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 de São joâo da Talha
Circulo: Lisboa
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Defendemos a criação de uma disciplina de Educação Sexual obrigatória sem avaliação e
independente da vontade dos professores de modo a que efectivamente a educação sexual
seja abordada de modo eficaz nas escolas e seja uma mais valia para os alunos.
No entanto poder-se-á permitir que os alunos de outras culturas não assistam a estas aulas
por colidirem com as suas crenças religiosas.
O Gabinete de Apoio ao aluno deverá manter uma parceria com o Centro de Saúde para que
haja uma maior interacção entre os alunos e os profissionais de saúde no que respeita a
assuntos de natureza mais melindrosa.
Defendemos que em vez de um dia específico para a Sexualidade, como a lei preconiza,
pretende-se que se organize nas diferentes escolas uma Semana dedicada a este tema. Onde
se organizariam debates moderados por sexólogos, se esclareceriam dúvidas, se realizariam
jogos, …onde a temática seria abordada de forma abrangente e universal.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Aulas de Educação Sexual obrigatórias e não dependentes da vontade dos professores.

2. Parceria efectiva entre o Gabinete de Apoio ao Aluno existente ans escolas e o Centro de
Saúde da região onde a escola está inserida.

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.

3. Dinamização de uma semana da sexualidade na escola onde o tema será abordado de
modo universal e multicultural.

