
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: Escola Profissional do Minho 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A escola é uma das mais importantes instituições porquanto prepara os jovens para o seu 

futuro sócio-profissional, ao mesmo tempo que contribui para a coesão e o desenvolvimento 

sustentável da sociedade que a rodeia. 

Pretendemos  formar integralmente os jovens, proporcionando-lhes, designadamente, 

preparação adequada para um exercício profissional qualificado, não descorando a vertente 

pessoal, por isso, há que desenvolver mecanismos de aproximação entre a escola e as 

instituições económicas, profissionais, associativas, culturais entre outros, do tecido social 

envolvente, usando mecanismos de educação não formal e informal 

A Juventude precisa de continuar a sentir o apoio dos responsáveis . Para tal, pretendemos 

reforçar  a intençao de acompanhar, atentamente, uma formaçao integral aos adultos de 

amanhã. 

 

 

 

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

 

1. Criação de um organismos de apoio aos jovens a nivel distrital,   a fim de diminuir a taxa de 

abandono escolar e motivar para  a  formação integral enquanto jovem cidadão . 

Para que se concretizem  estes objectivos propoe-se a criaçao de gabinetes escolares de 

acompanhamento à formaçao integral dos jovens, tipo loja do cidadão Jovem. 

Para garantir o sucesso deste acompanhamento é necessario fornecer aos jovens um espaço 

ludico que inclua acompanhamento indivídual ou colectivo. Quer a nivel formativo quer 
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pessoal. 

A nivel Distrital  seria oportuno  a existencia de um espaço físico de encontro entre os jovens 

cidadãos - Casa da Juventude.Os Jovens encontrarão nesse espaço um apoio a todos os níveis. 

Esse apoio passaria pelo aproveitamento de voluntários séniores de várias áreas: 

 cidadania, imigração, emprego, lazer, Cultura, entre outros. 
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