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: Agrupamento de Escolas de Mangualde
Circulo: Viseu
Sessão: Escolar

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

Considerando que na actualidade existe um desiquilíbrio entre a oferta e a procura no
Mercado de Trabalho, traduzindo-se na escassez ou excesso da oferta de recursos humanos
com determinada formação académica e a procura de mão de obra qualificada.
O processo de Socialização de uma criança é condicionado por diversos agentes de
Socialização, designadamente a Família, Escola e os Mass media. Contudo entede-se que a
família é a primeira e grande responsável neste processo. Tendo em vista a formação integral
dos Jovens não deverá existir descredibilização de nenhum destes agentes de modo a que
consigamos formar crianças/adolescentes , Profissionais, cidadãos/as íntegras/os , devendo a
Sociedade reflectir e valorizar sobre o papel da Família. Para que isto se torne possível é
necessário que exista maior acompanhamento e formação por parte dos pais.

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

1. Implementar no Ministério da Educação um observatório capaz de articular a oferta e a

procura entre a formação escolar e profissional no mercado de trabalho.

2. Implementar horários mais fexiveís nas empresas e entidades empregadoras de modo que
as figuras parentais (Pai ou Mãe) com filhos até aos doze anos tenham maior disponibilidade
para um maior e melhor acompanhamento dos seus filhos.
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