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 E.B./S de Barroselas
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” continua a ser um assunto algo delicado e que alguns
alunos não se sentem ainda à vontade para o abordar com os pais e professores. Tendo em
conta que ainda há muitos adolescentes que vivem com dúvidas em relação à sexualidade e
tudo o que ela envolve, a nossa proposta disponibiliza todo um conjunto de “ serviços” na
própria escola que permitam sensibilizar a comunidade escolar para a pertinência deste
assunto e apoiar/esclarecer todos os que procuram respostas para as suas dúvidas. Assim
neste “Clube” haverá uma caixa onde os alunos expõem as suas dúvidas. No final de cada
período, um enfermeiro e/ou médico esclarecerão essas dúvidas através de cartazes,
palestras ou outras actividades. Este contacto com enfermeiros e médicos também pode ser
individual caso os alunos assim o pretendam. Esta situação envolve uma parceria com o
Centro de Saúde local e com o Programa de Educação para a Saúde (PES).
Considerando que este tema deve ser abordado na família desde cedo, e que nem sempre os
pais/encarregados de educação têm à vontade / capacidade para o fazer, é importante que a
Escola consiga criar mecanismos que consigam sensibilizar os pais e encarregados de
educação para a abordagem da sexualidade. Neste sentido deveriam ser organizadas
palestras dirigidas aos pais para que estes sejam esclarecidos para assim poderem falar com
os seus filhos, percebendo-os melhor.
Considerando que é importante a abordagem deste tema nas escolas, é fundamental a
formação específica (quanto às metodologias mais adequadas na abordagem da sexualidade)
para professores envolvidos nos serviços a prestar pela Escola /Clube (com equipa
pluridisciplinar). Nem todos os professores estão disponíveis ou preparados para falar sobre
este tema.
Assim propomos as seguintes medidas:

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.

Criar/Dinamizar um “Clube de Jovens” que implemente actividades educativas de

sensibilização / apoio e esclarecimento de dúvidas (sobre o tema).

2.

Sensibilizar os pais/encarregados de educação, por parte das escolas e entidades de

saúde, para a abordagem do tema “A sexualidade” em ambiente familiar.

3.

Realizar acções de formação/ workshops, organizados pelo Ministério da Educação,

para a formação de profissionais prontos a leccionar na área da sexualidade.

