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Identificação da Escola: Escola Secundária das Laranjeiras
Circulo: R. A. Açores
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Atendendo à realidade da sociedade actual e o acesso que esta disponibiliza à informação, os
alunos da Escola Secundária das Laranjeiras consideram que é necessário mais e melhor
conhecimento sobre os assuntos relacionados com a sexualidade para que, perante os
desafios do crescimento individual e social, se possam tomar decisões relativas à exploração
da sexualidade tendo em conta os perigos, responsabilidades e consequências que actos
desta natureza acarretam.
A procura do bem estar e satisfação individual coloca questões morais e sociais em causa que
necessitam de ser debatidas na procura de um equilíbrio entre a liberdade individual e os
valores que uma sociedade actual procura transmitir para o futuro, podendo, se necessário,
repensar o papel destinado às estruturas sociais que, no passado, suportaram o
desenvolvimento da sociedade.
Por um lado, o aumento da taxa de gravidez na adolescência, é um problema novo que as
futuras gerações enfrentam pois muitos jovens serão pais com idade para ainda serem
crianças, levantando questões muito problemáticas sobre a educação que estas crianças terão
e quais os padrões sociais que irão ser transmitidos às gerações futuras. Por outro lado, as
questões relacionadas com as doenças sexualmente transmissíveis colocam enormes
desafios sobre os comportamentos e atitudes dos cidadãos para que um momento não
reflectido se transforme num fardo que será necessário transportar durante um largo período
da vida de um individuo.
Sendo a sexualidade um assunto que levanta enormes conflitos sociais e geracionais torna-se
necessário que a sociedade civil se mobilize e debata quais as orientações que são
necessárias introduzir no nosso sistema educativo para que os jovens possam realizar as suas
opções sem colocar em risco o seu desenvolvimento e crescimento individual assim como o
dos outros.
Tendo em conta o disposto anteriormente os alunos da Escola Secundária das Laranjeiras
propõem as seguintes medidas que podem ajudar a melhorar a informação dos jovens sobre
as questões da 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.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação nas escolas de equipas multidisciplinares, composta por psicólogos, docentes que
possuam formação específica, entidades da sociedade civil cuja experiência seja uma mais
valia para a equipa e a criação da figura de enfermeiro de escola, estabelecendo nas escolas
um espaço físico para que a equipa pudesse desenvolver o seu trabalho.

2. Criação de um espaço no recinto escolar para uma urna selada, com acesso reservado à
equipa multidisciplinar e ao Conselho Executivo da entidade orgânica, onde os alunos possam
colocar, de uma forma anónima, questões e dúvidas relativamente à sua sexualidade. As
respostas a estas questões deverão ser afixadas em local próprio para consulta dos alunos.

3. Promover, no período de interrupção lectiva para formação contínua dos docentes,
palestras, workshops, acções de sensibilização e outras formas de formação sobre as
questões que a exploração da sexualidade individual e colectiva colocam aos jovens.
Promover debates ou grupos anónimos onde jovens que tenham problemas relacionados com
a sexualidade possam trocar ideias e experiencias entre si para que não se sintam isolados do
seu próprio mundo.

