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 Profissional de Lamego
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

O partido republicano quando assumiu o poder em 1910, tinha como principais objectivos
organizar a vida política em Portugal, tomando algumas medidas que vigoram até hoje como:
a questão religiosa a separação de poderes entre o Estado e a Igreja; a educação dos
portugueses; alterações no quadro institucional da família como o divórcio, o casamento civil e
a protecção aos filhos ilegítimos; direito a 48 horas semanais, 8 horas diárias e descanso
semanal e seguro social obrigatório para doença invalidez e velhice.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Mostrar as diferenças existentes durante a República no que diz respeito à educação.
Na reforma escolar houve o princípio da obrigatoriedade escolar; gratuitidade do ensino;
laicização do ensino.
Consciência de liberdade de pensamento.

2. Ilustrar o que se passou durante a república no que diz respeito à separação entre Estado
e Igreja O projecto republicano,tinha como objectivos a laicização das competências, projecto
da secularização da sociedade, pretendia-se libertar a sociedade portuguesa da influência do
clero.
As propriedades da igreja foram nacionalizadas, algumas foram transformadas em museus
com funções utilitárias às pessoas como por exemplo o Museu de Lamego.
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