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: EB2,3 D.Maria II
Circulo: Braga
Sessão: Básico

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

As recomendações apresentadas foram as seguintes:
- Todos os alunos terem acesso à educação sexual;
- Autorização de distribuição de preservativos no estabelecimento de ensino, ainda que de
forma controlada e conforme as necessidades de cada aluno devido às dificuldades em
frequentarem o “espaço jovem” por este se encontrar na entrada do Centro de Saúde onde
toda a gente passa e por isso não têm a privacidade necessária;
-O gabinete de atendimento aos alunos/ Cantinho dos afectos deveria estar mais tempo
aberto;
- A criação de aulas específicas de educação sexual onde fosse implementado o debate e a
reflexão;
- A promoção de “palestras” para os alunos sobre o tema da sexualidade;
- A necessidade de esclarecer certos mitos sobre a sexualidade.

Após o período de debate, reflexão e votação das listas, as propostas apresentadas à sessão
da escola e aprovadas, foram as seguintes:

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 fórum sobre o tema da sexualidade onde os alunos possam apresentar as
suas dúvidas e obter mais tarde o esclarecimento pretendido

2. Distribuição de preservativos no “Gabinete de atendimento aos alunos”, tendo em conta as
necessidades dos alunos e as dificuldades de se deslocarem ao centro de saúde.

3. Promoção de debates para os alunos sobre o tema da sexualidade.

