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 Básica 2,3 José Ferreira Pinto Basto - Ílhavo
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Considerando que:
- Em 2008, nasceram em Portugal 455 crianças, cujas mães têm 11 anos de idade;
- Em 2008, morreram 708 pessoas (homens e mulheres) vítimas de vírus de imunodeficiência
humana (VIH);
- Em 2007 foram diagnosticados 320 casos de sida;
- Os valores de óbitos de doentes com sida tem vindo a aumentar;
Considerando, por outro lado, que:
- A escola é o local mais apropriado para alterar de forma duradoura comportamentos
incorrectos e implementar novos hábitos sexuais saudáveis;
- A educação sexual nas escolas não substitui o papel, nem a responsabilidade das famílias;
- A partilha de experiências e informações é benéfica para a aprendizagem;
Considerando, finalmente que:
- Actualmente, os jovens têm necessidade cada vez mais de participar na definição e
implementação daquilo que lhes diz respeito, neste caso a forma como é desenvolvida a
educação sexual;
Vimos no presente projecto recomendar à Assembleia da república que acolha as medidas
constantes neste projecto e legisle no sentido de promover a educação sexual.

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. Criação de um Gabinete de Informação apetrechado com meios humanos especializados

(professores de Ciências, EMRC, pois este tema consta no seu programa e são profissionais
com formação adequada) e materiais com vista a apoiar famílias, alunos, etc., no âmbito da
educação afectivo-sexual. Este gabinete, na sua acção, deve contemplar espaços de reflexão e
de realização de actividades que dinamizem o tema e também a criação de um sistema de
esclarecimento de dúvidas.

2. Nos intervalos dos programas infanto-juvenis e em alguns sites, normalmente mais
visitados pelos jovens, devia-se criar spots publicitários relacionados com o tema.

3. Intercâmbio de alunos entre escolas para partilha de experiências/informações, incluindo
debates estabelecendo parcerias com encarregados de educação, farmacêuticos, sexólogos,
unidades de planeamento familiar, centro de saúde, etc..

