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 da Gafanha da Nazaré
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Como todos sabemos, os adolescentes têm muita dificuldade em expor os seus
problemas e as suas dúvidas aos Pais, nomeadamente, sobre a sexualidade.
Por isso, «abrem-se» com os amigos, que embora mais próximos, nem sempre dão os
melhores conselhos ou as respostas mais correctas.
Com as nossas propostas pretendemos que, tanto os alunos como os Pais/Encarregados
De Educação, abordem o tema «sexualidade» sem tabus.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Promover o debate sobre sexualidade abordando o tema num gabinete, que será dirigido

por uma pessoa exterior a escola, que perceba da temática a abordar. Cada faixa etária terá
um horário especifico para esclarecimento de dúvidas em grupo e/ou atendimento particular.

2. Realizar palestras, com o intuito de partilha de experiências. Os casos apresentados devem
ser verídicos, podendo ou não o convidado falar na 1ª pessoa.
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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.

3. Promover reuniões com os Pais/Encarregados de Educação e a Psicóloga no sentido de os
ajudar a lidar com a temática da sexualidade.

