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Identificação da Escola: Colégio Infante D. Henrique
Circulo: Madeira
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Tendo em conta o tema escolhido para o ensino básico "Educação Sexual", os alunos
demonstraram sempre um grande entusiasmo e preocupação, pois existe um "vazio" legal em
relação a este tema.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Deveria haver mais intervenções por parte das instituições (por exemplo, de acolhimento)

para a educação sexual, sobretudo nos sítios onde existem mais problemas a nível social (por
exemplo, bairros sociais).

2. Deviam espalhar mais publicidades pelos meios de comunicação, a propósito das doenças
sexuais e inclusive das relações entre pessoas do mesmo sexo, como por exemplo, pelos
jornais, pelas rádios, pela televisão, etc. e espalhar também pelos sítios mais frequentados
pela população.

3. Sendo a prostituição um dos principais problemas da nossa sociedade, que é devido ao
facto de em muitos casos não haver informação sobre doenças sexualmente transmissíveis,
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devia de ser criada uma lei para defender os direitos da prostituição e consequentemente
medidas para a protecção dos envolvidos na prostituição.

