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: E.T.P.C. - Escola Técnico Profissional de Cantanhede
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

	
  
	
  

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)
	
  
Num país cada vez mais competitivo, em que o sucesso escolar a alcançar e as tentações
mundanas tão facilmente chegam e atingem os jovens de hoje, consideramos que o Ensino
também tem que evoluir e dar mais respostas do que aquelas que antes se exigiam. Apesar
da comunicação social tratar os mais variados assuntos, a verdade é que o contacto directo
com alguém para falar, desabafar, ou perguntar coisas sobre as "nossas" dúvidas deve ser
privilegiado. "Até porque cada caso é um caso...."
Privilegiar o contacto directo na escola, para onde - quase todos - os jovens se dirigem
diariamente, criar na escola instalações capazes de responder às necessidades de hoje e de
amanhã parece-nos o caminho, pelo que propomos as medidas abaixo.

	
  
	
  
Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)
	
  
1. Entre o 8º e o 9º ano de escolaridade (ensino básico), dentro do horário lectivo,
implementação de uma disciplina obrigatória de educação sexual. Na sua sequência, entre o
10º e o 12º ano (ensino secundário) criação de um gabinete de informação à sexualidade, em
estreita colaboração com os Centros de Saúde locais e os gabinetes de Planeamento
Familiar.Promover um maior acompanhamento a adolescentes grávidas e criar incentivos à
sua permanência na vida escolar.

	
  
	
  
2.	
   Obrigatoriedade de todas as escolas do país promoverem palestras e workshops sobre o
mundo da droga e do alcool de forma a sensibilizar os alunos para estas realidades e
consequências do seu abuso.	
  

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.	
   Para além de aulas de apoio/acompanhamento às disciplinas de Português e de
Matemática, alargá-las a TODAS as disciplinas em que os alunos sentem mais
dificuldades.Seriam dadas aulas nas tardes/manhãs livres dos alunos.	
  

	
  

