Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:Escola EB 2,3/S Dra. Maria Judite Serrão Andrade
Círculo: Santarém
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Se recuarmos até 1893, na Índia deparamo-nos com uma observação que cada vez mais, nos
dias correntes, é um marco de verdadeira força e escolha. “O futuro dependerá daquilo que
fazemos no presente”. Mohandas Karamchand Gandhi estava a preparar-nos e a precaver o
futuro das jovens e precoces sociedades que se avizinhavam. Todos os dias enfrentamos
casos de desemprego, taxas de inflação a aumentarem, jovens licenciados sem
oportunidades, emigração, défice … como devem calcular poderíamos aumentar a lista de
casos prejudiciais e EVIDENTES na nossa sociedade, mas como Ghandi disse são os actos do
presente que se vão reflectir nos aspectos futuros. “Nós”, os jovens, somos o motor
impulsionador da economia, do futuro e do mundo. Nós espelhamos inspiração, criatividade e
somos o motor crucial na mudança. Nós somos os “Templários” da nossa era, a “Cruzada
Portuguesa” rumo ao mundo oriental (laboral), somos o Edison da nossa era. Os jovens são,
mais do que nunca, a vida , a oportunidade e a escolha. Com base nestes exemplos
apresentamos algumas propostas que vão ao encontro das escolhas que consideramos ser as
mais representativas da severa e exigente necessidade de suporte, formação e apoio a todo o
corpo juvenil e com este assegurar os serviços máximos das escolhas profissionais.

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

1. Criação de um órgão com o intuito de auxiliar novas empresas

2. Implementação de uma entidade que faça a ligação entre o mercado laboral e o ensino

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

superior

3. Apostar na formação dos jovens ao nível da agricultura e pecuária

