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: Básica e Secundária de Fornos de Algodres

Circulo: Guarda
Sessão: Escolar

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

Subordinado à temática "Os jovens e o emprego: que futuro?", foram apresentadas três
medidas que pretendem apontar caminhos para ultrapassar a situação atual em que nos
encontramos e dar resposta à problemática supra-referida.
As medidas expostas têm como objetivo dotar os jovens de ferramentas / competências
que lhes possibilitem a criação do próprio emprego. Pretende-se, assim, colocar a tónica no
empreendedorismo que seria uma área / disciplina lecionada nos ensinos secundário e
superior.
Por outro lado, sugere-se que, paralelamente ao ensino teórico, os jovens contactem com
o mundo do trabalho, na frequência de estágios, de modo a adquirirem experiência(s) em
áreas diversificadas.
A terceira medida visa a divulgação, nas escolas, das necessidades locais de emprego em
part-time para que haja uma estreita colaboração entre empregadores e estas instituições.
Desta forma, os jovens poderiam, desde cedo, adquirir experiência profissional.

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

1. Criação de centros de estágios para alunos, tanto do ensino secundário, como do ensino
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superior.

2. Criação da área / disciplina do empreendedorismo (facultativa), tanto no ensino superior,
com o no ensino secundário.

3. Criação de uma plaforma, nas escolas, em que seriam expostos todos os part-times
disponíveis na região.

