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: E.B. 2/3 Mário Beirão - Beja
Circulo: Beja
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

A vida é um fenómeno único! Tal como o nosso planeta e, até se provar o contrário, é dele
que temos que cuidar.

Todos sabemos que a sexualidade é mais do que o acto sexual, englobando sentimentos de
carinho, ternura, amor e afecto entre duas ou mais pessoas que se amam.

O amor não é só entre um casal, mas também entre amigos e familiares. No entanto, hoje em
dia, este tema ainda é considerado por várias pessoas como um assunto tabu, pelo que deve
ser desmistificado.

Tendo em conta o que foi referido, apresentamos as seguintes medidas:

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 apoio aos alunos (em parceria com o Centro de Saúde), onde

sejam abordados temas relacionados com a saúde sexual;

2. Criação de um site ou blog da escola, exclusivamente dedicado ao tema da Educação
Sexual, o qual seria gerido por um(a) enfermeiro(a) especializado(a) na área;

3. Formação de pessoas (educadores, professores, psicólogos escolares, profissionais de
saúde, entre outros) para saberem como agir em caso de dúvida dos alunos e/ou
encarregados de educação.

