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 E.B.2, 3 de Idães
Circulo: Porto
Sessão: Distrital

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

O nosso projecto de recomendação aborda o tema da sexualidade que deve estar presente
nas escolas, ou seja, tem como preocupação informar e tentar solucionar alguns dos
problemas que derivam da irresponsabilidade e incoerência dos adolescentes.
Algumas das consequências destes actos são, por exemplo, a gravidez precoce e
transmissão de Doenças Sexualmente Transmissíveis.
Em nosso entender a comunidade não leva a sério o suficiente o facto de que os
adolescentes devem ser informados, e que a maioria não procura as respostas em casa, pelo
que nos parece, os familiares também não estão minimamente preparados para dar repostas
a estas situações, neste sentido propomos que a escola possa solucionar esta questão.Seria
criado um gabinete que teria como principal função, auxiliar alunos nas suas dúvidas, tendo
em conta a sua privacidade e o facto de que a maioria sente receio de expor as suas dúvidas
perante os colegas, ou mesmo dos pais. Neste gabinete pode também recorrer – se ao uso de
material expositivo, para uma compreensão mais realista sobre o assunto, por parte dos
alunos.Realizavam-se também sessões com o objectivo de dar a conhecer aos pais ou
encarregados de educação os conteúdos a leccionar nas aulas, e abrir os seus horizontes
para este tipo de iniciativas que visa no maior conhecimento e preparação dos alunos para a
iniciação da sua vida sexual.
Nesse sentido propomos 3 medidas que nos parecem poder contribuir para melhorar esta
realidade e ao mesmo tempo envolver de forma mais directa os jovens nas suas
problemáticas. Nesse sentido, entendemos que a Assembleia da República deveria tomar
medidas legislativas necessárias para permitir o desenvolvimento das 3 medidas que
propomos.

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

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.

1.
“Em todos os estabelecimentos de ensino, as aulas de “Educação Sexual” são obrigatórias,
sendo, que apenas podem ser frequentadas a partir do 6ºano.”

2. “Existência de um gabinete, perfeitamente equipado e com pessoal técnico para
esclarecimento de todas as dúvidas aos alunos caso existentes”

3. “Sessões de esclarecimento para os pais sobre aspectos a abordar na”Educação Sexual”

