
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: EB, 2,3/S de Lanheses 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Vivendo nós numa sociedade em que as aspirações profissionais são muito limitadas e que a 

obtenção de um emprego qualificado é muito complicado, observa-se cada vez mais uma fuga 

de "cérebros" para outros países que oferecem mais oportunidades. Adquirir competencias 

académicas, profissionais e de cooperação são fundamentais para o mundo do trabalho 

sendo que actualmente a busca de objectivos académicos é cada vez mais competitiva e nem 

sempre os jovens fazem as escolhas mais apropriadas. A Escola é, sem dúvida, uma instituição 

que assume cada vez mais importância e responsabilidade no futuro dos jovens e, 

consequentemente, no futuro do país e do mundo, os deputados eleitos pela Escola EBS de 

Lanheses apresentam as seguintes medidas para um contributo de um melhor futuro para a 

educação: 

 

 

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

 

1. Manter a disciplina da Área de Projecto; 

 

 

2. Articular Esola/Sociedade, de modo a que sejam criadas novas áreas no mundo empresarial 

inexistentes em Portugal; 

 

 



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. Apostar numa maior interacção entre as Escolas Secundárias e as Universidades, 

continuando a investir em projectos como o "Programa Erasmus" que permite o intercâmbio 

com Universidades estrangeiras. 

 


