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 Penafiel nº2
Circulo: Porto
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Não esquecendo que a Educação Sexual não se restringe à parte biológica, da reprodução
propriamente dita, engloba também a parte psicológica e social, ou seja, a discriminação
sexual deve ser abordada na Educação Sexual. Da mesma forma, a maternidade na
adolescência deve ser abordada, tendo em conta toda as implicações dela no presente e no
futuro, nunca esquecendo temas cruciais como a importância da vida e, implicitamente, o
aborto, e os graves problemas de natalidade que o país enfrenta.
Portanto, educar para a sexualidade é agir no presente ao nível da sociedade, e não só ao
nível escolar, e, assim, devem ser tomadas medidas que aqui propomos:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Implementar nas escolas, a partir do 2º ciclo, durante um período, uma disciplina dedicada

à Educação Sexual, substituindo um dos tempos destinado a Formação Cívica. Nesta disciplina
seriam realizados períodos de debate e aulas de sensibilização, com a ajuda de especialistas,
abordando os vários temas relacionados com a sexualidade na sua vertente mais social,
alertando para a descriminação sexual relacionada, muitas vezes, com actos violentos e
consciencializando também os jovens para a tremenda responsabilidade de se ser pai;

2. Criar mais organizações de apoio a vítima de violência doméstica, e dar maior apoio às já
existentes, divulgando-as com maior efectividade.
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3. As crianças e adolescentes que presenciaram e/ou vivenciaram situações de agressão
familiar devem ser acompanhados por psicólogos até atingir a maioridade.

