
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 de Vagos [Secundário] 

Circulo: de Aveiro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. 

Estando o desemprego a aumentar em Portugal e na União Europeia em geral; 

Constituindo os licenciados e os detentores do 12º ano uma fatia considerável desses 

desempregados; 

Tendo estes agentes uma capacidade de mobilidade e de adaptação superior à média em 

virtude da sua formação; 

Havendo necessidade de uma melhor redistribuição dos recursos humanos por áreas 

profissionais; 

Sendo a mobilidade dentro da União Europeia um factor de integração cultural e cívica… 

 

2. 

Devendo a formação integral dos jovens constituir uma prioridade para um país; 

Tendo em consideração que é do confronto continuado de ideias que se formam opiniões 

sustentadas; 

Verificando que existem poucos fóruns para os jovens se expressarem e confrontarem ideias… 

 

3. 

Tendo em conta o aumento exagerado do número de crianças e adolescentes obesos; 

Constatando que as ementas das escolas nem sempre respeitam as regras elementares de 

uma alimentação racional… 

 

 

 



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. 

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

 

1. Propomos a criação de uma organização europeia responsável por empregar recém-

formados com cursos superiores ou cursos de equivalência ao 12º ano. 

 

 

2. Propomos a promoção de sessões de debate inter-escolas focando matérias pertinentes 

para a formação de uma consciência crítica dos jovens. 

 

 

3. Propomos a implementação de um plano nacional de vigilância sobre os alimentos 

disponibilizados nas escolas. 

 


