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: Agrupamento Vale de Ovil
Circulo: Porto
Sessão: escolar

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

Uma vez que o projecto político da República integrava em si um investimento na educação e
a reforma do ensino desempenhava um papel essencial, defendemos o renovar do empenho
na formação de cidadãos activos e intervenientes, na educação e formação cívica dos
jovens.Estamos preocupados com o fenómeno da abstenção e desinteresse relativamente ao
direito de voto dos jovens. Sintoma de desistência e de resignação, dos jovens, o que só
empobrece a nossa democracia.
A evolução da condição feminina, que de facto se veio a verificar ao longo do tempo, não é
universal e resulta de um grande conjunto de factores; sobressaindo as mutações
económicas, sociais e politicas. Só com o início da instauração de um regime republicano é
que as mulheres começaram a conquistar direitos idênticos aos dos homens. É preciso pôr em
prática esse ideário.

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

1. Exigir a votação do jovens, entregando uma espécie de «certificado de voto» (para ser
usado na admissão a empregos ou progressão na carreira) e uma taxa no caso de abstenção.

2. Renovar do empenho na formação de cidadãos activos e intervenientes, tornando o
Parlamento dos Jovens mais acessivel para todos os jovens e não tão restritivo.

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.

3. É preciso pôr em prática o ideário repúblicano da igualdade da mulher, torná-lo universal (a
mulher de ambientes rurais deve ser mesmo chamada a participar, estabelecendo prémios e
incentivos vários).

