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 Vertical de Escolas da Sé - Lamego; Escola Secundária

com 2.º e 3 Ciclos da Sé - Lamego
Circulo: Viseu
Sessão: Secundário

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

Outrora disseram: - " Não vivemos no regime perfeito, mas é o mais perfeito que temos".
Será? Cabe-nos a nós melhorar as imperfeições deste regime. Há uma questão que se nos
afigura pertinente e que queremos colocar: Será que a República que outros sonharam e pela
qual lutaram continua a ser a mesma de hoje? Será? Vários acontecimentos e medidas
tomadas ao longo dos anos contribuiram para as alterações das estruturas base do nosso País.
De regime Monárquico passámos a um regime Republicano, Dituturial e Democrático. Os
valores e ideais ainda estão presentes? Devemos pois construir um futuro que assegure ao
nosso Estado uma evolução significativa a diversos nívies, recuperando alguns ideais e valores
republicanos (liberdade, fraternidade e igualdade) dignificando a nossa democracia e
respeitando a vontade do povo.

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

1. Repensar o sistema político do nosso Estado recuperando valores e ideais republicanos,

dignificando a democracia e assegurando a efectiva representação dos cidadãos.

2.

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.

