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Identificação da Escola: Escola Básica Integrada João Roiz de Castelo Branco
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básica

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

Como se sabe, apesar dos esforços e das campanhas de sensibilização empreendidas pelo
governo e outras entidades, dirigidas aos jovens, o número de adolescentes grávidas e de
jovens infectados com IST’s tem vindo a aumentar nos últimos anos, o que prova que não é
suficiente apenas ter acesso à informação, mas também se deve conseguir interpretá-la, de
modo a melhor compreender a mesma.
Por vezes, a experiência da maternidade ou da primeira relação sexual demasiado prematura
podem traumatizar, fazendo com que a adolescente demore vários anos a iniciar uma nova
relação ou a desejar ter mais filhos. Pode ainda levar a uma exclusão social, uma vez que esta
situação não é socialmente bem aceite. Uma gravidez prematura pode gerar problemas de
saúde, familiares, psíquicos e sociais. Este serviço proporcionará uma maior prevenção destes
problemas.
Nos países mais desenvolvidos da Europa, como a Alemanha, as aulas de Educação Sexual
estão implementadas no ensino pré-escolar, sendo esta abordada com o auxílio de manuais
ilustrativos, brochuras, entre outros, em que as crianças aprendem a diferenciar os sexos
masculino e feminino através do estudo simplificado de todas as partes do corpo humano e
compreendem a origem do ser humano e o seu desenvolvimento no ventre materno. Assim,
ao iniciarem a adolescência, os jovens encontram-se melhor preparados para prosseguirem a
vivência da sua sexualidade de uma forma serena, equilibrada e responsável, longe de
problemas como as gravidezes indesejadas e doenças sexualmente transmissíveis, como a
SIDA.
Esta medida tem feito diminuir notavelmente as taxas de grávidas adolescentes e de
infectados com doenças sexualmente transmissíveis nos países referidos. Logo esta é uma
medida urgente e necessária que irá fazer toda a diferença.
Desde sempre a sociedade portuguesa vive com base em tabus e preconceitos oriundos de
famílias conservadoras, sendo que a grande maioria deles giram em torno da sexualidade.
Muitos pais e encarregados de educação, assim como muitos portugueses, ainda não
compreendem as diferenças entre sexualidade e sexo. Depois de compreendida esta
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mensagem, irá ser muito mais simples para os pais e encarregados de educação dos alunos
portugueses esclarecerem as intermináveis dúvidas dos nossos jovens, pois os preconceitos e
os tabus irão dar o seu lugar à aceitação e à facilitação do diálogo em torno da sexualidade.
Permitirá

também

uma

melhor

convivência

com

a

diferença

(homossexualidade,

transexualidade, entre outros). Para melhor serem compreendidos, estes conceitos devem ser
explicados aos interessados através de palestras e debates conduzidos por profissionais
credenciados.
Outro ponto importante para uma melhor implementação das aulas de educação sexual, e
para um melhor esclarecimento dos jovens por parte dos docentes, é a existência de pósgraduações nesta área, facultadas pelos órgãos competentes do Ministério da Educação. Os
professores, à partida, não têm as habilitações específicas para abordar correctamente as
questões da sexualidade. Por isso, ao receberem esta formação, os docentes irão melhorar as
suas competências e assim proporcionar uma efectiva ajuda aos alunos portugueses,
tornando-se mais simples e eficaz tratar todas as questões inerentes à educação sexual.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Alargamento das aulas de Educação Sexual ao Ensino Pré-escolar, a partir dos 4 anos de
idade

2. Alargamento da formação de Educação Sexual aos Encarregados de Educação,
Assistentes Operacionais e existência de pós-graduações para os Docentes

3.

