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 2,3 + Secundária de Rebordosa
Circulo: PORTO
Sessão: BÁSICO

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

A

importância da Educação Sexual implica um envolvimento de toda a Comunidade

Educativa, nomeadamente na dinamização de actividades que aproximem alunos, Pais e
Encarregados de Educação e os professores, na construção colectiva de uma nova atitude,
mais informada e responsável, perante a sexualidade.
Assim, num trabalho conjunto, o Clube da Sexualidade / Educação Sexual, orientado pela
Coordenadora da Saúde, um representante dos Alunos, dos Pais / Encarregados de Educação
e Professores, dinamizaria grupos de trabalho, no sentido de implementarem um plano de
actividades direccionado para toda a Comunidade Educativa e divulgado através das
tecnologias de informação (blogue e um jornal on-line) e durante uma semana temática. Este
Clube, tendo em conta a realidade sócio-económica e cultural local, adequaria as propostas e
orientações emanadas do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde.
A parceria com o centro de Saúde local seria essencial, com a deslocação à Escola de pessoal
médico especializado, reforçando a prevenção de comportamentos de risco.
A importância da Família neste processo e a necessidade de estimular o diálogo entre Pais e
Filhos justifica a realização de debates, oficinas de trabalho, inscritas no plano de actividades
do Clube: "Como falar com o meu filho/ minha filha sobre sexualidade?"; "Tabús na
sexualidade!"; "Gravidez na adolescência, o que fazer?", "Como abordar a sexualidade com
filhos com deficiência?"
Os Agrupamentos, com o apoio do Poder Local, devem concertar esforços na viabilização
destas iniciativas.

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.

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

1. Dinamização do Clube da Sexualidade/ Educação Sexual, como actividade extra-curricular,

coordenado por alunos e professores, responsável pelo planeamento e implementação das
actividades para a Educação Sexual na Escola.

2. Criação do Gabinete de Apoio ao Aluno, com a colaboração do Centro de Saúde / Unidade
Familiar da localidade. Apostar na sensibilização e na prevenção, com a ajuda de pessoal
médico especializado.

3. Dinamização de debates / oficinas de trabalho que reforcem o diálogo entre educandos e
educadores sobre a temática da Educação Sexual, com vista a uma alteração de
comportamentos e à adopção de atitudes mais tolerantes e responsáveis.

