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 2/3 Rainha Santa Isabel
Circulo: Leiria
Sessão: 22 de Janeiro

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

Os aspectos da sexualidade humana manifestam‐se em qualquer idade, particularmente na
adolescência. Apesar de cada vez mais os adolescentes/ jovens terem acesso a informação
relativa à educação sexual, mesmo assim, todos os anos há muitas gravidezes indesejadas na
adolescência. Assim, é fundamental uma alteração da abordagem da educação sexual com os
jovens.

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

1. A Educação Sexual deve ser abordada, nas suas diversas vertentes, no âmbito dos

conteúdos das diversas diciplinas que fazem parte do curriculo nacional. O Ministério da
Educação deverá fazer elaborar jogos, vídeos e outros materiais didácticos para abordagem
da temática da sexualidade humana que deverão ser disponibilizados aos professores de
todas as escolas, com vista a abordarem com os alunos as diversas vertentes da sexualidade.

2. As escolas devem organizar obrigatoriamente, ao longo do ano lectivo, sessões para
abordagem das temáticas relativas à sexualidade e ao desenvolvimento humano, dinamizadas
por técnicos especializados (médicos, enfermeiros, psicólogos, …) e destinadas aos
Encarregados de Educação. Para os professores devem ser implementadas acções de
formação no âmbito da Educação Sexual, sendo estas da responsabilidade do Ministério da
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Educação.

3. Criação obrigatória, em todas escolas, de um Gabinete de Atendimento aos Alunos com a
participação de médicos,enfermeiros, psicólogos, professores e outros técnicos, onde possa
ser feito aconselhamento sobre os diversos aspectos relativos da sexualidade humana, aberto
vários dias da semana. Para além disso, em cada cidade, Em cada cidade haver um espaço
aberto a toda população, particularmente aos jovens e aos encarregados de educação, onde
possam esclarecer dúvidas e receber acompnhamento para questões relativas à sua
sexualidade ou dos seux educandos.

