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 Básica Nº 2 de Sever do Vouga
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

Dado que o tema ainda se reveste de algum tabu, em alguns agregados familiares, a criação
do blog e gabinete permitiriam a apresentação/esclarecimento de dúvidas respeitando a sua
privacidade e anonimato, no caso do blog.
A participação de Encarregados de Educação e eventuais convidados em algumas aulas,
permitiria o conhecimento das suas vivências, debate especialmente no que se refere à
publicidade apresentada pelos media, com ideias erradas e/ou distorcidas sobre a
importância e/ou valor dos afectos, normas de conduta, sexualidade e relacionamento
interpessoal, sendo necessário compreender e descodificar estas mensagens. Pretende-se
que estas aulas assumam um carácter esclarecedor e clarificador de ideias e atitudes.

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

1. Criação de um blog na escola, para apresentação de dúvidas e respectivo esclarecimento

por técnicos especializados, consoante as necessidades.

2. Aulas de Educaçâo Sexual, com o envolvimento de Encarregados de Educação que se
disponibilizem para colaborar e de jovens, nomeadamente, mães adolescentes, que se
prontifiquem a dar o seu testemunho de vida.

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.

3. Existência, na escola, de um Gabinete de Apoio ao Aluno, com técnicos especializados
(psicólogo, enfermeiro, entre outros) para apoio e orientação aos alunos que dele queiram
usufruir.

