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: Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A educação sexual nas escolas assume, cada vez mais, um carácter importante e urgente, na
medida em que aborda as questões fundamentais com que cada ser humano se depara, nos
vários momentos da sua vida, particularmente, na idade escolar. Neste contexto, a promoção
da saúde deve contribuir para a formação pessoal e social de cada aluno e o espaço escolar
assume um papel preponderante no desenvolvimento harmonioso das relações com os pares.
Achamos, por um lado, que a existência de espaços de discussão, quer na escola, quer através
da Internet pode ajudar crianças, adolescentes e jovens a dissipar dúvidas sem terem,
necessariamente, de se expor aos outros. Por outro lado, parece-nos pertinente a presença e
conselho de técnicos escolares, como psicólogos, que estejam atentos aos diferentes
projectos de vida de cada um e que consigam dar, atempadamente, uma resposta às
questões que vão surgindo.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Promoção de fóruns de discussão nas escolas e entre as escolas sobre a temática, com

criação/implementação de ateliers.

2.

Criação de um site na internet, sob a tutela do Ministério da Educação, com as

informações essenciais do programa da educação da sexualidade e com espaços próprios para

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.

perguntas e respostas.

3. Implementação de um gabinete de apoio ao aluno, supervisionado por um psicólogo
escolar e um enfermeiro.

