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 Secundária com 3º CEB José Macedo Fragateiro
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

A sexualidade é um tema com um impacto cada vez maior na sociedade actual,
principalmente quando falamos da sexualidade dos mais jovens, estando rodeada de tabus e
sendo muitas vezes difícil de abordar correctamente, devido à falta de comunicação entre
pais e filhos, professores e alunos. Por outro lado, Portugal é o segundo país europeu com
maior número de grávidas adolescentes, continuando a existir caso de abortos clandestinos e
abusos sexuais a menores. Além disso, na Europa a incidência de doenças sexualmente
transmissíveis tem vindo a descer, enquanto em Portugal tem vindo a aumentar, apesar da
diversidade de informação à disposição dos jovens.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um gabinete de apoio e aconselhamento ao aluno no âmbito da educação para

a sexualidade, composto por pelo menos dois professores/ psicólogos/ profissionais de saúde,
de ambos os sexos, com vista a facilitar uma abordagem masculina e feminina. Este gabinete
deverá estar em articulação com os centros de saúde, promovendo a divulgação e
distribuição gratuita de métodos contraceptivos.

2. Implementação de aulas de educação sexual de 90 minutos mensais e facultativas, a definir
no acto de matrícula.
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3. Acções de formação/palestras para pais, encarregados de educação e professores sobre a
problemática da saúde.

