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 EB 2,3 de Arco de Baúlhe
Circulo: Braga
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

ISeria um jogo de dados, bastante simples de construir ou, no caso de existirem ideias
mais originais na escola em questão, o importante é que a base do jogo seja mantida. Este
jogo teria várias “casas” onde o jogador seria obrigado a responder perguntas sobre
sexualidade para poder prosseguir o jogo. Aproveitamos para sugerir o nome de
“Adolescência – Atreve-te e Joga”. Ao critério de cada escola, pode-se decidir se existirá uma
distinção entre jogos para segundo e terceiro ciclos. Este jogo poderá ser utilizado apenas em
aulas específicas sobre sexualidade como Área de Projecto, se o tema escolhido dentro dos
temas pré-definidos pelo Projecto de Educação para a Saúde for Sexualidade, ou em Ciências
Naturais, de modo a que, no caso de surgir uma dúvida que não esteja explícita no verso do
cartão das questões, essa possa ser respondida no momento. Se tal não for possível, o jogo
“Adolescência – Atreve-te e Joga”, pode ser colocado ao dispor de todos os alunos na
Biblioteca Escolar. É uma forma de acatar a atenção dos alunos ensinando-os ao mesmo
tempo.
IIQuanto às aulas de educação sexual, é uma matéria discutida há já muito tempo e
que nós achamos que é tempo de se agir e pôr este plano em acção. Relativamente a dar a
conhecer um mais vasto leque de Doenças Sexualmente Transmissíveis, achamo-lo
necessário, pois existem pessoas que associam a sigla DST (Doenças Sexualmente
Transmissíveis) a apenas SIDA ou Hepatite B e poucas outras. Por isso urge que se conheçam
melhor outras doenças e os seus sintomas, para as pessoas se poderem auto-diagnosticar
com um melhor conhecimento destas doenças. É também importante para a compreensão da
gravidade de se ter relações sexuais desprotegidas. A distribuição de preservativos, apesar de
já existir nalguns locais gratuitamente, era crucial para ajudar a manter o anonimato e porque
torna-se mais prática a obtenção destes objectos. Finalmente, quanto ao apelar a um
especialista para palestras ocasionais, é necessário se a escola não tiver recursos para obter
um especialista em sexualidade para as ditas aulas de Educação Sexual para esclarecimento
de dúvidas.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Construção de um jogo didáctico sobre a sexualidade, na área curricular não disciplinar de

Área de Projecto ou na disciplina de Educação Tecnológica.

2. Implementação de aulas de Educação Sexual, pelo menos uma hora semanal para o
terceiro ciclo. Nessas aulas poderia ser dada informação sobre os vários tipos de DST,
promover um debate mais aprofundado sobre a sexualidade e, eventualmente, distribuir
preservativos.

3. Participação de técnicos de saúde em assembleias de alunos, de modo a que esclareçam
dúvidas que estejam para além do conhecimento do professor, ou que o aluno queira
aprofundar ainda mais.

