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 Básica Integrada da Torreira
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

Falar de Educação Sexual é falar na formação estruturada do indivíduo, na sua sexualidade e
afectividade. A formação dos jovens realiza-se em contextos diferentes, sendo que a família e
a escola deverão ser os mais importantes. Mas, no entanto, não são os exclusivos. Muitos
jovens recorrem aos diferentes meios de comunicação social para obter informação, porém
grande parte dela é de duvidosa qualidade. Pense-se, por exemplo, nas revistas “cor-de-rosa”
que, apenas visando vender o seu produto, procuram manter mitos e tabus sobre a
sexualidade. Fornecem alguma informação, mas essa informação é parcelar, espartilhada,
selectiva, superficial, muitas vezes enganadora e confusa na sua apresentação. É uma
informação que deforma a formação da personalidade.
Nesse sentido propomos:

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

1. Criação de agentes e instrumentos que fiscalizem a qualidade e a veracidade deste tipo de

informação disponível.

2. Criação de um sítio na Internet, apoiado por uma equipa científica/pedagógica que possa
esclarecer/responder on-line a dúvidas sobre educação sexual.
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