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 de José Estêvão de Aveiro
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Considerando que:

a) Uma vida afectiva e sexual plena é uma condição fundamental para o equilíbrio de qualquer
indivíduo e, nesse sentido, a Educação Sexual deve ser uma componente importante na vida
e educação dos jovens de hoje em dia, que precisam de receber informação adequada e
aprofundada a esse nível;
b) É na escola, pensamos nós, que este tema deve ser abordado e implementado em parceria
com diversos “agentes” e com os pais que estejam disponíveis e habituados a dialogar com os
seus filhos sobre comportamentos, sensibilidades e afectos;
c) Na generalidade das escolas não há espaços/locais que permitam a recolha de informação,
o esclarecimento de dúvidas gerais e a possibilidade de diálogo e troca de experiências várias.

Medidas propostas:

1.

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

A criação de um gabinete e/ou blog de ajuda e esclarecimentos vários na Escola, onde

respostas às diversas dúvidas sejam dadas por diversos profissionais, com formação nas
áreas da educação para a saúde e da educação sexual;

2.

A criação de acções de formação para pais e alunos asseguradas por especialistas

nas áreas da educação sexual e da educação para a saúde.
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