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Identificação da Escola: EBI do Centro de Portugal
Circulo:
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

*Considerando que a Lei nº6o/2009 obriga à abordagem de temas relacionados com a
Educação Sexual;
*Considerando que a comunidade escolar têm dificuldades em abordar o tema e nalgumas
escolas e turmas a Educação Sexual pode nem ser abordada;
*Considerando que as escolas, através do Plano Tecnológico, estão preparadas para aceder à
Net e que é um instrumento apelativo na educação dos nossos dias;
*Considerando que a comunidade escolar deve informar, debater e esclarecer os assuntos
relacionados com o tema Educação Sexual e os alunos devem ser participantes activos,
propomos as seguintes medidas:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. A Educação Sexual deve ser abordada numa disciplina específica, de carácter não

obrigatório, onde os Encarregados de Educação, no decorrer das matrículas, deverão
autorizar ou não os seus educandos a frequentar as respectivas aulas.
Deve ser uma aula onde sejam abordados todos os temas relativos à sexualidade, deve ser
colocada nos horários escolares de cada turma.
Deve ser uma disciplina aberta e esclarecedora.
Os professores devem ser especializados, isto é, devem ter uma formação específica (acções
de formação), para estarem à frente da disciplina.
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Os temas abordados devem, ao princípio, ser escolhidos pelos alunos, esclarecendo assim as
suas dúvidas, e só depois se deverá aprofundar outros subtemas relacionados com a
Educação Sexual.

2. Criação de um portal nacional, da responsabilidade do Ministério da Saúde ou IPJ ou outra
entidade, direccionado à população juvenil.
Neste portal deve estar contido informações onde os utilizadores pudessem tirar as suas
dúvidas a nível da sexualidade, curiosidades e usufruir de alguma ajuda psicológica, onde
pudessem falar com um (a) especialista, anonimamente ou não.
Neste portal, os utilizadores podiam deixar a sua opinião, contar histórias que lhes tenham
acontecido ou até mesmo dar conselhos a outros jovens.

3. Criação de um dia nacional da Sexualidade.
Neste dia poderia ocorrer nas escolas debates abertos a toda a comunidade no sentido de
esclarecer, debater, concursos diversos, etc.
O objectivo é obrigar a comunidade escolar a falar sobre temas relacionados com a
Sexualidade.

