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
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Identificação da Escola: Escola EB 2,3 Fernando Távora
Circulo: Braga
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A Sexualidade, no entender dos alunos continua a ser um assunto "tabu", sobre o qual há
muitas dúvidas, que para eles não são bem esclarecidas ou não são mesmo esclarecidas, com
a finalidade de verem as mesmas respondidas, as medidas propostas são para estes alunos
aquelas que poderão responder melhor aos seus anseios e necessidades.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de uma caixa de questões. As caixas são fornecidas pela escola, uma para cada ano

colocadas na Biblioteca. As respostas são dadas por um(a) psicólogo(a). As respostas são
afixadas numa vitrina em local reservado, juntamente com as perguntas. Esta medida é
simples e eficaz. Permite, desta forma que alunos com mais dificuldades em se exporem
diante da turma, possam colocar as suas próprias dúvidas, anonimamente e com sinceridade,
tendo depois um esclarecimento de um técnico.

2. Implementação do Dia da Sexualidade Segura nas escolas. Com esta medida pretende-se
alertar todos os jovens que a sexualidade deve ser praticada com segurança. Esta medida
alerta assim os jovens para a diminuição do número de raparigas adolescentes que
engravidam e também para a diminuição do número de pessoas infectadas com doenças
sexualmente transmissíveis, uma vez que estes números em Portugal são assustadores. Com
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esta medida pretende-se assim alcançar a diminuição destas problemáticas. Neste dia as
escolas poderiam fazer palestras, debates e actividades lúdicas orientadas por professores e
por alunos do 9º ano, para todos os alunos.

3. Incluir nas aulas das áreas curriculares não disciplinares “Aulas de saúde”, uma vez que a
sexualidade é uma vertente da saúde e que grande parte das doenças deriva deste tema.
Estas aulas deveriam realizar-se duas vezes por mês, sendo obrigatórias. Seria benéfico em
contexto de sala de aula os alunos mais os professores terem uma conversa mais informal
sobre este tema e quem sabe criar o à vontade para fazer questões e expor dúvidas.

