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 Eb 2,3/S Tenente Coronel Adão Crrapatoso
Circulo: Guarda
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Estas medidas pretendem ser um contributo para uma melhor compreensão e vivência da
sexualidade por parte das crianças, adolescentes e jovens do nosso país. Queremos ainda que
o tema da sexualidade deixe de ser considerado um tabú, e que passe a ser visto como um
assunto que deve envolver toda a sociedade num esforço conjunto, para que assim se possam
evitar determinados problemas, como por exemplo gravidezes na adolescência, IST´s.
Concluindo, sabemos que muito há por fazer neste campo, e nesse sentido todos devemos
estar envolvidos na resollução dos problemas do nosso país, exercendo e vivendo uma
cidadania resposável.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Definir a educação sexual como uma matéria curricular trasnversal a todas as disciplinas, de

forma a ser leccionada ao longo do percurso escolar dos alunos de acordo com a faixa ectária
dos mesmos.

2. Criar gabines multidisciplinares de apoio aos alunos nas escolas e nos centros de saúde,
para que os adolescentes e os jovens possam ser acompamhados por profissionais
qualificados e preparados para responderem às diversas solicitações dos mesmos.
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