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
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(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral
Circulo: Madeira
Sessão: Ensino Básico

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

A primeira medida visa substituir a ideia da criação de um Gabinete de Apoio ao aluno nas
Escolas, onde este poderia ver esclarecidas as suas dúvidas por um professor especializado
nesta área da Educação Sexual ou por um outro profissional. Temos conhecimento que este
tipo de Gabinetes já foram implementados em algumas Escolas, mas, devido à falta de
privacidade, os alunos não aderiam. A criação de um blog, associado à página da Internet de
cada Escola, poderá ajudar a resolver esta situação, pois os jovens a partir de qualquer sítio
poderão ver as suas dúvidas esclarecidas por um professor com formação específica ou, se
necessário, por um profissional de saúde. O sigilo será sempre garantido pois os jovens não
terão que se identificar. Este blog deverá conter informações relevantes sobre o tema e
deverá ser actualizado mensalmente.
Quanto à segunda medida, a Escola de Santana propõe a promoção de campanhas sobre
Educação Sexual e a realização de acções de formação sobre alguns dos principais problemas
relacionados com a sexualidade na adolescência (por exemplo: a gravidez precoce e as
doenças sexualmente transmissíveis). O objectivo é informar os jovens sobre como manter
uma sexualidade segura.
Quanto à terceira medida, propomos a instituição nas Escolas de aulas sobre Educação Sexual
e Afectos (Projecto ESA já implementado nas Escolas da Região Autónoma da Madeira), com a
duração semanal de 90 minutos, repartidas em dois blocos de 45 minutos. Pretende-se que
estas aulas sejam dinâmicas, interactivas e bastante instrutivas, tendo como principal
objectivo informar sobre os perigos de uma sexualidade precoce e desprotegida.

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

1. Criação de um Blog informativo e de esclarecimento de dúvidas, garantindo o anonimato
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dos intervenientes.

2. Organização de campanhas informativas / acções de formação para a toda a Comunidade
Educativa sobre Educação Sexual.

3. Aulas de Educação para a Sexualidade e Afectos (Projecto ESA) com a duração semanal de
90 minutos, repartidos em dois blocos de 45 minutos.

