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 Barcelos
Circulo: Braga
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

a)

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

A inclusão de livros sobre Educação Sexual no Plano Nacional de Leitura permite que

os alunos tenham fácil acesso à informação, uma vez que estes livros encontram-se nas
bibliotecas das escolas. Garante-se também que a informação obtida é correcta e apropriada
à faixa etária. Previne também os constrangimentos que os jovens sentem em colocar
questões aos adultos ou em pedir aos pais livros que abordem esta temática.
b)

Este site permitiria conhecer as dúvidas/opiniões dos jovens relativamente a temas

relacionados com a sexualidade. O esclarecimento das dúvidas anonimamente poupava os
jovens do constrangimento que sentem ao abordar certas questões. O facto de ser uma
parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e o facto das questões serem
respondidas por especialistas na matéria, garante que os jovens tenham acesso à informação
correcta. Muitos sites que consultam na Internet contêm informação errada. Teria também de
haver um sistema de “rastreio” de questões, por forma a impedir o acesso a utilizadores “mal
intencionados”.

c)

Esta aula seria gratuita, para que todos os alunos tivessem acesso. Não obrigatória

para garantir que fosse frequentada por alunos realmente interessados e para permitir que os
alunos pudessem ir só quando considerassem necessário. Realizar-se-ia uma vez por
semana, 45 minutos, inserida no horário escolar, e seria leccionada por um especialista na
matéria. Seriam abordados temas diferentes todas as semanas. O facto dos pais conhecerem
o currículo faria com estes ficassem mais confiantes e deixariam os filhos frequentar estas
aulas com mais facilidade.

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.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criar uma aula de Educação Sexual, gratuita, não obrigatória e cujo currículo será dado a
conhecer aos Encarregados de Educação.

2.

Incluir livros sobre Educação Sexual no Plano Nacional de Leitura.

3.

Criar um site online oficial, numa parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da

Educação, onde serão colocados resultados de inquéritos; onde se poderá colocar questões
de foro sexual, anonimamente. Estas questões serão respondidas por especialistas na
matéria.

