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 Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico do Fundão
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Ensino Básico

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

Estudos recentemente realizados revelaram que em Portugal a violência nas relações
amorosas é cada vez mais precoce nos jovens. A sensibilização da Comunidade Educativa
pode contribuir para a diminuição deste problema social.
Uma vez que, ainda existe algum complexo em torno deste assunto, um modo de o minimizar
passa pela implementação de aulas extra-curriculares.
Criar um blog e colocar o Link na plataforma Moodle será importante para as pessoas que não
possam assistir às aulas extra-curriculares, que sejam tímidas ou que queiram manter o
anonimato.
É necessário dinamizar Palestras sobre sexualidade, destinadas a Encarregados de Educação e
Educandos, pois verifica-se que alguns Pais e Filhos têm dificuldade em falar abertamente,
entre si, sobre este tema.
Um diálogo aberto entre Pais e Filhos é importante de modo a evitar erros irreversíveis.
Estas Palestras têm como objectivo propor formas e técnicas que proporcionem conversas
entre Pais e Filhos num clima de confiança e de abertura.

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

1. Sensibilizar a Comunidade Educativa para a não-violência nas relações amorosas com Aulas

Extra-curriculares na Escola.

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.

2. Criar um blog e colocar o Link no Moodle sobre Educação Sexual.

3.

Dinamizar Palestras sobre Sexualidade, destinadas a Encarregados de Educação e

Educandos

