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Identificação da Escola: CENTRO EDUCATIVO DA BELA VISTA
Circulo: LISBOA
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Uma vida sexual saudável começa pela educação sexual , ministrada de acordo com a idade e
o desenvolvimento geral do jovem. Para este efeito, o conhecimento do próprio corpo, o
conceito do direito à intimidade e a informação sobre os métodos anticoncepcionais são
fundamentais para que todos os jovens possam tomar, livremente e de forma esclarecida,
decisões sobre a sua vida sexual.
Embora existam já políticas que asseguram, nas Escolas e nos Centros de Saúde, o direito à
informação e ao acesso a meios que fomentam comportamentos sexuais seguros e responsá
veis, as condições em que os jovens iniciam a sua vida sexual estão dependentes de múltiplos
factores; Em primeiro lugar, os factores afectivos e emocionais podem ter um grande peso
nas decisões do jovem, que mesmo estando informado, pode apresentar comportamentos de
risco; depois os factores culturais como a utilização da sedução e do erotismo pelos órgãos
de comunicação globais, apreendidos pela sociedade em geral, desligados de valores que
dignificam a vida em todos os seus aspectos torna-se um factor de pressão sobre os jovens,
relativamente à forma como vivem a sexualidade; Por outro lado, o meio social onde os
jovens vivem, também os condiciona fortemente: Se pertencerem a meios desfavorecidos, a
falta de informação, apoio e exposição ao risco podem levar ao início de uma vida sexual
precoce e por vezes traumatizante.
Por fim, devem ser considerados os veículos e canais informais utilizados pelos jovens quando
pretendem informações ou conselhos; habitualmente, dirigem-se a outros jovens como eles,
o que facilita a sua comunicação, mas é frequentemente factor de disseminação de falsas
informações e pode levar a más decisões.
Pretendendo o nosso projecto de recomendação reduzir os comportamentos sexuais de risco,
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reconhecer a vivência da sexualidade como uma parte importante da vida dos jovens, porque
contribui também para o seu desenvolvimento global harmonioso, valorizar os aspectos
psicológicos, afectivos e éticos e envolver alunos, encarregados de educação, professores e
técnicos de saúde no grande objectivo de uma educação para a sexualidade, na igualdade,
responsabilidade e liberdade, propomos;

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. A integração, nas equipas multidisciplinares das Escolas, de profissionais capazes de

desenvolver as dimensões afectivas e éticas da sexualidade, ajudando os jovens a
perspectivar a sexualidade no contexto do seu projecto de vida, fomentando uma educação
sexual que subordine os aspectos biológicos a uma visão construida a partir da afectividade e
dos valores da liberdade, igualdade e responsabilidade.

2. Devem integrar as equipas multidisciplinares jovens eleitos nas turmas, para um maior
envolvimento dos alunos, nos projectos a desenvolver.

3. Deverá existir nas Escolas um psicólogo, para fazer o atendimento individual aos alunos, o
qual, sempre que necessário, fará a ligação com o Centro de Saúde da área, a fim de que o
aluno tenha todo o auxílio que necessita.

