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 Cooperativa de Vale S. Cosme
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

a.
Considerando que os alunos sentem bastantes dificuldades na escolha de uma
profissão;
b.
Considerando que o acompanhamento vocacional tardio não permite a tomada de
uma decisão correcta e consciente;
c.
Tendo em conta que existe excedente de mão-de-obra indiferenciada e pouco
especializada;
d.

Considerando a dificuldade que os jovens têm em ingressar no mercado de trabalho;

e.
Tendo em conta que é difícil para os jovens que acabam o ensino secundário,
conseguirem um primeiro emprego por falta de experiência profissional.
f.
Considerando que o Ministério da Educação pretende retirar do plano curricular
disciplinas como Área de Projecto, Formação Cívica e Estudo Acompanhado;
g.

Tendo em conta que é importante a existência de um projecto que seja relevante

quer para a comunidade escolar, quer para a turma, e que seja desenvolvido por esta.

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

1. Implementação de apoio e orientação vocacional, a partir do sétimo ano de escolaridade,

de acordo com a disponibilidade e exigências do mercado de trabalho.
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2. Criação de estágios profissionais remunerados no final de qualquer curso do ensino
secundário, para alunos com média superior a 14 valores.

3. Inclusão no ciclo de estudos de uma disciplina, que substitui as de Área de Projecto,
Formação Cívica e Estudo Acompanhado, – chamada Projecto Anual da Turma – onde a turma
desenvolverá um projecto relevante para a comunidade escolar e turma, a ser apresentado
no final do ano.

