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 EB 2,3 de Amarante
Circulo: Porto
Sessão: Básico

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

"A sexualidade é espaço aberto para o amor e nele encontra o seu sentido; pressupõe a
vivência da beleza e da exigência de uma relação de amor onde cada um é dom para o outro e
ambos são dom para a realização de um projecto aberto à vida. E como dimensão que
abrange a totalidade da pessoa, a sexualidade não se reduz à genitalidade nem pode pôr em
causa a dignidade humana. Sempre que o ser humano é instrumentalizado e tratado como se
fosse um objecto, estamos perante situações verdadeiramente inaceitáveis."
(Manual do aluno - Livres Para Amar - EMRC - 8º Ano)
A gravidez na adolescência, especialmente até aos 16 anos de idade, apresenta riscos físicos,
psíquicos e sociais por vezes graves. Após a análise da lei 60/2009 e em conformidade com as
finalidades da Educação Sexual propostas, nomeadamente as alíneas a), d) e i), propomos as
medidas que se seguem e que na nossa opinião são bastante pertinentes e importantes, face
aos problemas da sociedade actual no que respeita à sexualidade.

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

1. Abordar desde o 2º Ciclo, o tema da Educação Sexual em EAS (Educação para os Afectos e

a Sexualidade). Este assunto deveria ser tratado com superficialidade no 2º Ciclo, sendo
abordados apenas temas relacionados com os afectos (sentimentos/emoções) e só a partir do
3º Ciclo se aprofundaria o tema da sexualidade.
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2. Distribuição de preservativos aos alunos do 3º Ciclo, para abolir a gravidez precoce, as
doenças sexualmente transmissiveis e para permitir que os adolescentes mais tímidos
adquiram e usufruam de relações seguras, devendo este método contraceptivo incluir as
indicações de colocação dos preservativos em cada embalagem de modo a que a sua
utilização seja correcta.

3. Criar um gabinete de atendimento para encarregados de educação e educandos na Escola,
em parceria com o Centro de Saúde, de forma a permitir em cada escola do 3º ciclo, acções
de formação para pais, consultas de planeamento familiar e aconselhamento.

