
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 Campo de Flores 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 I. A Tolerância é um valor essencial. 

 - Se os homossexuais solteiros já podem adoptar, por que razão não poderão, quando 

casados, fazê-lo? 

 - Se existem tantas crianças em orfanatos que não são adoptadas, e se os casais 

homossexuais a isso estão dispostos, por que razão não dar a essas crianças um verdadeiro 

lar? 

 

 II. É fulcral reforçar o ensino da Educaçao Sexual nas escolas, através da criação de 

uma nova disciplina que vise promover a formação dos jovens. 

 No entanto, os métodos de ensino tradicionais não revelam suficiente eficácia quando 

aplicados à educação para a sexualidade. Nesse sentido, defendemos que, além de 

professores, as aulas de Educação Sexual devem ser leccionadas por técnicos de Saúde, que 

têm uma formação específica na área e com os quais os alunos poderão encontrar uma maior 

abertura para o esclarecimento das suas dúvidas. 

 

 Em simultâneo, deverá ser introduzida, no Primeiro Ciclo, uma disciplina denominada 

"Educação para a Saúde", com o objectivo de, desde cedo, promover práticas de vida 

saudáveis, especialmente no que à sexualidade diz respeito. 

 

 III. Na nossa opinião, é necessário alargar os alvos da vacina contra o cancro do colo 

do útero, visto ser o sexo masculino o transmissor da doença - nesse sentido, propomos que 

se procure uma nova vacina, a ser administrada nos homens. 
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 Do mesmo modo, é necessária a antecipação da aplicação desta vacina, no caso do 

sexo feminino, visto, actualmente, ser disponibilizada, a algumas mulheres, após a idade 

média do início da vida sexual. 

 

 

 

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

 

1. Que se torne claro o combate à discriminação face a casais homossexuais, eliminando 

qualquer tipo de desigualdade entre os casamentos heterossexuais e os supra-mencionados, 

o que representará - sem dúvida - a permissão da adopção por parte dos mesmos. 

 

 

2. Que se promova a Educação Sexual junto das crianças (através da introdução, nos 

currículos do Primeiro Ciclo, de uma disciplina denominada "Educação para a Saúde") e dos 

jovens, alterando o "Regime de Aplicação da Educação Sexual nas Escolas" (disponibilizando, 

nessas aulas, além de professores, também técnicos de saúde especializados) e 

desenvolvendo um conjunto de iniciativas que deverão versar o tema da "Sexualidade 

Segura", entre as quais um concurso de anúncios publicitários (televisivos e de imprensa). 

 

 

3. Que se promova a Saúde Pública, através de um "Plano de Saúde face à Sexualidade" e da 

alteração do Plano de Vacinação contra o cancro do colo do útero (vacinando as mulheres 

antes do início da vida sexual - aproximadamente aos 15 anos), e investindo na procura de 

uma vacina, para o mesmo efeito, a ser aplicada nos homens. 

 


