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 com 3.º Ciclo Dr. Bernardino Machado
Circulo: Coimbra
Sessão: Básico

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

Na formação da personalidade do jovem é imprescindível valorizar a sexualidade e a
afectividade para que este cresça desenvolvendo escolhas seguras e informadas, pelo que a
escola deve ser um dos veículos de transmissão de informação, de alerta e de prevenção.
Sabendo que 28 milhões de crianças africanas terão, em 2010, perdido pelo menos um dos
pais em consequência da SIDA, este número deve servir para alertar a consciência e reunir
esforços para que os jovens entendam as consequências dos comportamentos sexuais de
risco e regressar ao antigo slogan: As IST não acontecem só aos outros.
O número de mães adolescentes em Portugal continua a ser elevado, ocupando a segunda
posição entre os países da Europa. Apesar de se denotar actualmente uma diminuição de
casos, é importante reconhecer as implicações emocionais e sociais da gravidez não desejada.

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

1. À direcção da escola deve ser dada a garantia de os seus gabinetes de educação para a

saúde estarem dotados de pessoal especializado em educação sexual, entre eles professores,
médico, enfermeiro e até psicólogo, em articulação com os Centros de Saúde do concelho,
pois só assim os alunos poderão ter acesso à informação precisa, rigorosa e esclarecedora de
todas as suas dúvidas.
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2. No Plano de Actividades e Projecto Educativo da Escola deve constar a calendarização de
acções, workshops, que visem a discussão e informação sobre o tema, não só para alunos das
várias faixas etárias, como também para pais e encarregados de educação, uma vez que são
eles os pilares da formação e devem ser os mesmos a acompanhar com segurança o
crescimento/evolução da sexualidade dos seus filhos/educandos.

3. O acesso aos métodos contraceptivos, em particular, o preservativo, deve ser feito no
gabinete de educação para a saúde, mediante a manifestação de responsabilidade e
maturidade por parte do aluno, observada pelos técnicos/professores que coordenam aquele
espaço.

