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 Secundária de Camilo Castelo Branco
Círculo: Lisboa e Vale do Tejo
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Einstein afirmou, no início do século XX, que " só a imaginação e mais importante o
conhecimento" poderiam ultrapassar os momentos de crise".
As medidas propostas procuram ajudar e incentivar os jovens no seu percurso escolar e
profissional, dotando-os das ferramentas necessárias para lidar com o novo e complexo
mundo atual. Aliam uma componente de preocupação social e de sustentabilidade
económica, responsabilizando o papel da Escola, da Família e da Comunidade na orientação,
formação e informação dos jovens e no fomento da empregabilidade.

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

1. Incentivar as empresas a abrir mais vagas para os jovens estagiários puderem exercer a sua
função, sendo o estágio remunerado para puderem ter a sua vida económica organizada.
A entrada no mercado de trabalho é para os jovens um momento crucial, momento este de
encontro do seu lugar e papel na sociedade, essencial para a manutenção da sua auto estima,
bem como o "sentir-se" útil. É um momento de consolidação do seu percurso inicial de vida,
independente, autónoma e responsável. O estágio pode garantir a concretização dos seus
objetivos pessoais e profissionais, abrindo horizontes, novos conhecimentos e novas
conpetências, úteis para garantir a futura empregabilidade.
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2. Antecipar a entrada dos jovens no mercado de trabalho, de maneira a garantir a sua
sustentabilidade e aumentar o tempo dos contratos para transmitir aos jovens uma sensação
de segurança no seu futuro.
O aumento do tempo dos contratos, antecipando a entrada dos jovens no mercado de
trabalho, permitirá alargar a sustentabilidade económica de uma sociedade cada vez mais
envelhecida. Fixando os recursos humanos por mais tempo e mais cedo, para além de
aumentar a motivação e o empenho dos jovens, permite desenvolver projetos mais sólidos e
dinâmicos, enquadrados e orientados pelos conhecimentos das gerações anteriores que terão
o tempo necessário para "formar" os jovens nos conhecimentos e competências necessárias.

3. Melhorar a qualidade do ensino, apostando na orientação, informação e formação dos
jovens.
O ensino e a formação rigorosa e de qualidade é fundamental para a preparação dos jovens.
"Mais saber e melhor saber" dá oriegem a jovens mais preparadas e capazes de lidar com as
inevitáveis mudanças do atual mundo complexo, potenciando a adaptabilidade e as
competências necessárias para se afirmar em situações adversas e emergente. Para além da
formação, a informação e a orientação são elementos essenciais para a tomada de decisões
responsáveis dos jovens, cabendo à escola também este papel.

