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 VERTICAL DE ESCOLAS DE ALPENDORADA
Circulo: PORTO
Sessão: BÁSICO

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

Este Projecto de Recomendação, que a seguir apresentamos, surge da necessidade de
reflectir seriamente sobre esse que é, nos dias de hoje, um tópico que apresenta tanto de
sensibilidade, como de complexidade e polémica, devido às particularidades que o encerram,
e ainda devido à forma como ainda se verificam algumas dificuldades de comunicação entre a
instituição-escola e a instituição-família. Com este objectivo em mente, importa sinalizar
essas dificuldades, de forma a optimizar os conteúdos em causa e, sobretudo, a forma como
esses conteúdos são apreendidos pelos alunos e posteriormente consubstanciados pelos pais.
Esta necessidade encontrou na edição de 2009/2010 do Parlamento dos Jovens, subordinada
ao tema Educação Sexual, um espaço fértil à reflexão e à indispensável discussão sobre uma
matéria sobre a qual muito se diz, pouco se fala e pela qual, na realidade, ainda pouco se faz.
Neste contexto, numa sociedade eminentemente virada para o desígnio das tecnologias de
informação e de comunicação, como aquela em que vivemos, parece-nos indispensável
considerar alguns aspectos, que norteiam o nosso Projecto de Recomendação e que, do nosso
ponto de vista, tendem a ser relegados para um segundo plano, face à oferta múltipla com
que essa sociedade virtual nos presenteia e se nos apresenta como uma escola paralela. Posto
isto, neste âmbito, os deputados da Sessão Escolar do Projecto Parlamento dos Jovens do
Agrupamento Vertical de Escolas de Alpendorada deliberaram apresentar, no presente
Projecto de Recomendação, as medidas que a seguir se consagram:

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

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.

1. Organização de palestras periódicas, com a presença de profissionais credenciados no

domínio, não só da saúde, como também da psicologia e da sociologia, destinadas aos alunos
e aos encarregados de educação, no sentido de permitir o esclarecimento das dúvidas
existentes e a instituição da mesma linguagem entre a escola e a família.

2. Criação de um gabinete de apoio que permita aos alunos ter um contacto regular e regrado
com a temática da sexualidade.

3. Promover o interesse e o respeito pela temática em questão, fomentando a compreensão
activa, a interacção interventiva dos membros constituintes da comunidade educativa,
através do alargamento generalizado das aulas de Educação Sexual a todo o 3.º Ciclo do
Ensino Básico.

