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Identificação da Escola: E B 2,3 de Paula Vicente
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Tendo em conta todas as actividades realizadas na Escola E. B. 2,3 de Paula Vicente, no
âmbito do Parlamento dos Jovens 2010, a maioria dos alunos, em contactos esporádicos com
os professores e/ou outros técnicos escolares, referem a necessidade de tirarem dúvidas
sobre a sua sexualidade ou que os pais sejam elucidados sobre o modo como falar ou lidar
com as diversas vertentes da sexualidade dos seus filhos.

Considerando o estrato social da maioria dos alunos da E B 2,3 de Paula Vicente, é
compreensível a preocupação dos mesmos sobre este tema, pois a maioria dos encarregados
de educação têm dificuldade em abordá-lo, quer do ponto de vista científico, quer do ponto
de vista emocional. No primeiro caso, por desconhecimento ou falta de informação, no
segundo, por questões tradicionais e de mentalidades pouco disponíveis à discussão de
aspectos tão intímos da vida, como seja, a sexualidade. Para além dos aspectos referidos, há
ainda a ter em conta as diferenças culturais, pois alguns destes encarregados de educação
foram educados em meio rural que não permite aos jovens a mesma liberdade a que os seus
educandos estão habituados, quer por viverem em meio urbano, quer pelas alterações sociais
que se têm verificado nos últimos 30 anos em Portugal que têm permitido uma maior
liberalização de costumes e contactos mais intensos com outras culturas, como sejam a
africana ou brasileira.

Acresce referir que a existência de alunos pertencentes a culturas muito diversas da cultura
portuguesa provoca ainda mais um distúrbio para o qual os encarregados de educação não
estão preparados, criando um maior número de confrontos entre educadores e educandos.
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Há pois, um conjunto de factores, com os quais os jovens se debatem e que não têm a ver, só
com as rápidas transformações físicas e psíquicas do seu organismo, mas também com as
alterações operadas na sociedade portuguesa desde a década de 70 e que, progressivamente,
têm alterado a mentalidade e os costumes, embora isso tenha acontecido mais rapidamente
nuns meios do que noutros.

Por outro lado, o choque cultural existente entre as diversas etnias, existentes cada vez mais
em Portugal, acrescentam mais um ingrediente à difícil tarefa que o jovem tem de se
descobrir a si mesmo e de compreender o que deseja do ponto de vista emocional ou do que
acha que é melhor para ele.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Intensificar, nas escolas e/ou centros de saúde, as campanhas informativas sobre educação

sexual, devendo ser distribuidos os métodos contraceptivos gratuitamente, sempre que em
resultado de acompanhamento dos jovens por médico do centro de saúde ou por indicação
deste.

2. Criar uma linha de apoio aos jovens no âmbito da sexualidade, que permita o
esclarecimento das suas dúvidas e o seu encaminhamento para consulta da especialidade no
centro de saúde, sempre que seja considerado pertinente e com a maior brevidade possível.

3. Implemetar a realização de Formação específica para Encarregados de Educação sobre
educação sexual, de preferência nos centros de saúde e com técnicos especializados, de
modo a poderem acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos.

