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 de Escolas Afonso de Paiva
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

1- A Educação Sexual é um tema muito vasto e importante, pelo que as doze horas previstas
na Lei são insuficientes para abordar todos os conteúdos. Por outro lado, a Formação Cívica,
que será preferencialmente utilizada para as aulas de Educação Sexual, está essencialmente
vocacionada para a abordagem de temas ligados à sociedade e problemas da turma. Assim, a
Educação Sexual merece um espaço próprio no currículo do 3.º Ciclo e deve ser da
responsabilidade de especialistas, pois muitos professores não têm formação adequada. A
criação de uma disciplina de Educação Sexual, com avaliação dos alunos, permitirá que estes
valorizem mais aquela área e se possa ainda verificar a eficácia da mesma.
2- Não deixando de respeitar a autonomia das escolas e dos professores/técnicos
responsáveis pela Educação Sexual, a adopção de um manual específico e o recurso a
determinados instrumentos permitirá orientar o trabalho dos profissionais envolvidos e
garantir alguma uniformidade na forma como o tema é trabalhado a nível nacional.
3- Prevendo-se que o gabinete de apoio a criar nas escolas possa funcionar apenas uma
manhã e uma tarde, este tempo não será suficiente para garantir um apoio eficaz a todos os
alunos. Igualmente para garantir um bom funcionamento dos referidos gabinetes, além de
outros profissionais de saúde, a presença de um psicólogo é fundamental para poder
responder a problemas mais específicos do foro emocional e psicológico. Por fim, será
importante criar uma comissão de alunos e pais que possam colaborar com os responsáveis
daqueles gabinetes, de modo a garantir a ligação com todos os elementos da comunidade
escolar.

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. A criação de uma disciplina de Educação Sexual, semanal, de noventa minutos, dada por

um profissional especializado, com avaliação dos alunos.

2. Adopção de um manual para as aulas de Educação Sexual que inclua diversas estratégias,
visionamento de filmes, recurso a jogos e maior número de debates ao longo do ano lectivo.

3. Alargamento do horário do gabinete de apoio com a colaboração de uma comissão
composta por alunos, pais/encarregados de educação e um psicólogo para apoio aos alunos.

