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 e Secundária de Arcos de Valdevez
Circulo: VIANA DO CASTELO
Sessão: BÁSICO

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

Considerando que a educação sexual ainda continua a ser um tema ”tabu” para a nossa
sociedade, na tentativa de informar e desmistificar os conceitos e preconceitos associados a
esta questão, havendo necessidade de promover a realização de acções de formação
adequadas aos diferentes grupos etários, e que o comportamento e os valores mudam ao
longo dos tempos, bem como a preparação e a mentalização acerca deste tema, entendemos
que deve ser explicada de forma distinta através de acções individualizadas que tenham em
consideração as diferentes mentalidades e grupos etários para toda a Comunidade Escolar,
não obstante a realização de algumas acções gerais com todos os constituintes do meio
escolar, pois vivemos em sociedade, sendo importante que os diferentes grupos etários
consigam falar entre si sobre este assunto.

Considerando que as acções de formação podem ser insuficientes para adquirir todas as
informações necessárias e tirar todas as dúvidas que possam existir acerca do planeamento
familiar, nomeadamente na parte relacionada com as doenças sexualmente transmissíveis e
formas de as prevenir, e dado a importância de consultas nas diferentes especialidades por
serem mais pessoais, onde os alunos poderão estar mais à vontade para falar destes assuntos,
associado à falta de informação, entendem ser importante promover o planeamento familiar
em parceria com uma equipa multidisciplinar.

Considerando que é importante abordar este tema em todos os níveis de escolaridade,
entendemos que deverá ser trabalhado na Área Curricular Não Disciplinar de Formação
Cívica, desde que seja elaborada pelo Ministério da Educação uma base de trabalho comum a
todas as Escolas para os diferentes níveis de escolaridade, por se tratar de um tema delicado
que poderá ferir susceptibilidades.

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. Realizar acções de formação sobre educação sexual individualizadas e gerais, no máximo

de duas por período, para os diferentes grupos etários e todo o meio escolar, promovidas
pela escola com a colaboração de técnicos e especialistas nessa área.

2. Promover o planeamento familiar em parceria com uma equipa multidisciplinar de forma a
sensibilizar os alunos para determinadas doenças sexualmente transmissíveis e formas de as
prevenir.

3. Abordar e trabalhar o tema educação sexual nas aulas de Formação Cívica, elaborando um
programa para os diferentes níveis de escolaridade.

