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 dos 2º e 3º Ciclos Dr. Manuel de Brito Camacho,

Aljustrel
Circulo: Beja
Sessão: Ensino Básico

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

A adolescência passa por grandes mudanças, transformações e descobertas do que somos,
como somos e como os outros nos vêem.
A Sexualidade tão dificil de gerir nesta etapa da vida é uma parte demasiado importante para
o desenvolvimento dos afectos pelos outros e pelos próprios.
A Educação Sexual não passa só pelos saberes transmitidos, de forma transversal, nas várias
disciplinas mas também e tão ou mais importante pela ajuda que a Escola pode dar para o
conhecimento de si próprio, do seu corpo e das alterações que está a passar.
Os jovens seguem muitas vezes o que os amigos dizem, que já lhes foi dito, sem
conhecimentos correctos e com ideias pré concebidas por vezes transmitidas pela família que
muitas vezes não se sente à vontade nem com segurança para responder às dúvidas inerentes
à adolescência.
Os estudos realizados mostram dados preocupantes com situações de mães adolescentes,
jovens que iniciam comportamentos de risco nas suas primeiras experiências a nível sexual
que conduzem a atitudes perante si e perante os outros que podem influenciar na sua
formação como futuro adulto. É necessário que a Educação Sexual seja uma parte integrante
na formação do adolescente por isso propomos as seguintes medidas.

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. As Câmaras Municipais, em conjunto com as Escolas e os Centros de Saúde, deveriam

promover campanhas de sensibilização dirigidas aos adolescentes e consultas gratuitas em
psicologia. No caso de ser necessário, o Psicólogo deverá fazer o encaminhamento para o
centro de saúde, a fim de se realizarem exames gratuitos à sdoenças sexualmente
transmissiveis e testes de gravidez.

2. As escolas, em conjunto com as Câmaras Municipais, devem organizar teatros, jogos e
sessões de esclarecimento dedicados à Educação Sexual de forma a permitir alguma
aprendizagem divertida e motivadora.

3. Criação de uma linha telefónica escolar ligada ao Gabinete do Serviço de Psicologia
Orientada, para que os alunos posam esclarecer as suas dúvidas ou pedir ajuda de forma
anónima. Assim, alunos com dificuldades em esclarecer as suas dúvidas ou mães adolescentes
podem ser ajudados sem necessitarem de se expor.

