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 de Melgaço
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Secundário

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

1. Considerando que as ofertas dos cursos profissionais e especializados das escolas nem
sempre satisfazem as necessidades da região, e visto que os estudantes que seguem esses
cursos são obrigados a deslocar-se para outras localidades a fim de poderem exercer a sua
especialização.
2.

Considerando que os jovens não apresentam vocação para determinadas áreas que

elegem.
3. Considerando que uma das principais razões da elevada taxa de desemprego é a falta de
experiência.

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

1. Adaptar as ofertas dos cursos profissionais e especializados das escolas e institutos de

formação às necessidades laborais de cada região.

2. Reformular o sistema educativo de forma a encaminhar os alunos para áreas profissionais
adequadas às suas capacidades cognitiva e motoras, de maneira a que possam exercer uma
área profissional com eficácia aumentando assim a diversidade de escolha de emprego
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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. 3.

Incitação da desvalorização da experiência como critério de selecção de jovens

candidatos a um posto de trabalho.

