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: Colégio do Vale
Circulo: Setúbal
Sessão: Básico

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

Sendo este tema actual, os alunos do Colégio do Vale consideraram importante o debate
transparente desta questão. A gravidez na adolescência e as DST foram os assuntos mais
focados e que preocupam os jovens de hoje em dia, numa sociedade que tem um fácil acesso
à informação, mas que não revela a sua melhor utilização, continuando a fomentar tabus e a
viver a o quotidiano de forma inconsequente. O esclarecimento desta temática cada vez mais
importante o ensino de Educação Sexual de forma abrangente, com meios para chegar a
todos: jovens e famílias.

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

1. Aulas Facultativas de Educação Sexual, com duração de 1 ano (cada aluno escolhe o ano em

que vai frequentar as aulas), ministradas por um professor especializado e responsável pelo
programa, respeitando crenças, religiões e diferentes faixas etárias.

2. Criação de um espaço para discussão da Educação Sexual. preservando o aluno a sua
identidade, mas podendo esclarecer as suas dúvidas com um especialista. O Ministério da
Educação e de Saúde seriam responsáveis pela elaboração de um Site Oficial e a escola de um
blog, onde um especialista responderá às questões, dúvidas, promovendo um debate
permanente, mas preservando o anonimato. Na Escola, em local próprio seria colocada urna
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onde os alunos podiam colocar as questões que quisessem ver esclarecidas.

3. Dinamização de paletras e organização de workshops abertos a toda a comunidade escolar
(dirigidas a pais, avós, encarregados de educação) para que os adultos saibam como lidar com
esta situação e dialoguem com os seus educandos.

