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
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Identificação da Escola: Didáxis – Cooperativa de Ensino de Riba de Ave
Circulo: Círculo de Braga
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

O nosso Projecto de Recomendação tenta promover a existência de uma sexualidade
responsável, isto é, respeitar e usufruir de direitos fundamentais já consagrados em
declarações internacionais e na legislação de muitos países, incluindo Portugal.
Ser sexualmente responsável implica que as pessoas não sofram nem exerçam qualquer tipo
de pressão, discriminação ou violência.
Uma sexualidade irresponsável e prematura conduz a gravidezes precoces, originando
consequências irreversíveis que se reflectem no campo psicossocial, pois os adolescentes não
estão preparados para assumir as responsabilidades da maternidade/paternidade.
A gravidez na adolescência é uma realidade resultante:
•
da promoção do início de uma vida sexual prematura feita inconscientemente pelos
meios de comunicação social, sobretudo revistas e televisão;
•
da falta de esclarecimentos e aconselhamentos aos jovens pelos pais e por
profissionais de saúde.
Assim sendo, os deputados da escola Didáxis de Riba de Ave apresentam as seguintes
recomendações:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Maior controlo por parte da Alta Autoridade para a Comunicação Social dos meios de
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comunicação que promovem inconscientemente uma sexualidade prematura;

2. Criação de uma consulta, obrigatória, no inicio da puberdade, nos Centros de Saúde, para
que os adolescentes possam ser esclarecidos.

3.

