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 do Ensino Básico Comendador Ângelo de Azevedo
Circulo: Aveiro
Sessão: 2º e 3º ciclo

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

Apesar dos esforços no sentido de facultar às crianças e adolescentes formação na área da
Educação Sexual, são muitos os constrangimentos aquando da implementação dos projectos
nas Escolas.
Há barreiras sociais e culturais a transpor e só um trabalho de parceria entre escola e família
permitirá ultrapassar alguns constrangimentos e tabus. Esta parceria fomentará nos jovens
uma atitude que conduzirá à expressão confiante e aberta das suas dúvidas e preocupações,
e consequentemente a prevenção de situações de risco.
Como as condições socioeconómicas e baixas expectativas educacionais são alguns dos
factores de risco, a escola assume papel preponderante, quer na formação de pais e na
relação que com estes estabelece, quer criando condições de forma a reduzir o absentismo e
o abandono escolar
Embora se fale em projectos de Educação Sexual, onde se pretendende uma abordagem
interdisciplinar, corre-se o risco de esta ter em conta aspectos meramente teóricos, restritos
aos conteúdos disciplinares, que atendendo à maturidade dos adolescentes cada vez mais
precoce, são leccionados tardiamente.
Urge reduzir as taxas de concepção na adolescência, deter a disseminação de infecções
sexualmente transmissíveis e ensinar as crianças a defenderem-se de situações de abuso da
sua integridade física, situações que acontecem simplesmente porque não lhes foi dada a
informação de que necessitavam para se protegerem ou fazerem escolhas conscientes.

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

1. Criar uma área curricular de Educação Sexual.

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.

Integração obrigatória, nos Planos de Actividades das escolas, de formação para pais,

na área da Educação Sexual.

3.

