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Fundamentos para a adesão dos alunos Fundamentos para a adesão dos alunos 
do Coldo Coléégio Minerva este projecto:gio Minerva este projecto:

No âmbito da proposta da Assembleia da RepNo âmbito da proposta da Assembleia da Repúública dirigida ao blica dirigida ao 
Ensino BEnsino Báásico no presente ano lectivo, nsico no presente ano lectivo, nóós, alunos do Cols, alunos do Coléégio gio 
Minerva, elaborMinerva, elaboráámos um projecto que vai de encontro ao tema mos um projecto que vai de encontro ao tema 
sujeito a discussão: sujeito a discussão: ““ Impacto da televisão sobre os jovensImpacto da televisão sobre os jovens””..

Na qualidade de espectadores em processo de desenvolvimento Na qualidade de espectadores em processo de desenvolvimento 
educativo e de personalidade, consideramos que merecemos uma educativo e de personalidade, consideramos que merecemos uma 
televisão melhor, fazendo por isso uso do direito que nos foi televisão melhor, fazendo por isso uso do direito que nos foi 
concedido. Entendemos ser nosso dever cconcedido. Entendemos ser nosso dever cíívico expressar vico expressar 
opiniões e sugerir propostas pertinentes e exequopiniões e sugerir propostas pertinentes e exequííveis que visem o veis que visem o 
melhoramento do panorama televisivo actual.melhoramento do panorama televisivo actual.



Consideramos como objectos de intervenConsideramos como objectos de intervençção no sentido da ão no sentido da 
melhoria da qualidade das nossas televisões algumas falhas que melhoria da qualidade das nossas televisões algumas falhas que 
podem comprometer a educapodem comprometer a educaçção das crianão das criançças e dos jovens, uma as e dos jovens, uma 
vez que constituem uma mvez que constituem uma máá influencia. São elas:influencia. São elas:

Programas e anProgramas e anúúncios de carncios de caráácter agressivocter agressivo
Programas e anProgramas e anúúncios de carncios de caráácter ercter eróótico e pornogrtico e pornográáficofico
Programas e anProgramas e anúúncios deturpadores dos valores morais e ncios deturpadores dos valores morais e 
ééticosticos



Medidas propostas:Medidas propostas:

11-- Obrigar as televisões a proteger as crianObrigar as televisões a proteger as criançças e os jovens de as e os jovens de 
programas e anprogramas e anúúncios cujo contencios cujo conteúúdos sejam de algum modo dos sejam de algum modo 
comprometedores do seu desenvolvimento mental desejcomprometedores do seu desenvolvimento mental desejáávelvel

–– regime de contenregime de contençção da programaão da programaçção atão atéé ààs 23 horas s 23 horas ––
sob a pena de pesadas multas e a um obrigatsob a pena de pesadas multas e a um obrigatóório pedido de rio pedido de 
desculpas desculpas ààs crians criançças;as;

22-- Obrigar as televisões  a fazerem uma selecObrigar as televisões  a fazerem uma selecçção semanal de ão semanal de 
programas de carprogramas de caráácter educativo e/ou formativo expressamente cter educativo e/ou formativo expressamente 
dirigidos dirigidos ààs crians criançças e jovens sob a pena de pesadas multas;as e jovens sob a pena de pesadas multas;

33-- CriaCriaçção de um aparelho ( de aquisião de um aparelho ( de aquisiçção voluntão voluntáária) que possibilite ria) que possibilite 
que a partir de certa hora a televisão apenas funcione com um que a partir de certa hora a televisão apenas funcione com um 
ccóódigo a que as criandigo a que as criançças e adolescentes não tenham acesso.as e adolescentes não tenham acesso.



Gratos pela oportunidade intervenGratos pela oportunidade intervençção neste projecto.ão neste projecto.
Desejamos ter contribuDesejamos ter contribuíído para a formulado para a formulaçção de medidas que ão de medidas que 

melhorem a qualidade das nossas televisões.melhorem a qualidade das nossas televisões.
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