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 Básica Levante da Maia
Circulo: Porto
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Parece-nos fundamental organizar um gabinete ao nível da escola que constituirá o espaço
indispensável para que, a título individual, qualquer elemento da comunidade educativa
possa esclarecer/partilhar/encaminhar as suas dúvidas de âmbito psico-socio-afectivo e
educacional. Algumas destas funções são já desempenhadas pelos Directores de Turma.
Todavia os professores com competências de Direcção de Turma, como é natural pela
especificidade do cargo fazem prevalecer a vertente pedagógica nas questões que lhes são
colocadas. Quer-nos parecer que a complementaridade da formação profissional dos vários
técnicos desse gabinete pode contribuir para proporcionar respostas mais assertivas às
dúvidas e anseios dos jovens, particularmente nos aspectos da educação sexual. As funções
deste gabinete podem ser alargadas à organização de debates, comunicação com os
encarregados de educação, criação de foruns na internet sobre educação sexual, a
dinamização de um "clube escolar" ou de uma associação com parceiros locais para apoio a
mães adolescentes e famílias localizadas nas freguesias que compõem o agrupamento de
escolas.
Relativamente à 2ª proposta, consideramos que o nosso semanário/horário está já muito
sobrecarregado. Optamos por substituir parte da carga horária atribuída actualmente às áreas
curriculares não disciplinares de Área de Projecto (7º ano: 45 min) e de Estudo Acompanhado
(8º ano: 45min) por uma disciplina de Educação para a Saúde e os Afectos. Fazer incidir esta
disciplina no 7º e 8º ano de escolaridade deve-se às dúvidas que nos "assaltam" nessas idades
sobre as questões da educação sexual. Entendemos que essa disciplina deve ser orientada por
um técnico/professor com formação específica e suficientemente preparado para o trabalho
de projecto e articulação com as outras unidades e agentes educativos.

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.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um Gabinete Multidisciplinar ao nivel do Agrupamento (professores, psicologos,

enfermeiros e assistentes socias) para apoio individualizado aos alunos

2. Substituir as Áreas Curriculares não Disciplinares de Área de Projecto (7º ano: 45 min) e
Estudo Acompanhado (8º ano: 45 min) pela disciplina de Educação para a Saúde e os Afectos.

3.

