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 3º/Secundária de S. Pedro da Cova
Circulo: Porto
Sessão: Básico

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

A educação sexual nas escola ainda não é uma realidade. Apesar das inúmeras inovações nos
processos de ensino-aprendizagem ainda não conseguimos obter para as nossas dúvidas e
inquetações, respostas no âmbito da educação sexual. Por um lado, são alguns os
constrangimentos em abordar estes assuntos com os professores, por outro, são os Pais/EE
que por vezes se "esquivam" de falar sobre estes assuntos.
Sentimos que está na hora de alterar toda esta situação, fazendo uma abordagem desta
temática na escola e envolvendo toda a comunidade educativa.
Para os Pais/EE é importante que se envolvam com os nossos professores na definição dos
temas abordar e quais as melhores estratégias para o fazerem. E para nós é importante ter
alguém que nos possa ouvir e orientar, num espaço privado e próprio, dentro da escola.
Assim, as medidas que abaixo apresentámos, são as que julgámos que podem ser
implementadas em todas as escolas do país e que vão satisfazer as necessidades imediatas
dos alunos.

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

1. Criação de uma gabinete de apoio ao aluno no questões relacionadas com a Educação

Sexual. O gabinete teria a presença de um técnico de saúde e permitiria aos alunos o
esclarecimento de duvidas e distribuição de contraceptivos adequados.O funcionamento do
gabinete seria dentro do horário normal de aulas.
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2. Formação para alunos, Pais/EE e outros membros da comunidade educativa por equipas
constituídas por técnicos de saúde, psicólogos e professores. Estas sessões de
formação/sensibilização destinnadas aos alunos deveriam decorrer em contexto de sala de
aula, quinzenalmente, e ao longo do ano.
Os Pais/EE e outros interessados teriam estas sessões em horário pós-laboral.

3. Criação de uma linha telefónica ,gratuita e com serviço 24 horas para esclarecimento de
dúvidas de natureza intíma.

