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:INETESE Açores - Polo de Ponta Delgada - AÇO-0017
Círculo: Região Autónoma dos Açores
Sessão:Ensino Secundário.

Projeto de Recomendação:

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

As grandes dificuldades que a sociedade actualmente sente em proporcionar emprego a
todos os jovens que finalizam o seu período de formação leva-nos a pensar se a alteração de
procedimentos curriculares e/ou a opção por voltar ao mar e à terra não serão questões
válidas e consequentes para levarmos avante.

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

1. Muitos dos alunos do ensino básico optam por áreas de ensino no secundário que depois
percebem que não é bem o que procuravam, tornando assim a educação um “labirinto”; e
quem mais pode auxiliar os jovens estudantes no seu “trajeto” que definirá o seu futuro,
senão os próprios responsáveis pela educação do nosso país?

2. O nosso mar é mais do que praia, é uma fonte rica em recursos piscícolas; Temos uma das
maiores Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) na Europa; e acima de tudo conhecemos o mar
como a palma das nossas mãos devido ao nosso passado.

3. A Agricultura sempre foi fundamental em todas as sociedades, pois sem alimentos não há
pessoas e sem pessoas não há sociedade e sem sociedade não há mundo!
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