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(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.
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Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A maioria dos jovens em idade escolar não está efectivamente informada relativamente a
aspectos fundamentais que dizem respeito ao tema em discussão.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Sensibilização dos responsáveis pela produção de séries juvenis apresentadas pelos canais

televisivos, bem como nos media em geral, no sentido de assegurar a divulgação de
informação pertinente e cientificamente correcta sobre a questão da "Educação Sexual" em
função do perfil do público a que se destinam;

2. Divulgação do tema, através das redes sociais cada vez mais utilizadas pelos jovens, tais
como o “Facebook”, o “Hi5”, "Tweeter", entre outras, através da criação de jogos tipo “Quiz”,
de um espaço de perguntas e respostas anónimo, bem como de espaços informativos e
formativos para debate sobre o tema com a supervisão de especialistas com formação para o
efeito;
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3. Estabelecimento de parcerias/protocolos entre os Ministérios da Saúde e da Educação para
a implementação obrigatória do espaço “Gabinete do Aluno” em todas as escolas onde os
alunos deveriam poder usufruir de acompanhamento nas várias áreas da saúde e , em
particular, no âmbito da "Educação Sexual" no que concerne à área do Planeamento Familiar.
Deste modo, este Gabinete deveria ser constituído por uma equipa multidisciplinar, que
integrasse especialistas da área da saúde, da psicologia, da educação e de alguns alunos com
perfil e com formação adequada para interagir com os seus pares.

