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 Secundária /3 Diogo de Macedo
Circulo: Porto
Sessão: distrital

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

No ano das comemorações dos cem anos da República verificamos que a maior parte da
população portuguesa desconhece o verdadeiro significado da implantação da República, os
factos históricos que a envolveram e as figuras que contribuiram para a sua implantação,
nomeadamente figuras locais.
Considerando que foi apartir da primeira República que se construiram os pilares da
Democracia actual, é importante que se debata e aprofunde toda a temática relacionada com
os acontecimentos vividos entre o cinco de Outubro de 1910 e o 28 de Maio de 1926, de
forma a possibilitar o seu real conhecimento, única forma de se divulgar os ideias
republicanas, os seus pontos fortes e as suas fraquezas, no sentido de os cidadãos adquirirem
o verdadeiro significado da República contribuindo para a sua afirmação como cidadaõas
actuantes e pró activos, na construção de um País mais sólido o qual só é possível com o
verdadeiro conhecimento dos factos relevantes para a formação do Portugal democrático.

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

1. Inclusão do livro «Rio das Flores», de Miguel Sousa Tavares,cuja acção se desenrola na

época da República, no Plano Nacional de Leitura, e nos programas curriculares de Português
a sugestão para a leitura orientada desta obrae outras. Desta forma, todos os alunos do
ensino secundário teriam conhecimento deste episódio da história de Portugal.
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2. Mobilizar todas as escolas para incluirem nos seus Planos Anuais de Actividades da Escola,
actividades referentes à primeira República e à comemoração desta data, assim toda a
comunidade escolar (alunos dos diferentes ciclos de estudo, professores, pais e encarregados
de educação, auxiliares de acção educativa e outros) tomaria conhecimento da importância
histórica da data.

3. As instituições públicas, nomeadamente as Autarquias locais ,as instituições culturais
,recreativas, desportivas, entre outras, deveriam organizar actividades que envolvessem a
comunidade, tais como animações de rua, paradas, dramatizações de certos episódios da
República, desfiles,conferências, debates, entre outras. para dar a conhecer o verdadeiro
significado da celebração da República e no fundo da Democracia.
A repetição anual destas actividades passaria a constituir uma verdadeira tradição para as
futuras gerações e um apelo à participação cívica.

