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: Básica e Secundária Diogo Bernardes
Circulo: VIANA DO CASTELO
Sessão: BÁSICO

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Está na hora de terminar com os Tabus!

Considerando que, hoje em dia, a maioria dos jovens lida com grande desenvoltura com as
novas tecnologias da comunicação e da informação e demonstra uma particular apetência por
este meio de comunicação que se vulgarizou e massificou; considerando ainda que a
comunicação on-line permite manter o anonimato e como tal quebrar as barreiras de algum
desconforto e vergonha, considera-se pertinente a adopção da primeira medida proposta
(vide proposta abaixo).
Considerando que, o trabalho de projecto pode e deve ser uma metodologia de trabalho
proporcionadora de um desenvolvimento integral do indivíduo e facilitadora da pesquisa e
partilha de informação; considerando também que é urgente tornar a disciplina de Área de
Projecto mais apelativa e motivadora para os alunos do 12º ano e ainda que a estes cabe uma
certa missão de enquadramento e de encaminhamento dos alunos mais novos, justifica-se a
adopção da segunda medida elencada (vide 2ª medida).
Considerando que urge revalorizar a Área Curricular não Disciplinar de Formação Cívica nos 2º
e 3º ciclos, que é necessário dar respostas atempadas e céleres às interrogações da camada
etária frequentadora deste ciclo de ensino sobre as transformações físicas e psicológicas com
que vão deparando e que nem sempre conseguem exprimir nem tão pouco entender,
considerando também que nem sempre a família tem a capacidade e/ou disponibilidade para
atender às solicitações destes jovens e ainda que o diálogo intergeracional dentro da família
é, por vezes, inexistente e até inibidor, propõe-se a 3ª medida abaixo referida (vide 3ª
medida).

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 serviço on-line onde os alunos das escolas possam obter informação e

aconselhamento, sob anonimato, com profissionais devidamente preparados no âmbito da
Educação Sexual.

2. Direccionar a Área de Projecto do 12º ano, para trabalhar o tema da Educação Sexual. Em
cada período lectivo, seria organizada uma sessão escolar dirigida por estes alunos,
envolvendo todos os elementos da comunidade escolar, família e profissionais de saúde. O
objectivo seria debater ideias entre as várias gerações. As diferentes turmas encarregar-seiam de dinamizar uma sessão por período.

3. No 2º e 3º ciclos, integrar a área de Educação Sexual na Área Curricular Não Disciplinar de
Formação Cívica, de modo a não aumentar a carga horária dos alunos.

