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Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas de Montalegre
Circulo: Vila Real
Sessão: Secundário

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

Os jovens de hoje têm, indubitavelmente, mais problemas que os seus progenitores tiveram
na mesma fase etária. A perplexidade desta geração é flagrante. Confrontamo-nos com
incertezas, múltiplas preocupações com o nosso futuro tanto a nível profissional como
pessoal. Preocupa-nos o nosso futuro a nível profissional, cada vez é mais incerto o futuro. As
expectativas que criámos em relação ao nosso futuro, são “boicotadas” pelo país em que
vivemos. Existe cada vez mais desemprego, cada vez há mais mão-de-obra especializada
desempregada e, por isso, vemo-nos obrigados a aceitar empregos onde não nos sentimos
realizados. A desilusão repete-se também nas entradas para a universidade, pois cada vez
mais vamos para cursos com saídas de trabalho, e não para aqueles que queremos e
ambicionamos.
Hoje em dia o despertar dos jovens para a sexualidade implica responsabilidade. Existem
perigos eminentes que condicionam a vida dos jovens. Gravidez indesejada, doenças
sexualmente transmissíveis (SIDA, hepatite, herpes genital…), são alguns dos problemas que a
sexualidade pode causar nos jovens. Hoje em dia o sexo seguro é indispensável, não apenas
os métodos contraceptivos (como o preservativo, pílula…), como a informação por vários
meios como por exemplo a educação sexual nas escolas é fundamental. Esta disciplina é
indispensável para os jovens como nós. Apesar de todos reconhecerem a sua importância a
disciplina não existe na nossa escola como também em muitas outras escolas do país. A
educação sexual é, sem dúvida, um dos motivos pelo qual devemos lutar.
Higiene e organização da escola. Em relação à questão da higiene na escola é manifesta a
falta de condições nas casas de banho onde não há sequer papel higiénico. Seria bom que
houvesse, pelo menos, um espelho na casa de banho feminina. A falta de fechaduras nas
portas provoca alguma insegurança às meninas que utilizam lugar tão crítico. A ida à casinha
nos intervalos implica que tem de ser aos pares já que uma menina tem de fazer de guarda.
Acresce que as casas de banho femininas são utilizadas como sala ou armário de arrumações.
A falta de água também não ajuda. Mas esta é a situação de algumas das casas de banho.
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Todos temos de colaborar para que estas situações se resolvam. No que concerne à
organização seria conveniente melhorar a distribuição dos cacifos dos alunos. Há cacifos que
estão vazios mas continuam com cadeados. Pertenciam a alunos que já estão fora da escola
ou na universidade. Outros cacifos estão danificados, rebentados temos que admitir que é de
certo modo vandalismo. No entanto os novos alunos têm o direito ao cacifo. Não têm que
pagar por um antigo aluno que agora esta nas obras e que antes de sair destruiu um cacifo
enquanto a alunos que carregam todo o dia a pasta para não correr o risco que todos os que
deixam as pastas correm… ou o desaparecimento da mochila, ou o desaparecimento do
estojo, cartão, carteira ou até mesmo de documentos! Porque não são redistribuídos os
cacifos e cada aluno se responsabiliza pelo seu? Esta medida diminuiria a possibilidade de
roubos ou mesmo brincadeiras de mau gosto e até mesmo uma melhor apresentação dos
corredores, do poli e também das entradas e estantes dos pavilhões.

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

1.

Compete ao Estado criar um horizonte de responsabilidade e de inclusão social no
qual o jovem reconheça pertença e a vantagem de investir na sua própria formação e
realização pessoal. O acesso a informação adequada e atempada permitiria a todos nós
agirmos de forma mais responsável, beneficiando todas as partes envolvidas.

2.
A temática sobre a sexualidade deveria constituir disciplina curricular obrigatória para
todos os adolescentes. O acesso a informação adequada e atempada permitiria a todos nós
agirmos de forma mais responsável, beneficiando todas as partes envolvidas.

3.
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A observação da higiene e a organização dos equipamentos escolares de uso
frequente por parte dos alunos deveriam acolher mais atenção e maior cuidado por parte dos
órgãos de gestão das escolas. O recurso a instrumentos de avaliação de satisfação dos alunos
poderia melhorar, substancialmente, alguns aspectos injustos e até pouco edificantes das
nossas escolas.

