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 de Campos
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 divulgação de informação promove a aquisição de conhecimentos e que
há um interesse crescente por tudo o que circula na Internet, propomos incentivar o acesso a
correcta e específica informação sobre temas ligados à educação sexual e sexualidade. Neste
sentido, a criação de um blog, da responsabilidade de profissionais da área da saúde,
educação, entre outros, teria como finalidade, esclarecer dúvidas, num curto espaço de
tempo, bem como contribuir para o combate à discriminação de género e orientação sexual e
doenças sexualmente transmissíveis através de artigos publicados periodicamente.
Considerando que muitos pais têm dificuldade em falar abertamente com os filhos sobre
temas ligados à sexualidade, propomos a realização de encontros de pais, espaço de partilha
de dúvidas, experiências e informação. Às escolas, através das associações de pais, caberia a
responsabilidade de organizar os encontros que deveriam sempre contar com a presença de
convidados/profissionais ligados ao tema (sexólogos, psicólogos, médicos, sociólogos, entre
outros)
Considerando o reconhecimento que deve ser dado às consultas já existentes de
planeamento familiar nos centros de Saúde e à importância das consultas de ginecologia para
uma melhor saúde sexual e reprodutiva, propomos a integração das consultas de ginecologia
nas consultas de planeamento familiar.

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

1. Promover encontros entre pais, de partilha de dúvidas, experiências e informação sobre

educação sexual/sexualidade.

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.

2. Incentivar o acesso à informação sobre temas ligados à educação sexual e sexualidade.

3. Integrar as consultas de ginecologia nas consultas de planeamento familiar já existentes.

