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 Profissional de Moura
Círculo: Beja
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Vivemos imperativamente numa sociedade global de informação de informação e
conhecimento. As expetativas futuras de um jovem como uma qualificação profissional
intermédia é inferior ao de um jovem com qualificação superior.
Ao apostar na formação e na qualidade do ensino passa por uma reestruturação do atual
modelo educativo.
Tendo em conta que a geração atual se considera a mais qualificada e educada da nossa
história, é a que sente maiores problemas com o emprego e o trabalho. Dessa forma,
propomos que o processo ensino-aprendizagem tenha uma vertente mais prática do que
teórica, o que capacitaria os jovens para o mercado do trabalho.
Uma forma de crescimento económico seria a instituição legal da diminuição das horas de
trabalho, o que tornaria a partilha de um mesmo posto de trabalho, sendo este um bem
comum social, dando oportunidade e disponibilidade para a formação profissional, bem como
para a execução de outras atividades profissionais.

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

1. Aposta na formação e na qualidade do ensino

2. Aposta em áreas mais técnicas tendo em conta a vertente futura: formação-profissãoemprego

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.

3. Diminuição do número de horas de trabalho com vista a existir uma maior partilha de
emprego como um bem comum social e dando oportunidade a que o próprio trabalhador
possa apostar na sua formação.

