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: Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso/ EBI de Fragoso
Circulo: Braga
Sessão: Básico

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

Considerando que :
- Uma grande percentagem dos jovens portugueses nunca falaram com os seus encarregados
de educação e/ou outros familiares sobre afectos e sexualidade;
- Existe enorme quantidade de informação errónea e pouco fidedigna sobre afectos e
sexualidade;
- As taxas de problemas como violência sexual e de relacionamento, as IST´s entre outras são
bastante significativas.
A Escola Básica Integrada de Fragoso apresenta as medidas em baixo propostas, cujo
objectivo essencial será a promoção da educação sexual, dos afectos e das noções de risco e
responsabilidade.
Relativamente ao Gabinete para a Educação Afectiva e Sexual, a pertinência da proposta
prende-se com vários aspectos, nomeadamente a disponibilidade de informação fidedigna,
ser a a forma mais completa de abordar a Educação Sexual, tendo em conta que existiriam
equipas multidisciplinares que adaptariam as estratégias de acordo com a maturidade
cognitiva, o nível de formação e identidade, desenvolvimento pessoal e interpessoal e do
nível geral de desenvolvimento de valores.
No que diz respeito ao "call - center" é uma medida de complemento à anterior, medida esta
relativamente fácil de implementar, permitindo uma abordagem sigilosa.
Seria também disponibilizado um e-mail, para esclarecimento de dúvidas principalmente
àqueles alunos que não tenham a coragem de telefonar pessoalmente.
A criação de um website seria uma forma de publicitar o "call-center" onde seria divulgada a
linha telefónica, para que todos pudessem ter acesso à informação.

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. Gabinete para a Educação Afectiva e Sexual nos Centros de Saúde do país, que abranja toda

a população da região respectiva e coordene os projectos de Educação Sexual nas escolas
dessa mesma região .

2. Criação de um call-center com especialistas na área da Educação Afectiva e Sexual.

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

