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Identificação da Escola: Escola EBI c/JI de Santa Catarina
Circulo: Leiria
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Apontando todos os estudos como sendo Portugal um dos países europeus onde a gravidez
adolescente tem mais incidência, resolvemos direccionar as nossas medidas no sentido da
educação e prevenção e no apoio aos mais variados níveis às gravidezes adolescentes que
cheguem ao seu término. Neste campo, achamos que as adolescentes que optarem pelo
projecto de serem mães deverão receber do Estado os apoios necessários.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Apoio social às gravidezes na adolescência

Como é que uma adolescente grávida sem meios de subsistência próprios consegue adaptarse à nova realidade da sua vida, passar a ser mãe, conjugar toda esta nova situação com os
estudos, com o tempo que pensava ter só para si e com os novos desafios que uma situação
de gravidez trará? Portanto, a primeira medida que iremos apresentar é a criação de um
subsídio para adolescentes grávidas, independentemente da decisão que possam ter em
relação à sua gravidez. No caso da opção pela interrupção da gravidez por parte da
adolescente o apoio do Estado cessaria nesse preciso momento.

2. Criação de condições nas escolas para a manutenção das grávidas adolescentes e mães
adolescentes no sistema de ensino
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A maternidade significa, para a maior parte das jovens, o abandono dos estudos. Propomos a
criação de um espaço nas escolas onde os filhos das jovens possam ter a assistência que
precisam sem que a mãe tenha de desistir do seu caminho escolar. Começar nas escolas que,
efectivamente, acolhem jovens grávidas. As grávidas adolescentes têm de deixar de
estigmatizadas e passar a estar integradas naturalmente na sociedade e na escola. Algumas
escolas com o ensino integrado, já possuem no sistema de ensino crianças desde os três anos
de idade. Com algumas adaptações e reajustamentos seria possível ter esse espaço nas
escolas sempre que fosse necessário para crianças com idade inferior a três anos.

3. Possibilidade de existência de gabinetes de acompanhamento de adolescentes nas escolas
que privilegiem um abordagem mais íntima e personalizada da temática da educação sexual
Criação de um Gabinete para Acompanhamento de Adolescentes nas escolas, uma espécie de
mini Centro de Saúde dirigido aos adolescentes. Muitas escolas ficam longe dos Centros de
Saúde que geralmente se localizam em sedes de concelho, longe demais para os jovens
acederem-lhes com facilidade. Neste gabinete teríamos pessoas com formação própria
prontas a tirar dúvidas, aconselhar e acompanhar os adolescentes fornecendo-lhes, se
necessário um acesso fácil aos métodos contraceptivos e também aos correctos
procedimentos e regras de utilização.

