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 da Póvoa de Lanhoso
Circulo: Braga
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

No âmbito do Projecto de Educação para a Saúde" e tendo em conta as novas directrizes
sobre Educação Sexual, foi proposto às turmas do Ensino Básico a participação no
"Parlamento dos Jovens", ao qual aderiram prontamente.
As medidas apuradas segundo as regras do Projecto foram fundamentadas pelos seguintes
motivos:
A Implementação de aulas de Educação Sexual possibilitaria a aprendizagem de conceitos e
matérias sobre as questões do foro sexual e psicológico, bem como práticas de higiene e
saúde sexual. Estas aulas deveriam ser leccionadas preferencialmente por profissionais da
área da saúde por fazerem uma abordagem mais natural do tema; estes utilizariam as áreas
curriculares não disciplinares para a leccionaçãos destas aulas. Os alunos deveriam ter
oportunidade para esclarecimento de dúvidas pessoais com possibilidade de formação de
turnos, por sexos, para que os alunos se sentissem mais à-vontade. Os alunos poderiam ainda
realizar trabalhos sobre o tema e expô-los na escola para que todos tivessem acesso à
informação pesquisada.
Possibilitar aos alunos o acesso a meios contraceptivos variados (preservativos e outros) tem
como objectivo principal evitar, a todo o custo, que os jovens tenham relações sexuais
desprotegidas. Muitos jovens não têm à-vontade para se dirigir a uma farmácia ou ao Centro
de Saúde para pedir contraceptivos e outros não têm disponibilidade económica para os
adquirir, assim esta medida seria mais uma oportunidade para que a dificuldade do acesso
deixe de ser uma desculpa.
As acções de formação deveriam ser dinamizadas por profissionais da área da saúde, pois têm
mais conhecimentos quer teóricos, quer sobre casos concretos que acompanham na sua vida
profissional, além de fazerem uma abordagem mais natural do tema. O alargamento das
acções a Pais e Encarregados de Educação tem como objectivo promover o diálogo entre
estes e os respectivos educandos.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Implementação de aulas de Educação Sexual com recurso a técnicos especializados; com

possibilidade de criação de turnos diferenciados por sexos.

2. Possibilitar aos alunos, o acesso a meios contraceptivos variados (preservativos e outros).

3. Agendamento de acções de formação dirigidas a alunos e Encarregados de Educação, no
âmbito da Educação Sexual na Adolescência.

