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Identificação da Escola: E.B. 2/3 Monsenhor Miguel de Oliveira - Válega
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Todas as sociedades dependendo dos seus recursos e meios tentam procurar uma forma de
transmitir os valores fundamentais da educação sexual. No entanto, a escola como um espaço
de grande importância deve instruir as crianças e os jovens neste sentido. Também é
importante referir que a educação sexual está presente desde o nosso nascimento. Em
1ºlugar, a importância da família é inquestionável neste tema, pois é o primeiro e um dos
principais agentes. Sob esse prisma, a comunicação verbal sobre a sexualidade, no contexto
da família, é apenas uma das fontes possíveis de aprendizagem sexual, mas não é,
certamente, a única. Muitos pais e encarregados de educação têm desconhecimento, receio e
dificuldade em entender a finalidade e o processo de uma acção ou de um programa de
educação sexual. Por isso, é que é fundamental estabelecer este espaço nas escolas e existir
uma articulação escola – família. Os professores devem abordar este tema de uma forma
adequada e coerente face às dúvidas das crianças e jovens e deverão ter uma prévia
formação para um melhor tratamento do tema em questão. Consequentemente, considerase que a educação sexual nas escolas contribui, também, para uma vivência mais gratificante,
mais autónoma e mais responsável.
Outra coisa que achamos importante é quebrar a ideia de que a sexualidade é um assunto
tabu, queremos sim estar cada vez mais informados e conscientes de todas as coisas que
podem acontecer. Apesar de já haver bastante informação sobre o assunto, nunca é demais!

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um blogue/chat (da escola)/ site, em que todas as dúvidas pudessem ser

esclarecidas, pelo psicólogo da escola, profissionais de saúde das unidades de saúde, o
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professor responsável pela educação para a saúde e educação sexual, bem como todos os
demais professores envolvidos na educação sexual de forma anónima.

2. Criação de um espaço na escola (gabinete) onde os alunos possam partilhar algumas
histórias em tom de desabafo, esclarecer dúvidas e até mesmo apoiar outros alunos com as
mesmas “dificuldades/preocupações”. Este espaço estaria aberto aos encarregados de
educação e pais e coordenado por uma equipa de educação sexual. Este espaço/ gabinete
devia contemplar e ter em atenção a diversidade cultural dos alunos que as nossas escolas
possuem hoje em dia.

3.

