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 2, 3 de Condeixa-a-Nova
Circulo: Coimbra
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A nossa escola, enquanto estabelecimento de ensino básico, comporta alunos que pertencem
a uma faixa etária - primeira fase da adolescência - em que a sexualidade é muito
questionada. Por isso, torna-se imprescindível adquirir uma noção mais alargada, mais flexível
e rica, e um desenvolvimento de atitudes de aceitação das diferentes formas de viver a
sexualidade.
Nos últimos anos, a discussão sobre a introdução de programas de Educação Sexual nos
"currícula" escolares ganhou um novo fôlego. No entanto, é necessário definir claramente os
objectivos da educação sexual, aferir e aumentar os conhecimentos sobre a sexualidade,
preparar um programa, fomentar a participação e o debate dos jovens sobre esta temática.
Assim, é urgente regulamentar a Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto, que prevê a Educação
Sexual nas escolas.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Tendo em conta que as escolas estão inseridas em diferentes meios culturais e, com vista a

garantir um tratamento de qualidade, com isenção e respeito pela diferença, a Assembleia da
República deverá diligenciar no sentido de criar um órgão nacional constituído por
especialistas de diferentes áreas sociais que apontem caminhos para o tratamento do tema,
para as diferentes faixas etárias, assim como supervisionem a sua aplicação.

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. Se o Estado tornou obrigatória a Educação Sexual nas escolas, deve garantir os meios
financeiros e físicos para que todas elas constituam gabinetes permanentes de equipas multidisciplinares especializadas e que tenham como objectivo informar/apoiar os alunos em todas
as vertentes da sexualidade.

3. A Assembleia deve legislar no sentido de controlar a programação ou publicidade não
educativa em horário nobre, que implique violência e/ou abusos sexuais. Tais imagens podem
ferir a sensibilidade dos telespectadores mais novos, nomeadamente crianças e jovens, que
por vezes, assistem aos referidos programas sem acompanhamento de um adulto.
Consideramos que esta situação pode afectar o crescimento adequado dessas crianças e
jovens e comprometer a formação adequada dos cidadãos.

