Apresentação do República nas Escolas
Escola Secundária de Camões, dia 17 de Setembro, às 11h30

A
Comissão
Nacional
para
as
Comemorações
do
Centenário
da
República apresenta no próximo dia 17, às
11h30, na Escola Secundária de Camões, o
programa República nas Escolas, eixo
temático que integra as celebrações do
Centenário da República.
República nas Escolas, que conta, entre
outros, com o contributo do Plano Nacional
de Leitura, é apoiado por um sítio Web
específico integrado no Portal do
Centenário desenvolvido pela CNCCR com a
Portugal Telecom através do Portal Sapo.
Na cerimónia de apresentação do
programa estará representado o Ministério
da Educação, bem como a PT, SGPS,
através do seu Administrador Executivo,
Eng. Luís Pacheco de Melo e a Comissão
Nacional para as Comemorações do
Centenário da República (CNCCR), através
do seu presidente, Dr. Artur Santos Silva.
Pretende-se que as escolas e a população
escolar participem activamente no
programa comemorativo, contribuindo
através de iniciativas próprias ou em
parceria, em articulação com a CNCCR.
República nas Escolas inclui uma exposição
dedicada à temática “República e Ensino”,
comissariada pela Professora Doutora
Maria Cândida Proença, que terá lugar no
Palácio Valadares, Largo do Carmo, em
Lisboa.

O sítio Web República nas Escolas constitui
uma importante ferramenta de apoio para
escolas, professores e para a população em
geral, disponibilizando informação histórica
da I República e do Republicanismo
(cronologias, biografias, documentos,
imagens, bibliografias), os valores e os
ideais
republicanos,
fornecendo
informações úteis ao desenvolvimento de
projectos no âmbito das comemorações do
Centenário da República.
Em http://escolas.centenariorepublica.pt
serão apresentadas sugestões de iniciativas
comemorativas e directrizes para o
desenvolvimento de actividades em
contexto pedagógico, articulando as
celebrações das escolas com o programa
oficial do Centenário da República.
Uma especial relevância será conferida à
participação da comunidade escolar neste
sítio Web, integrando contributos de
professores e alunos.
Entre as medidas essenciais do República
nas Escolas constam ainda a promoção de
concursos, jogos e passatempos, iniciativas
em escolas e bibliotecas, actividades do
desporto escolar, programas educativos
em diversas áreas, desenvolvendo acções
que apelam a outro tipo de vivências do
Centenário da República.

