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: Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

1) A integração de palestras realizadas por pessoas qualificadas em diferentes áreas, dá aos
alunos a oportunidade de esclarecer as suas duvidas e terem uma noção real e fiel daquilo
que é o trabalho e como se desempenha. Acrescidas a estas palestras viriam também
pequenos estágios (duas semanas) nas instalações onde os alunos conviveriam com o dia-adia de um trabalhador da profissão em questão. Em suma, além dos alunos entrarem sem
receios e duvidas nos cursos escolhidos da Universidade, não a abandonariam no segundo
ano por chegarem à conclusão que não é o que pretendem nem o que pensavam ser. Com
isto, poupam o tão preciso dinheiro que tanta falta faz à gente Lusitana.
2) Com a criação de mais financiamentos para os alunos Universitários, obtém-se a garantia
de que não haverão atrasos no pagamento das propinas acabando assim o abandono dos
estudos no ensino universitário, por parte dos alunos. Sendo assim, propomos que seja feita
uma selecção mais abrangente e cuidadosa dos alunos a quem é atribuído.
3) Com a criação de novos Cursos Profissionais, além de inovar, cria um leque mais variado
de escolhas para aqueles que possuem dificuldades de integração no ensino regular e para
aqueles que não pretendem ingressar na Universidade. Estes cursos teriam um tempo limite
de conclusão. Ao estabelecer este tempo limite, estes cursos financiados pelo Estado são
encarados de uma maneira mais séria, a nosso ver, não esbanjando dinheiros públicos e
dando a oportunidade a todos.

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

1. Integração de palestras sobre saídas profissionais dirigidas por pessoas qualificadas no
horário lectivo.

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.

2. Novos financiamentos para os alunos Universitários

3. Criação de novos Cursos Profissionais com um número de anos limite para a sua conclusaõ.

