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 de Oliveira do Douro
Circulo: Porto
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

As crianças e os jovens apresentam precocemente manifestações da sua sexualidade, pelo
que não devem ser privados de informações que possibilitem a compreensão das alterações
dos seus corpos, bem como lhes permita encarar a sexualidade de forma tranquila e
responsável.
Porque as crianças e os jovens passam a maioria do seu tempo na escola, o contexto escolar
tem um papel fundamental em todo o processo educativo dos alunos, incluindo na sua
educação para a sexualidade e para os afectos. Deste modo, é muito importante criar no
contexto escolar recursos que promovam a informação e o aconselhamento em matéria de
saúde sexual e reprodutiva, assim como permitam a criação de espaços de escuta activa,
partilha de dúvidas e preocupações por parte dos alunos.
Consideramos que a criação de Gabinetes de Apoio para a Educação Sexual e para os Afectos
(G.A.E.S.A.) em todas as escolas seria importante porque facilitaria aos jovens o acesso rápido
e fácil a informação útil à prevenção de comportamentos sexuais de risco, permitiria apoiar
toda a comunidade educativa no desenvolvimento e implementação de projectos de
educação sexual, apoiaria e facilitaria a participação das famílias na educação sexual dos seus
filhos e educandos.
A criação de um forum on-line justifica-se pela necessidade de informação: para aquisição de
conhecimentos, para partilha de casos de estudo, para publicitação de actividades a realizar
no contexto escolar, para estabelecer cumplicidades. O meio (internet) que propomos
adequa-se à modernidade ( é o meio de comunicação mais usado ) e à facilidade de
comunicação entre os jovens, garantindo o anonimato. A rapidez no processamento de
informação é um dado entusiasmante para nós jovens.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

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.

1. O Gabinete de Apoio para a Educação Sexual e para os Afectos será criado em todas as

escolas com o objectivo de informar e esclarecer os alunos para que estes adoptem
comportamentos seguros face à sua sexualidade.
As principais actividades deste gabinete seriam o atendimento de alunos (individualmente ou
pequeno grupo); o encaminhamento dos alunos sexualmente activos para serviços de saúde;
a divulgação de informação através de panfletos e afixação de cartazes em espaços
frequentados pelos alunos; a construção e gestão de um espaço informativo no site de cada
escola dedicado à educação sexual; a dinamização de acções de formação parental; e a
organização de uma semana temática dedicada à sexualidade na adolescência.

Estes gabinetes funcionariam a tempo parcial e estariam sob a responsabilidade de
psicólogos, enfermeiros e professor

2. Criação de um fórum on-line dedicado à educação sexual dos adolescentes, o qual seria da
responsabilidade do Ministério da Saúde em articulação com o Ministério da Educação. Este
fórum teria como objectivos informar e esclarecer os adolescentes em matéria de saúde
sexual e reprodutiva, bem como a partilha de boas práticas ao nível da educação sexual em
contexto escolar. Neste fórum estariam disponíveis os seguintes tópicos: as mudanças
corporais, as doenças sexualmente transmissíveis (prevenção e tratamento), o planeamento
familiar, a orientação sexual, a higiene corporal, o abuso sexual, entre outros. Este fórum
permitiria ainda a colocação de dúvidas e a partilha de casos reais relacionados com as várias
dimensões da sexualidade.

3.

