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 de Amareleja
Circulo: Beja
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A educação sexual nas escolas é muito importante hoje em dia, no sentido de promover um
maior autoconhecimento da sexualidade e dos afectos, de esclarecer as dúvidas dos jovens
relativamente a métodos contraceptivos e a doenças sexualmente transmissíveis, pelo que
consideramos fundamental a criação da disciplina de Educação Sexual nos ensinos básico e
secundário , a ser leccionada por um psicólogo e um professor, para que estes temas possam
ser mais esmiuçados.
O facto de ainda se verificar um elevado número de mães adolescentes, reforça a nossa ideia
de que a disciplina de Educação Sexual nos ensinos básico e secundário é fundamental para
alterar comportamentos de risco. Muitas das mães adolescentes apenas se apercebem que
estão grávidas tardiamente, o que as impossibilita de tomar uma decisão ponderada sobre o
seu futuro. Assim, defendemos que as jovens menores de idade deveriam poder interromper
a gravidez para além das dez semanas.
Por considerarmos que o crime do abuso sexual de menores de idade provoca graves
sequelas físicas e, principalmente, psicológicas, defendemos que haja um agravamento das
penas de prisão para os abusadores sexuais de menores, no sentido de dissuadir estes
comportamentos criminosos e proteger os jovens.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação da disciplina de Educação Sexual nas escolas do ensino básico e secundário.

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. Liberdade de aborto para as jovens adolescentes.

3. Aumentar as penas de prisão para violadores sexuais de menores.

