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: Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé
Circulo: Bragança
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

O nosso projecto de recomendação insere-se no campo da problemática das doenças
sexualmente transmissíveis ou seja, tem como preocupação de fundo alguns dos problemas
que caracterizam o dia-a-dia de uma boa parte da população escolar.
De entre essas temáticas elegemos a Gravidez Indesejada na adolescência e os Métodos
Contraceptivos.
Em nosso entender, a nossa comunidade local não tem uma noção objectiva destes
problemas, nem conhece a sua real dimensão, para além de nos parecer não estar
adequadamente preparada para dar respostas a estas situações.
Nesse sentido, propomos três medidas que nos parecem poder contribuir para melhorar esta
realidade e ao mesmo tempo envolver, de forma mais directa, os jovens nas suas próprias
problemáticas e angústias existenciais. .

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criação, a nível do Agrupamento de Escolas e/ou Local, de um gabinete de apoio a

funcionar pelo menos dois dias por semana, para atender os alunos, de forma pessoal e
confidencial, e orientá-los para que evitem os comportamentos de risco e se protejam. Esta
estrutura teria como principais objectivos a organização da informação e formação dentro da
comunidade educativa e a apresentação de propostas de intervenção de entidades públicas
com responsabilidade nestas questões.

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. Propor a distribuição gratuita de preservativos no recinto escolar. De forma controlada,
distribuindo um cartão a cada aluno e ir descontado na máquina, num limite de 2 caixas de 3
unidades por mês, que não acumula. Uma vez que essa distribuição gratuita já se faz no
centro de saúde. Esta medida resolve os problemas da timidez dos jovens e diminui a
descriminação que nos meios mais pequeno ainda acontece.

3. Desfazer a ideia, por vezes errada, de que a sexualidade é má, e não está associada ao
prazer. Com tanta informação direccionada para a prevenção podemos correr o risco de,
inconscientemente, criar nos jovens a ideia de que a sexualidade é algo de errado e deve ser
evitada, caminhando para os fantasmas do passado.
A Assembleia da República deveria reflectir, organizar propostas para debate público e agir
legislativamente no sentido de que a educação sexual fizesse parte do currículo no terceiro
ciclo e secundário, como uma disciplina autónoma.

