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 com Terceiro CEB Dr. Joaquim de Carvalho
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Tendo em vista o problema abrangente deste ano a nossa proposta aponta para uma mais
incisiva atitude da escola perante a presente realidade dos jovens continuando a assumir um
papel ativo e promovendo e incentivando a participação dos jovens no espaço de cidadania. O
futuro é algo que se apresenta de uma forma dubia e que não se apresenta aos jovens como
algo seguro e atyrativo pelo qual devem lutar e promover objetivos.A sociedade tem-se
mostrado bastante egoísta perante os jovens, uma vez que o seu consumismo e bem estar
tem estado sempre à frente da preocupação de alicerçar uma riqueza material que não se
compadece com o furutro destes, uma vez que o seu slogan tem sido o futuro é hoje.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Promover a “Feira de cursos” anual (entre Abril e Maio) nos Concelhos , dinamizada pelos

núcleos dos cursos das Instituições do Ensino Superior do respectivo Distrito.

2. Criar uma plataforma online em que seja fácil a consulta dos vários cursos com informações
detalhadas (médias de cada curso em Universidades Nacionais e da EU, disciplinas , exames
necessários para a admissão e saída profissional dos mesmos , divulgação do programa
PLOTEUS e EURES) , esta plataforma contará ainda com técnicos especializados prontos a
ajudar , esclarecer , direccionar e aconselhar .
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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. Incentivar as instituições bancárias a financiar um crédito com condições especiais (spread
e tempo de pagamento) para jovens de forma a que estes possam pagar os seus estudos
superiores ou para que possam iniciar o seu próprio negócio (micro/pequenas/médias
empresas).

