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 Pedome
Circulo: BRAGA
Sessão: BÁSICO

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Considerando que é difícil para muitos alunos expor as suas dúvidas no que se refere à
educação sexual, a criação de um blog constitui uma ferramenta de comunicação entre os
alunos e os professores e promove a partilha de dúvidas entre os alunos.
Considerando que é necessário os alunos vivenciarem espaços onde possam partilhar
experiências com outros jovens e adultos que demonstram os resultados de diferentes
opções na adolescência. Ex: Estabelecimentos de acolhimento de mães adolescentes e ainda
unidades de tratamento de doenças sexualmente transmissíveis.
Considerando que de um modo lúdico é possível alertar a comunidade escolar para
comportamentos de risco utilizando a criatividade e abrangendo vários níveis etários.

Medidas propostas:

1. •

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

Criação de um Blog, na página da escola com a designação “Clínica das Jovens

Dúvidas”, onde fossem colocadas questões por parte da comunidade escolar.

2. •

Organização de Visitas de estudo a locais subordinados a este tema

Ex: Locais de acolhimento de mães adolescentes e unidades hospitalares das DST.
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3. •Representação dramática de uma peça subordinada à temática das DST, pelo clube de
Teatro da Escola

