Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola:Escola Profissional Agrícola Conde S.Bento
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Hoje em dia vemos que imensos jovens possuem uma grande dificuldade em encontar um
emprego. As medidas do nosso projecto de recomendação pretendem resolver este grave
problema social. Nós, o futuro do nosso país estamos seriamente preocupados com uma
simpes questão : "Como vamos nós sair desta crise economico-social?". Economico - Social
porque a crise económica não afecta só o dito dinheiro mas está afectar em mais de metade a
população nacional a nível psicológico e mesmo perante a sociedade em geral. Por estas
razões estamos inseridos neste programa para que possamos ajudar a que nos seja
assegurado, não dizemos um futuro ótimo porque parece bastante restrito mas sim um
futuro sustentável.

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

1. Aumentar o Tempo de Estágio no ensino profissional, é sem dúvida necessário, pois no
nosso ponto de vista enquanto alunos não é nem nunca vai ser num mês de estágio que
vamos conseguir depreender o que é realmente o mundo do trabalho, o que é realmente
cooperação profissional e social. Outro facto é que os alunos dos cursos profissionais são
preparados para ingressarem no mundo do trabalho após os estudos, logo devem acabar o
curso com uma execelente preparação e experiência para que possam desenvolver um
trabalho eficaz.

2. Proporcionar aos aulnos do ensino regular uma experiência profissional. Os alunos do
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ensino regular saem preparados para um curso superior que supostamente vai ser o seu
futuro, ingressam no ensino superior mas muitos deles chegam a terminar o primeiro ano do
curso porque realmente não era essa a realidade que queriam para a sua vida e por isso
deviam ter oportunidade de ter um acompanhamento profissional não como um estágio mas
sim como uma experiência profissional.

3. Promover o emprego jovem . Existem muitos jovens qualificados no nosso país que não
conseguem ingressar no mundo do trabalho, pois existe uma grande população envelhicida a
trabalhar. Outro inpedimento com que estes jovens se deparam é com o facto de os seus
estágios não serem contados como experiência profissional, se fosse contado estes jovens
teriam mais facilidade de ingressar no mundo do trabalho.

