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 c/3CEB Manuel Cargaleiro
Circulo: Setúbal
Sessão: Secundário

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

Medida 1 - Mecanismos e antecipações antes do final do 12º ano, como estágios (tal como
nos cursos profissionais) com o objetivo de os alunos do 12º adquirirem experiência na área
em questão, onde a escola interviesse e ajudasse a procurar de forma clara e assertiva o
primeiro emprego dos jovens-adultos.
Medida 2 - Ponderar as vagas do ensino superior às necessidades no mercado de trabalho
tendo em conta as especificidades das áreas científicas em questão, para diminuir o número
de pessoas sem colocação, através de uma maior colaboração entre as universidades e as
empresas.
Medida 3 - Interação com jovens-adultos (da área em questão) através de palestras nas
escolas secundárias onde a partilha de experiências permitisse abrir novos horizontes,
ajudando, assim, a colmatar o fosso entre o mundo da educação e o mundo do trabalho.

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

1. Criação de mecanismos que facilitem a transição (posteriormente ao 12ºano) para o

mercado de trabalho.

2. Ponderação do número de vagas nas faculdades relativamente às necessidades do mercado
de trabalho.

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. Troca de ideias entre alunos da universidade e 12ºano, conforme a área que estes
pretendam seguir.

