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 E. B. 2,3 Amadeu Gaudêncio - Agrupamento de Escolas da

Nazaré
Circulo: Leiria
Sessão: Básico

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

O presente projecto surge por ser notória a receptividade e o manifesto interesse que os
alunos foram revelando pela educação sexual, no decurso da implementação, em anos
anteriores, de pequenos projectos restritos a algumas turmas. Considerou-se ainda, que a
educação sexual em meio escolar seria uma oportunidade de responder aos apelos dos pais
que temem os riscos da maternidade e paternidade precoces e das doenças sexualmente
transmissíveis.
Com este projecto pretende-se contribuir, ainda que parcialmente, para uma vivência mais
informada, mais autónoma e, logo, mais responsável da sexualidade na esfera dos
conhecimentos, sentimentos, atitudes e competências.
Neste contexto, presidem a este projecto os seguintes objectivos:
•
garantir e promover a participação das famílias no processo educativo dos seus
filhos e educandos;
•
encontrar formas de rentabilização e de continuidade das intenções educativas da
escola no âmbito da sexualidade;
•
valorizar as iniciativas de alunos e pais/Encarregados de Educação – organizados ou
não em Associações – neste domínio, por exemplo, a realização de encontros, debates e
cursos;

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

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.

1. Dia "S": esta medida propõe a existência de um dia na Escola dedicado à Educação Sexual.

Neste dia haveria lugar a: realização de workshops dinamizados por um sexólogo, destinado a
alunos e a Encarregados de Educação e restante Comunidade Educativa; exposição de
trabalhos realizados pelos alunos sobre esta temática, visionamento de filmes e realizaçãos
de jogos interactivos.

2. Acções de sensibilização/formação dinamizadas por alunos de 9º ano, destinadas aos
alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos. Estas acções seriam agendadas ao longo do ano lectivo e as
temáticas a abordar estariam de acordo com a faixa etária dos destinatários. A preparação e
realização destas sessões contaria com a supervisão dos professores de Ciências.

3. Consultas de Planeamento Familiar na Escola: esta medida, integra-se no pressuposto de
que existe já, na escola, um gabinete de atendimento sobre sexualidade, o qual não conta
com a colaboração de técnico de saúde. A medida propõe a vinda deste técnico de saúde à
escola com uma periodicidade quinzenal. Para a concretização desta medida seria necessário
um acordo prévio entre representantes dos Ministérios da Educação e da Saúde. Esta medida
tornar-se-ia vantajosa por trazer uma maior proximidade entre alunos e técnicos de
Saúde,evitando deslocações por parte dos alunos ao Centro de Saúde, bem como pelo facto
de permitir uma maior privacidade aos alunos.

