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: Básica do 2º e 3º Ciclos do Teixoso
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Distrital

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

“ Educação Sexual“
Vivemos numa sociedade em que os valores importantes para a formação e crescimento do
ser humano, como a “Educação Sexual”, são cada vez mais remetidos para a escola, como se
esta tivesse o condão de tudo resolver.
A escola é importante mas, sem a família, torna-se difícil responder às necessidades
prementes do dia-a-dia dos jovens.
O relógio do crescimento físico e emocional dos adolescentes segue naturalmente o seu
ritmo, e não se coaduna com a vontade dos pais e da sociedade. Neste processo de
crescimento, a ausência e o silêncio dos pais revolta os jovens e leva-os a procurar informação
fora de casa, designadamente junto dos amigos que, com o meio em que o jovem vive,
passam a ser as suas referências e ditam o seu comportamento, opiniões e atitudes. A família
distancia-se cada vez mais.
A «varinha de condão» da escola entra em acção, mas só atingirá os objectivos se for dotada
de equipas pluridisciplinares que, conjuntamente com os professores e directores de Turma,
esclareçam os jovens e os orientem para atitudes e comportamentos saudáveis.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1.

Recomendamos que em todos as escolas sejam criados gabinetes de apoio,

multidisciplinares (psicólogos, técnicos de saúde…), para que esclareçam oportunamente toda
a comunidade escolar, principalmente os alunos e encarregados de educação sobre o tema “
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Educação Sexual ou Sexualidade”, visto que muitos encarregados de educação receiam
abordar esta temática com os seus educandos. Pretende-se que a informação seja
essencialmente prevenção.

2. Recomendamos a realização nas escolas, de sessões de esclarecimento trimestrais, com
técnicos especializados, destinadas a pais e encarregados de educação, com o objectivo de os
formar e / ou esclarecer, de forma a torná-los mais participativos, interventivos e atentos ao
desenvolvimento dos seus educandos

3.

