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 Dr. JAIME MAGALHÃES LIMA
Circulo: AVEIRO
Sessão: BÁSICO

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Considerando:
1.

Que a sexualidade é um tema transdisciplinar, torna-se necessário a abertura dos seus

conteúdos, problemas e desafios à população mais jovem. Sendo no entanto neste novo
século XXI ainda um tema desconhecido e tabu no seio das famílias.
2.

Que os jovens dispõem de um leque variado de informações que buscam nos grupos de

pares, no entanto não será isto um erro craso? Será que os professores não desempenham
um papel preponderante e hoje preemente na desmistificação do que se entende por
sexualidade?
3. A falta de informação é a causa de muitos problemas com que os jovens se deparam na sua
adolescência.
Propõe-se que se criem condições para que os jovens tenham pleno acesso à informação de
um tema que está directamente relacionado com a sua vida, reflectindo-se assim na sua
conduta e exercício da sua cidadania.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um Dia da Sexualidade em que haveriam debates abertos à comunidade escolar

coordenados por um(a) psicólogo(a). Distribuição de panfletos informativos em que cada
escola teria que adaptar o seu dia às condições da escola (monetárias, espaço, alunos e
outros)
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2. Criar um blog a nível nacional para esclarecer dúvidas e que forneça alguma informação.

3. Trazer um(a) sexólogo(a)/enfermeoiro(a) à escola pelo menos uma vez por ano

