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 Básica e Secundária de Albufeira
Circulo: Faro
Sessão: Básico

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

A mentalidade das sociedades foi sofrendo alterações e a Educação Sexual é um contributo
importante para a formação pessoal e social, para a promoção da saúde sexual e reprodutiva
de todos os indivíduos. Conscientes da importância e da necessidade urgente de tratar este
tema, os alunos do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, que abrangem períodos distintos de
evolução ao nível de sexualidade, caracterizados por mudanças rápidas, consideram
fundamental e importante que todos tenham oportunidade de esclarecer, tirar dúvidas e
preocupações. Deste contexto surge a necessidade de existir uma disciplina específica para
este assunto, que englobasse a criação de um Blog, a que toda a comunidade escolar tivesse
acesso. Abordagem pedagógica realizada em contexto curricular privilegiaria as necessidades
de todos os jovens daquela faixa etária. A proposta da formação de um Clube, destinado ao
Ensino Básico, também iria colmatar e ajudar na resolução de problemas ou duvidas que
surgissem. Desta forma, evitava-se receios, sentimentos de preocupação, de timidez e de
insegurança, construindo assim uma identidade pessoal e sexual saudável.
Estando em causa o desenvolvimento e o bem-estar dos jovens, a família não deverá nunca,
ser afastada das iniciativas tomadas pela escola. Por conseguinte, esta articulação deverá ser
feita desde os primeiros anos escolares e prolongar-se durante todo o percurso escolar dos
seus educandos. É fundamental que os Encarregados de Educação estejam a par de todo este
processo e participem activamente em debates/sessões promovidas pela escola, não só para
a aquisição de conhecimentos, compreensão e importância do assunto, mas também como
forma de os ajudar a abordar estes temas em contexto familiar.

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

1. Integração no currículo escolar, de uma disciplina específica para este assunto. Esta deverá
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ser incluída no final de cada ciclo (6º e 9º anos de escolaridade). Associada a esta disciplina
estaria também a formação de um Blog para toda a comunidade escolar

2. A escola deve criar um “Clube da Adolescência” (especificamente para alunos do 2º e 3º
ciclos do Ensino Básico, por forma a esclarecer duvidas e questões relacionadas com a
Educação Sexual.

3. A escola deve promover a realização de Debates/Sessões de esclarecimento no final de
cada período para alunos e Encarregados de Educação.

