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: Básica 2,3 de Miragaia
Circulo: Porto
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

É consensual os alunos acharem que é reduzido o número de aulas de Educação Sexual na
Escola ao longo do ano. Dadas as grandes alterações a nível de comportamentos de risco da
nossa sociedade, torna-se cada vez mais urgente actuar ao nível da prevenção. A elevada
perecentagem de gravidez na adolescência e de doenças sexualmente transmissíveis, o abuso
sexual infantil e juvenil, o assédio, a violação são dados aos quais a sociedade não pode ficar
indiferente. Os adolescentes sentem que, apesar de toda a informação disponível, necessitam
de espaços e profissionais que os orientem na sua aprendizagem ao nível da sexualidade. É
necessário que o apoio seja mais consistente e coordenado ao nível da Escola. Inúmeras
publicações têm surgido nos últimos anos que permitem dar respostas a dúvidas e
preenchem lacunas, no entanto, os alunos sentem que sem uma orientação séria a
informação não é compreendida correctamente, deixando-os muitas vezes confusos. Por
outro lado, necessitam de uma certa privacidade para exporem as suas dúvidas e receios. Se
este tempo e espaço não existirem, os jovens constroiem ideias erradas acerca da
sexualidade, tornando-se uma fonte de sofrimento que afecta dramaticamente a sua vida,
quer a nível da realização pessoal e relacional, quer a nível das pesadas facturas pagas quando
a sua expressão se faz de forma imatura, ignorante, culpabilizada e/ou violenta.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criar um espaço nas Escolas para esclarecimento de dúvidas, com distribuição de

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.

contraceptivos, sob a supervisão de um Técnico de Saúde.

2. Criar um blogue para colocação e esclarecimento de dúvidas que serão posteriormente
debatidas numa assembleia de alunos em cada período lectivo.

3. Promover as aulas de Educação Sexual a todas as turmas da Escola.

