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 Aires Barbosa
Circulo: AVEIRO
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Os conhecimentos relativos à sexualidade são parte integrante do desenvolvimento
harmonioso do jovem. A Escola tem um papel importantíssimo na clarificação de todos estes
aspectos da sexualidade, em conjunto com os demais "actores" sociais.Porém, sabemos que
é uma temática sensível e repleta de tabus, assim entende-se que seja desenvolvida, dentro e
fora da sala de aula, em ambientes nos quais os alunos já estabeleceram elos de confiança.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um concurso nacional intitulado "Sexualidade Segura", ao qual poderiam

candidatar-se os alunos dos 2º e 3º ciclos e secundário. Os trabalhos poderiam ser realizados
na área da escrita, expressão plástica, teatro e dança.

2. Criar na escola um "Clube de Saúde". Este disponibilizaria uma "caixa de perguntas" na qual
os alunos colocariam as suas dúvidas, idenficando-se pelo seu ano e turma. Posteriormente,
seriam esclarecidos por alguém responsável, em contexto de turma.

3. Criação do "Dia Nacional da Educação" comemorado com a participação activa de toda a
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comunidade escolar.

