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: EB 2,3 Caldas das Taipas
Circulo: Braga
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Sem descurar o fulcral papel dos Pais / Encarregados de Educação nesta temática,
consideramos fundamental possibilitar a estes, formação nesta área, possibilitando-lhes apoio
de forma a poderem lidar com mais naturalidade e rigor nos diálogos com os seus educandos.
Neste sentido propomos, então, que a primeira medida seja implementada em duas sessões
por período para os estudantes e duas sessões por ano para os Pais / Encarregados de
Educação.
Com o intuito de um maior esclarecimento aos estudantes, e em consonância com a segunda
medida, achamos que este gabinete deve, também, estar disponível através de um fórum
online, de modo a incluir os alunos mais tímidos.
Por último, consideramos igualmente essencial, a realização de Testes de Despistagem de
IST's, a iniciar na consulta dos 15 anos e repetindo com um intervalo de 3 anos. Esta medida
surge no seguimento das anteriores com um objectivo primário de informar/formar e
posteriormente despistar, para evitar subsequentes problemas.
Com estas medidas achamos que reunimos as condições basilares para um óptimo começo
de uma Educação Sexual positiva e equilibrada, uma vez que incidimos directamente na
formação dos agentes interessados deste importante processo… mas tão natural.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Sessões de Educação Sexual para Pais/Encarregados de Educação e para Estudantes,
promovidas, em separado, por profissionais de saúde.
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2. Colocação, nas escolas, de um profissional de saúde, num determinado período semanal,
disposto a esclarecer os estudantes sobre sexualidade.

3. Despistagem de IST's com início nas consultas dos 15 anos.

