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 Frei Heitor Pinto - Covilhã
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Vivemos num mundo em que a educação sexual e o planeamento familiar são
imprescindíveis, pois uma família estável é a base de uma vida feliz e produtiva. A sexualidade
e o sexo são assuntos com que os jovens e os que os acompanham no seu percurso escolar e
de vida, encarregados de educação e professores, contactam diariamente e se aqueles não
tiverem o conhecimento e o aconselhamento adequados, poderão criar situações
complicadas que podem comprometer o seu futuro e o de outros. Pretendemos, com estas
medidas, que todos tenham a oportunidade de viver felizes, desfrutar da sua juventude e
planear a sua vida futura. Investirmos na educação dos alunos e na formação dos professores
e dos pais e encarregados de educação, para que este tema não seja considerado tabu e para
que possa ser abordado da forma mais natural e mais correcta.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Incluir na formação inicial dos professores a cadeira de “Educação para a Sexualidade” que

lhes confira as competências necessárias para que falem, abertamente e com instrução, aos
alunos sobre o tema.

2. Mudar o nome, o conteúdo e as finalidades da disciplina de “Formação Cívica” para
“Educação para a Cidadania e Sexualidade” e que tenha um programa fixo sobre esta e outras
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temáticas para todas as escolas de maneira a acabar com a incoerência entre programas
escolares.

3. Organização de palestras e iniciativas por parte das escolas que sejam apelativas para pais,
para que possam, desde o pré-escolar, ter uma função activa na educação para a sexualidade
dos seus filhos.

