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Identificação da Escola: ESCOLA SECUNDÁRIA C/3 CEB DE SEVER DO VOUGA
Circulo: AVEIRO
Sessão: BÁSICO

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Tendo em conta que o tema da sexualidade continua ainda a dividir muito as opiniões,
achamos conveniente abordar o tema de forma honesta e transversal, no interesse e respeito
por todos. Por este motivo, propomos a primeira medida.
A nossa segunda medida, defende o valor da vida, ainda que intra-uterina, e defendendo a
vida e apoiando a família, quer materialmente, quer proporcionando mais tempo precioso de
criação de laços afectivos entre as mães e os seus filhos, ajuda a sociedade a resolver muitos
dos seus problemas sociais que derivam desta fragilidade social. Promove também a
natalidade, resolvendo o problema do envelhecimento da população portuguesa. Directa ou
indirectamente, está relacionada com a educação sexual, pois tem a ver com a dimensão dos
afectos, do relacionamento e do respeito pelos outros.
Sendo a sexualidade ainda um tema tabu para muita gente, é constrangedor para um jovem
dar a cara para colocar determinadas questões, uma vez que, nunca sabe qual o juízo que a
pessoa que tem à frente faz dele. É por estarmos convictos disto que propomos a nossa
terceira medida.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Introdução de unidades temáticas referentes à Educação Sexual nas áreas curriculares de

Ciências Naturais, de Formação Cívica, Educação Moral e Religiosa e implementação da
Educação para a Saúde, como área curricular obrigatória, em todos os níveis de ensino e com
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um programa que faça a abordagem transversal de todas as outras áreas disciplinares, bem
definido e a implementar a nível nacional.

2. Alteração da lei do aborto e da maternidade. A lei do abordo anterior à actual era
equilibrada e mais consentânea com os valores que defendemos com esta medida. Por isso,
consideramos que deveria ser retomada em detrimento da actual. O alargamento do período
de licença de maternidade para pelo menos um ano e um apoio material efectivo às famílias
ou até mães solteiras, conjugadamente com a alteração da lei do aborto, protege as
mulheres, valoriza a maternidade e ajuda a resolver um problema social.

3. Criação de consultório médico para a educação sexual online, com garantia de
confidencialidade, onde os jovens possam colocar dúvidas e obter esclarecimentos por parte
de técnicos, tais como médicos, enfermeiros, psicólogos ou outros, para que os jovens não se
inibam, quando querem colocar determinadas questões.

