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: Colégio Cesário Verde
Circulo: Eleitoral de Loures
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

•
Um dos problemas mais identificados na adolescência relacionados com a Educação
Sexual é precisamente a falta de informação e a vergonha de assumir as dúvidas que se têm
em relação ao tema. Por isso, achamos importante a criação de um site em que o anonimato
seja mantido e a possibilidade de esclarecimento de dúvidas com especialistas.
•
Pela pertinência do tema na vida pessoal do adolescente achamos que o papel da
escola é preponderante daí a criação da Educação Sexual como disciplina obrigatória no
Ensino Básico. Até porque o tema é cada vez mais debatido nos media e noutras fontes de
informação mas nem sempre está devidamente enquadrado.
•

Tendo em conta o papel do Encarregado de Educação na formação do seu educando

como indivíduo, torna-se indispensável que este também seja dotado de informação para um
acompanhamento mais eficaz e próximo. Esta aproximação pretende o quebrar de tabus e
uma ponte de ligações entre pais e filhos.

Medidas propostas:

1. •

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

Apoio especializado a todas as escolas: site escolar sobre sexualidade e visitas de

aconselhamento periódicas por parte de psicólogos.

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.

2. •

Alteração no tópico 1 do artigo 3, tornando a Educação Sexual no Ensino Básico, numa

disciplina curricular obrigatória.

3. •

Implementação de aulas assistidas pelos Encarregados de Educação, para que estes

sejam esclarecidos sobre este tema, divulgando a disciplina de forma a que participem na
educação sexual do seu educando.

