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 de Távora
Circulo: VIANA DO CASTELO
Sessão: BÁSICO

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Considerando que o apoio existente é baseado em matéria curricular e em conversas
informais com professores, que deve haver proximidade com os alunos e que não há um
núcleo recursos humanos especialista na área.

Considerando que o problema reside essencialmente no elevado número de pais que recusam
abordar o tema, demitindo-se das suas funções e legando-as à escola. O facto de nem todos
os intervenientes poderem dar respostas adequadas.

Considerando que se podem potenciar recursos tecnológicos, com custos reduzidos,
anonimato e dando respostas aos interpeladores que sentem desconforto pela presença
física.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criar um gabinete de apoio com técnicos especilizados para atendimento e esclarecimento

de dúvidas.

2. Palestras e acções de formação específicas para pais, alunos e professores.

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.

3. Aproveitar os recursos digitais e tecnológicos (internet, voip, ) ao serviço de diferentes
faixas etárias, de forma a promover uma interacção sem constrangimentos.

