
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: IG-Escola Profissional de Gouveia 

Circulo: Guarda 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que os ideais republicanos, sobretudo no que tange à participação cívica na 

construção de um Estado de Direito Democrático onde os valores da liberdade, da igualdade e 

da fraternidade se perfilam mais actuais do que nunca; 

Considerando que a memória histórica da República deve ser continuamente avivada; 

Considerando que a Constituição da República Portuguesa de 1976 é a guardiã daquele 

ideário e o repositório dos valores e princípios fundamentais subjacentes ao Estado de Direito 

Democrático; 

Considerando que é essencial levar junto dos cidadãos, e em particular das Escolas, o 

conhecimento das instituições democráticas enquanto instrumentos de afirmação da 

cidadania, 

Recomendamos: 

 

 

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

 

1. Que em todas as Escolas seja instituído, com as necessárias adaptações a cada nível de 

ensino, o estudo da Constituição da República Portuguesa; 

 

 

2. Que se crie, no Parlamento, uma Comissão para a Juventude com o fito de proporcionar 

uma maior aproximação entre os jovens e a instituição parlamentar; 
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3. Que se institua um prémio nacional, tangente ao ano final de cada ciclo, para o melhor 

trabalho sobre a História da República Portuguesa. 

 


