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: Instituto Vaz Serra
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Distrital

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Já há muito tempo que se tem vindo a discutir a questão da sexualidade adolescente na
sociedade portuguesa. Porém, apesar de haver muita informação, esta está dispersa e parece
que ninguém se quer realmente responsabilizar. Nem os nossos governantes, nem os nossos
encarregados de educação, nem os nossos professores.
Assim, pretendemos que existam técnicos, docentes, etc., especializados, isto é, com
formação muito bem fundamentada, para poderem transmitir as informações adequadas
tanto a nós como àqueles que nos acompanham no nosso dia-a-dia. Só com este
acompanhamento profissional é que poderemos desenvolver uma sociedade livre de
preconceitos e com vontade de melhorar o seu estilo de vida.
Por fim, e só após estarmos bem informados, é que solicitamos a disponibilização de verbas
para, conscientemente, podermos fazer as nossas opções ao nível da vivência sexual.
Sabemos que todas as nossas propostas envolvem custos finançeiros e, nalguns casos,
pessoais, todavia, consideramos que manter as coisas como estão, tem ainda mais custos
pois, só como exemplo, cuidar de um doente que tenha contraído uma doença sexualmente
transmissível sai muito mais caro a todos os contribuintes do que um simples preservativo,
ainda que, como pretendemos, de qualidade.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Propomos que se venham a implementar, nas escolas, aulas de esclarecimento sobre a
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sexualidade. Estas aulas devem ser leccionadas por docentes com formação especializada.

2. Pretendíamos envolver os Encarregados de Educação na nossa Educação Sexual, através da
criação de espaços de esclarecimento e aprendizagem sobre como lidar com as nossa dúvidas,
enfim, como nos ajudar a ter uma vida sexual saudável.

3. Por último, defendemos a ideia de disponibilização de verbas estatais para a abolição do
IVA dos contraceptivos, para a distribuição gratuita de preservativos de qualidade e para um
acompanhamento médico mais adequado.

