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: EB 2.3 de Prado
Circulo: Braga
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Necessidade de mais um espaço educativo de apoio às fases do desenvolvimento juvenil, na
procura de informações e aconselhamento por educadores/técnicos de forma mais objectiva,
neutra e confidencial. De forma a melhorar a qualidade da comunicação pais/ filhos,
propomos que a escola incentive a participação mais activa dos pais.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Gabinete de Apoio ao Aluno , distribuição de preservativos, com aconselhamento de

técnicos de saúde, apoio da psicóloga, aberto aos pais de encarregados de
educação.Colocação de caixa de dúvidas,com esclarecimento das mesmas, via email ou
através de um Fórum/ Blogue.

2. Partilha do projecto da escola com pais e encarregados de educação, através de
campanhas/ palestras de sensibilização. Integrar nas agendas das reuniões com os E.E. o
balanço do trabalho desenvolvido pela turma nesta temática.

3. Alargamento da carga horária destinada à Educação Sexual no 3º Ciclo, especialmente no
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9º ano de escolaridade.

