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: Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho do Sudeste de Baião
Circulo: Porto
Sessão: Escolar

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

Tomemos a definição de sexualidade para a Organização Mundial de Saúde: “A sexualidade é
uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura e intimidade; que se integra
no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados; é ser-se sensual e ao
mesmo tempo sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos, acções e interacções e, por
isso, influencia também a nossa saúde física e mental.”
Em primeiro lugar, todos, e todas, tivemos, e teremos sempre, educação sexual. Porque a
educação sexual acontece em cada momento, através dos modelos, dos comportamentos,
da diversidade de marcações do que é, e do que deve ser, visível e invisível socialmente. Por
isso, todos os pais e mães, todas as famílias, todos os agentes de educação formal, ou não
formal, fazem educação sexual. Em casa, nos meios de comunicação social e, claro, também
em meio escolar. Contudo, os jovens da nossa Escola continuam com dúvidas relativamente
ao comportamento sexual. Para que a sexualidade seja vivida de forma informada e
responsável, em que a informação, a reflexão e a capacidade de decisão cheguem,
efectivamente antes dos acontecimentos, propomos as seguintes medidas:

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

1. A criação de um espaço destinado ao aconselhamento de jovens, com especialistas na

matéria, medicina/enfermagem articulado com os Serviços de Psicologia.
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2. Realização de Sessões de Esclarecimento/Palestras/Debates para pais e alunos, na presença
de Testemunhas (na 1ª pessoa) sobre situações problemáticas ligadas à Sexualidade,
nomeadamente, Gravidez Precoce, Infecções Sexualmente Transmissíveis (associadas a
Rastreios de detecção e prevenção das mesmas), Aborto. Sessões de Esclarecimento para
alunos relacionadas com a utilização de métodos contraceptivos; Esclarecimento de alguns
spots publicitários relacionados com a Temática da Educação Sexual.

3. Utilizar/Redigir textos dramáticos associados às vivências da Sexualidade e proceder à
respectiva Representação.

