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 Cuba
Circulo: 3º ciclo
Sessão: Escolar

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

As medidas propostas vão de encontro às necessidades que os discentes diagnosticaram ao
longo do seu percurso escolar, visando clarificar todas as dúvidas que os alunos apresentam
nestas faixas etárias em particular, retirando assim o tabu que está muitas vezes associado a
este tema complexo.

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

1. Escolher um dia anual dedicado ao tema ("Reflexão Sexual"), por exemplo, dia 19 de Março

(Dia do Pai, não podendo ser o Dia da Mãe porque coincide com os Domingos), estando
previsto uma série de actividades alusivas ao tema.

2. Campanhas de sensibilização, através de apresentações de relatos verídicos de mães
adolescentes, explicando as principais dificuldades e entraves que surgiram nesta situação,
criando uma revista periódica alusiva ao tema e disponibilização de links no moodle da escola
para esclarecimento de dúvidas aos alunos.

3. Selecção aleatória de alunos do terceiro ciclo para consultas periódicas com um técnico
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especializado no tema, ultrapassando assim as barreiras naturais de receio sobre o mesmo
por parte dos discentes.

