
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE ALBUFEIRA 

Circulo: FARO 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas) 

 

No centenário da República importa repensá-la e renová-la, apelando à maior participação e 

responsabilidade de todos os cidadãos. A escola poderá desempenhar um papel fundamental 

na educação dos cidadãos para uma cidadania activa na sociedade, proporcionando o 

conhecimento do funcionamento político e administrativo do país e preparando-os assim 

para serem cidadãos de pleno direito, chamando os jovens a partir dos 16 anos à participação 

política activa. Pretende-se assim criar um forte sentido de cidadania e de responsabilidade 

social e cultural com o objectivo de combater a actual tendência de crescimento da 

abstenção. 

 Actualmente os manuais escolares constituem um grande peso no orçamento das famílias, 

não criando as condições favoráveis ao bom desempenho dos alunos. Segundo a Constituição 

da República Portuguesa, o Estado deve promover as condições da educação, de forma a 

superar as desigualdades económicas, sociais e culturais. O Estado, deve também, garantir o 

direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. Assim, para além das 

condições já existentes, deveriam ser disponibilizados os manuais escolares para todos os 

estudantes. O investimento inicial irá ser recuperado pela poupança, com a reutilização dos 

livros ao longo de vários anos lectivos, pela poupança em termos de ambiente, para além, das 

vantagens para as famílias. Acresce ainda, a exigência de maior responsabilidade dos alunos 

na conservação dos livros. 

Sendo Portugal, cada vez mais, um país de imigração, é importante criar as condições para 

que os cidadãos, que escolhem Portugal para residir e trabalhar, se sintam integrados, ou 

seja, providenciar aos imigrantes as condições que gostaríamos que os nossos compatriotas 

usufruíssem nos outros países. 

 

 

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 



Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

1. Direito de voto aos 16 anos é uma forma dos jovens participarem activamente na 

sociedade e concomitantemente aumentar a sua participação política. Acresce a que os 

jovens aos 16 anos são imputáveis penalmente e têm responsabilidade laboral, assim sendo, 

se aos 16 anos um jovem pode ser um trabalhador responsável, deve ter direito a ser também 

ele um eleitor responsável, mas para que a participação seja fundamentada é necessária 

instrução política, que deve ser providenciada pelo sistema de ensino, com uma disciplina 

cujo conteúdo deveria ser a organização política e administrativa do país. Actualmente os 

alunos saiem das escolas  com idade para poder votar a não percebem como funcionam os 

órgãos de soberania nos quais votam. 

 

 

2. As escolas deveriam disponibilizar os manuais escolares para todos os estudantes 

abrangidos pela escolaridade obrigatória. No final do ano, os alunos teriam de devolver os 

manuais em bom estado, de forma a permitir que no ano seguinte fossem reutilizados. Isso 

faria poupar recursos e possibilitava a todos os estudantes as mesmas condições de estudo 

independentemente dos recursos das famílias. 

 

 

3. Possibilitar aos imigrantes devidamente legalizados, na chegada ao país, um trabalho 

garantido de 2 ou 3 meses, com formação em língua e cultura portuguesa, providenciando um 

conjunto de conhecimentos base, sobre o funcionamento da sociedade portuguesa, 

garantindo as condições  mínimas para uma melhor adaptação ao país. 

 


