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 dos 2º e 3º Ciclos conde de Vilalva
Circulo: Évora
Sessão: Escola Básica

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A educação sexual nas escolas não substitui o papel nem a responsabilidade das famílias. A
formação dos jovens realiza-se em contextos diferentes, dos quais a escola é um deles.
A informação actualizada sobre contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis tem
por objectivo passar aos jovens indicações correctas sobre este assunto, como forma de
demonstrar como estas podem afectar a sua vida.
A adolescência é uma fase de grandes transformações na vida dos jovens que levam a
alterações que se traduzem numa mistura de sentimentos antagónicos, onde o entusiasmo
explosivo coexiste com a insegurança.
O orgulho e satisfação podem ser rapidamente substituídos por dúvidas e desorientação.
É neste contexto que se torna importante responder a questões ligadas à sexualidade que
surgem na puberdade e que podem contribuir para a prevenção da gravidez durante este
período da vida dos jovens.
Tendo em conta estes conhecimentos e porque a educação sexual ajuda a prevenir os riscos
associados à vivência da sexualidade, nomeadamente as gravidezes não desejadas e o
contágio de infecções sexualmente transmissíveis, os alunos desta escola vêm propor uma
melhoria da informação adequada de todos os alunos que frequentam este espaço escolar.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Distribuição de preservativos na escola.

(Somos a favor da distribuição de preservativos na escola, uma vez que os alunos podem
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sentir-se pouco à vontade na sua compra, não ter dinheiro ou pura e simplesmente por falta
de cuidado; Visto que é cada vez mais frequente a gravidez na adolescência e a transmissão
de doenças sexualmente transmissíveis; Esta distribuição teria de ser feita por profissionais
habilitados que consigam interagir com os adolescentes. )

2. Abertura de um gabinete de apoio psicológico a mães prematuras.
( A abertura de um gabinete de apoio de educação sexual deve ser uma prioridade do
governo; Nele os jovens podem procurar ajuda, apoio e esclarecimentos; É também uma
medida que possibilita aos jovens que não têm apoio parental, poderem esclarecer dúvidas e
terem ajuda na resolução dos seus problemas, sempre com a orientação de um profissional. )

3.

