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 Básica e Secundária Pedro da Fonseca - Proença-a Nova
Circulo: Castelo branco
Sessão: Secundário

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

Apesar de Portugal estar a atravessar uma grave crise, julgamos que não se pode cortar na
educação, pois este é o pilar de uma sociedade democrática e economicamente sustentável.
Por outro lado, concordamos que nem tudo está bem na educação. Os cursos são demasiado
teóricos, principalmente os cursos vocacionados para o prosseguimento de estudos, pouco
exigentes, não preparando os jovens para o mercado de trabalho, que cada vez é mais
competitivo e colaborativo. Há um “divórcio” entre a escola e o mercado de trabalho: as
empresas não sabem o que se ensina na escola e a escola não sabe o que os empregadores
valorizam nos seus empregados. Para dar a volta a esta situação, propomos as duas primeiras
medidas. Estas iriam no sentido de promover o diálogo entre as empresas e o ensino, não
apenas em termos de conteúdos programáticos, mas também na execução de projetos.
Consideramos que muitos projetos que são pensados nas escolas poderiam ser postos em
prática nas empresas, da mesma maneira que as empresas poderiam requisitar os serviços
das escolas, para a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, equipamentos, soluções,
etc. Só assim seria possível tornar os jovens, quer do ensino profissional, quer os jovens do
secundário, verdadeiros empreendedores e contribuir para o crescimento económico do
nosso país.
A terceira medida tem como pano de fundo o desenvolvimento do nosso país que é o ponto
de partida para a criação de emprego, nomeadamente o emprego jovem. Sabemos que a
base de um país encontra-se na sua produção, sendo a agricultura e as pescas uma forma de
equilibrar a nossa balança comercial. Por isso, melhorar a qualificação destes cursos, a nível
universitário, dando-lhes maior prestígio, apostar na mecanização do setor, por exemplo,
seria uma medida eficaz para atrair os jovens para investirem nesta área, contribuindo, assim,
para desenvolver o país e diminuir o desemprego.

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. Apostar na qualificação dos jovens através da educação, nomeadamente tornar o ensino

(profissional e não profissional) mais prático, com experiência de trabalho em empresas, quer
no secundário, quer no ensino superior.

2. Aumentar o grau de exigência nos cursos profissionais, para preparar os jovens para o
mercado de trabalho.

3. Apostar no setor primário, tornando-o atrativo para os jovens, considerando ser este o
ponto de partida da nossa recuperação económica.

