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Identificação da Escola: E.B. 3/3 Professor Carlos Teixeira
Circulo: Braga
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Considerando que, embora nos dias de hoje exista muita informação no âmbito da
sexualidade, nomeadamente sobre doenças sexualmente transmissíveis e métodos
contraceptivos, continuam a existir muitos comportamentos de risco, concretamente pelo
número elevado de jovens contagiados com diferentes doenças, por via sexual, e pela
quantidade de gravidezes na adolescência; considerando também que ainda existem muitas
dúvidas sobre esta temática e que os adolescentes não as expressam abertamente, pois
olham para a sexualidade com alguma vergonha e não se querem expor perante os colegas,
propomos:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Que as escolas organizem, periodicamente, a "Semana da Sexualidade", onde se realizem
exposições, debates, palestras, jogos, visulizações de documentários e filmes, entre outras
actividades, sobre todos os aspectos relacionados com esta temática.

2. Que as escolas, em parceria com os Centros de Saúde, promovam a distribuição de
preservativos, acompanhados por campanhas de sensibilização para um uso correcto dos
mesmos.

3. Que nas escolas existam equipas multidisciplinares, compostas por psicólogos, professores
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e por elementos ligados à àrea da saúde, que possam responder às questões colocadas
anonimamente pelos alunos, por exemplo, através de caixas de dúvidas, sendo as respostas
divulgadas, em tempo útil, pela comunidade escolar.

