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 Secundária / 3 de Barcelinhos
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

1.ª Medida
Os currículos do ensino secundário deveriam ser mais objetivos e ligados à realidade laboral.
O ensino deveria incentivar a capacidade criativa e dinamizadora de cada cidadão no sentido
de cada um de nós ser uma incubadora de empreendedores geradores de autoemprego e de
empregos.
2.ª Medida
Fundamentação
A generalização do ensino de Inglês viabilizará as oportunidades de exportação a todos os
níveis. A facilidade de utilizar uma linguagem universal potenciará os negócios. Aumentando
os empregos.
3.ª Medida
Obrigar as empresas ao cumprimento de uma regra básica em que se distinga o serviço
prestado isolado de um trabalho com caráter permanente. Limitar severamente o uso de
expedientes, por parte das empresas, a fim de evitar a precariedade no setor laboral.

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

1. Medida
Dotar os currículos do Ensino Secundário com áreas vocacionadas para o empreendedorismo
e o emprego de modo a que a educação vise o autoemprego.

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.

2. ª Medida
Incluir na componente geral dos currículos do Ensino Secundário a disciplina de Inglês como
língua estrangeira obrigatória até ao 12.º Ano.

3. Medida
Limitar drasticamente a precariedade entre prestadores de serviços e empresas, impondo a
obrigatoriedade de vínculo quando a compra do serviço deixa de ser ocasional.
Fundamentação

