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De acordo com o tema “Sexualidade”, foram eleitas três medidas pelos 19 deputados presentes na
Sessão Escolar, realizada na Quarta-feira, dia 13 de Janeiro pelas 14h30m.
Sabendo que a Sexualidade é um tema muito delicado na sociedade actual e, por vezes, mal
interpretado, as nossas ideias baseiam-se em levar aos jovens todas as condições para que possam
dispor de uma boa formação e um bom esclarecimento a este nível.
Dada a importância da Sexualidade na vida de todos nós, criar a Semana da Educação Sexual,
seria fundamental. Realizar-se-ia em todas as escolas do país, durante a qual seriam dinamizados
projectos como palestras, peças teatrais, caixas abertas para esclarecimento de dúvidas de forma
anónima, campanhas de sensibilização e mesmo Unidades Móveis de Rastreio que permitissem aos
alunos efectuar testes médicos para confirmar se são ou não portadores de doenças sexualmente
transmissíveis. O objectivo desta iniciativa seria proporcionar aos alunos uma formação adequada
nesta área, através de actividades diversificadas.

A escola gostaria de apresentar, como segunda medida, a implementação da Educação Sexual, como
uma disciplina facultativa, onde os alunos poderiam partilhar e esclarecer os seus problemas a nível
psicológico, físico e social, cuja finalidade seria a sensibilização no sentido de seguirem um caminho
correcto no que se refere a este assunto. Todos sabemos que, a adolescência, é uma fase caracterizada
pelas transformações a todos os níveis e, consequentemente, pelo aparecimento de inúmeras dúvidas.
Por último, com a colaboração de um Psicólogo, seria organizado um Gabinete destinado a esclarecer
os alunos, pois, apesar da existência de aulas de Educação Sexual, sabemos que nem todos vão ter
acesso às mesmas e que a qualquer momento podem surgir questões. Esta medida também seria útil
para aqueles que não se sentissem cómodos em falar da sua intimidade em frente dos colegas.
É assim, que com a participação dos professores, de outros profissionais e dos alunos, as

nossas ideias têm como principal objectivo a sensibilização dos mesmos, para que tenham uma vivência
saudável da Sexualidade. Todas as medidas devem ser aplicadas, apenas, com o objectivo de ajudar os
adolescentes a fazer opções conscientes, mostrando-lhes o caminho a seguir. Cada um tem o direito de
o escolher, desde que o faça de forma cívica e responsável.

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

1. Realização da Semana da Educação Sexual, durante a qual se realizariam actividades nas escolas que
implicassem e incentivassem a participação voluntária dos alunos através da realização de Palestras;
organização de uma Caixa Aberta, onde poderiam ser colocadas dúvidas anonimamente e cujo
esclarecimento seria posteriormente afixado; realização de Campanhas de Sensibilização relativas às
Doenças Sexualmente Transmissíveis; Unidades Móveis de Rastreio para a realização de diferentes
testes médicos.

2.

A escola propõe aulas de Educação Sexual, leccionadas, de uma forma cooperada, por um

psicólogo, um profissional com formação médica e um docente. Teriam a duração semanal de 45
minutos e seriam facultativas.

3. Criar, em cada escola, um Gabinete de Apoio orientado por um Psicólogo, no qual seriam
esclarecidas as dúvidas dos jovens. Este Gabinete funcionaria de forma permanente.

