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: Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

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

No geral, a educação sexual nas escolas poderá contribuir para corrigir comportamentos e
adquirir competências para fazer escolhas responsáveis.
Há anos para cá, com a progressiva emancipação das mulheres, deparámo-nos com uma
presença muito forte do machismo e o “aparecimento” do feminismo. As mulheres a tomar
atitudes perante todas as situações e a evidenciar as suas opiniões; embora a nossa
Constituição consigne a igualdade de direitos entre homem e mulher, ainda existe machismo
na nossa sociedade não só na maneira como as pessoas são tratadas, como em campos
fundamentais – por exemplo, no emprego. É possível mudar mentalidades e quanto mais
cedo se começar mais possível será essa tarefa; a escola será um campo propício a essas
mudanças. Outros objectivos seriam: aceitar as diferentes orientações sexuais; respeitar as
diferenças entre as pessoas; promover a igualdade entre os sexos; não incentivar
comportamentos baseados na violência em função do sexo.
Não se pretende aumentar, com as aulas de Educação Sexual, a carga horária e as tarefas dos
alunos, seria opcional como a Educação Moral e Religiosa, uma vez que os pais podem decidir
que não seja necessária para a educação integral dos seus educandos (porque assumem esse
papel); contudo, achamos importante que o Estado assuma essa responsabilidade.
Nestas aulas trabalhar-se-á informação diversificada: informação científico-técnica sobre o
tema; promoção de valores sociais; reflexão sobre o eu e o outro nas relações afectivas e nas
relações sociais; o respeito mútuo e a violência nas relações sociais e afectivas.

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

1. Atenuar os comportamentos discriminatórios

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. Estabelecer aulas de Educação Sexual, podendo esta disciplina ser opcional, com
participações ocasionais de profissionais de saúde (palestras, equipa multidisciplinar, gabinete
de apoio)

3. Desenvolver, nos jovens, competências para escolhas responsáveis sobre a sexualidade e
promover atitudes de relações afectivo-sexuais equilibradas

