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 2.º E 3.º CICLOS MARQUÊS DE POMBAL
Circulo: LEIRIA
Sessão: DISTRITAL

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

"Sexualidade": um tema que está tão presente no nosso dia-a-dia, na nossa Vida e na nossa
intimidade. Outrora um grande tabu na sociedade, mas, presentemente, e devido à forma
como é abordada, tem assumido um carácter monótono e repetitivo. Não podemos deixar
que um tema tão importante entre no "Mundo das Banalidades", daí a nossa preocupação em
darmos à "Sexualidade" o lugar que merece, para não deixarmos que interpretações
precipitadas destruam os projectos de Vida em que se alicerçam o nosso crescimento e os
nossos Sonhos.
As medidas apresentadas pela Escola Marquês de Pombal pretendem ser inovadoras neste
campo, ou seja, para nós, Jovens Deputados, foram pensadas à "nossa medida" e têm como
principal finalidade enriquecer o debate em torno desta temática na nossa sociedade.

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

1. Como nossa primeira medida, propomos a implementação do Projecto SER - Sexualidade

Em Renovação. Este Projecto tem em vista uma maior cooperação com o Centro de Saúde
local no âmbito da realização de consultas individuais de planeamento familiar no meio
escolar.
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2. Como segunda medida, propomos a criação de um site, a nível nacional, da
responsabilidade dos Ministérios da Educação e da Saúde, com a intervenção de um grupo de
especialistas - psicólogos, sexólogos, urologistas e ginecologistas -, onde alunos e todos os
interessados colocariam as suas dúvidas, que seriam esclarecidas por estes profissionais. Estes
esclarecimentos poder-se-iam desmultiplicar em palestras esporádicas destinadas a pais,
encarregados de educação e alunos. As mesmas poderiam ser dinamizadas pelo Grupo de
Especialistas, acima mencionado, ou por outros profissionais convidados e especializados nas
diferentes áreas.

3. Como terceira medida, propomos que os Psicólogos dos Agrupamentos Escolares recebam
formação em Sexologia. Desta forma, estariam mais qualificados para abordar este tema de
uma forma apelativa e inovadora, ficando, ainda, aptos para leccionar aulas de Educação
Sexual.

