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Identificação da Escola: Escola Básica 2,3 de Nogueira - Braga
Circulo: Braga
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Um dos grandes problemas, quando falamos de Educação Sexual, é a falta de informação
sobre este tema. Muito se tem legislado, e falado, sobre educação sexual nas escolas, mas fica
sempre a ideia de que a sociedade em geral não sabe exactamente do que se trata, nem o
que se pretende transmitir aos jovens. A eterna divergência entre que parte da
responsabiblidade cabe à família e qual cabe à escola, tem levado a que se tenha atrasado
todo o processo e a que, na maioria das escolas, apenas se aborde esta temática nas
disciplinas em que a mesma faz parte do currículo, normalmente no que se refere à vertente
biológica da sexualidade. Com a aprovação da Lei nº 60/2009, vai ser possível dar um grande
passo em frente no que diz respeito à educação sexual nas escolas, mas continua a haver um
grande trabalho de educação do resto da sociedade, com quem os jovens convivem todos os
dias. Para além da prevençao das DST’s, da gravidez na adolescência, do aborto clandestino,
há todo um conjunto de outros temas que fazem parte da educação sexual, tais como a
violência doméstica, com incidência na crescente violência no namoro, os comportamentos
sexuais virtuais, para os quais os pais não estão preparados, os abusos sexuais, as diferentes
orientações sexuais e a sua aceitação pelos outros, os papéis de género, etc. que urge
debater.
A promoção de uma “Semana da Educaçao Sexual”, permitiria que, pelo menos durante esse
período, as atenções se virasssem para esta temática, nomeadamente os media, sendo esta
uma forma fácil de fazer chegar a informação à população em geral. As reuniões de/com pais
poderiam funcionar como grupos de debate e partilha de ideias e experiências, ajudando a
quebrar tabus que impedem, a maior parte das vezes, que os jovens se sintam à vontade para
pedir ajuda àqueles que devem ser os seus maiores protectores, sentindo-se muitas vezes
abandonados, sem saber como tomar as decisões certas. Pensamos que os jovens de hoje
querem viver as coisas CEDO DEMAIS, logo é fundamental que todos (pais, jovens e sociedade
em geral) despertem para a realidade em que vivemos.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação de um semana, por ano, dedicada à “Educação Sexual”, em que as Escolas e as

autarquias trabalhassem em conjunto, envolvendo todos os cidadãos, de todas as faixas
etárias, em debates, acções de formação, actividades publicitárias, e outras, que permitissem
a discussão e divulgação das várias dimensões da sexualidade.

2. Promoção de reuniões com os pais dos jovens, sobre “Educação Sexual”, tanto no ensino
básico, como no secundário, a realizar nas escolas, ou noutros espaços, orientadas por
profissionais/técnicos, onde se privilegiasse a partilha de experiências entre gerações.

3.

