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 c/ 3º ciclo Serafim Leite
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

1. É importante que sejam divulgadas as experiências realizadas em diferentes
estabelecimentos de ensino, de modo a que todos contactem com outras iniciativas e
conheçam os devidos resultados. Assim, tais actividades deverão contribuir para que os
alunos possam expressar os seus saberes, as suas dúvidas, as suas certezas, as suas opiniões,
dando a conhecer uma realidade em concreto, a sexualidade em determinado meio,
promovendo-se exposições, apresentações, debates, entre outras iniciativas dinâmicas e,
sobretudo, esclarecedoras.
2. As vantagens das experiências de vida acumuladas são diversas. Os conselhos e a sabedoria
de cada um são um tesouro cada vez mais necessário e que poderá contribuir para o
apuramento de mais certezas e para a correcção de situações anómalas e/ou pensamentos
erróneos. E, por isso, consideramos que a promoção de aulas de Educação Sexual, com o
testemunho e apoio de pessoas com uma certa experiência de vida e idade, é uma grande
meta e tornar-se-á deveras vantajosa para a construção de opiniões, por parte dos elementos
presentes nesses diálogos interactivos.
3. Como é do conhecimento geral, e não deixa de ser justificável, diversos alunos, por pura
timidez, não sabem como colocar as suas dúvidas, relativamente ao tema da Educação Sexual.
Assim, de acordo com o nosso ponto de vista, esta seria uma tentativa e uma forma de
terminar (ou pelo menos atenuar) com as dúvidas e curiosidades, que podem, por vezes,
conduzir a uma vida sexual deficiente. Por outras palavras, responder a questões pertinentes
poderá ajudar cada elemento da turma, no seu futuro enquanto pessoas.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

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.

1. Promover, anualmente, em cada distrito do País, um evento no qual convivam alunos de

diversos estabelecimentos de ensino, dando a conhecer os trabalhos, actividades e iniciativas
realizados ao longo do ano lectivo, inseridos no tema da Sexualidade.

2. Promover, durante as aulas de Educação Sexual, um diálogo com pessoas mais adultas e
experientes, no âmbito desta disciplina, enfatizando o ponto de vista pessoal.

3. Desenvolver aulas mais dinâmicas, inseridas no tema da Educação Sexual, a partir das quais
os alunos possam, no final das mesmas, através de papéis anónimos, escrever o que
pretendem que seja explicitado na aula seguinte.

