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 Secundária com 3º ciclo de Rio Tinto
Circulo: Porto
Sessão: BÁSICO

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

Apesar de ter uma importante função preventiva a Educação Sexual não deve cumprir um
papel meramente informativo. A informação não é o mais importante porque os jovens têm a
informação mas não a usam. O mais importante é o desenvolvimento do indivíduo no sentido
do respeito por si pelo outro. Daí, considerarmos que se deve falar mais em educação para
os afectos. Senão vejamos:
Portugal é o país com maior número de mães de menor idade (de 12 a 17 anos). Apesar de
esse número ter vindo a decrescer nos últimos anos. Se o indivíduo não se conhece a si
próprio, dificilmente pode defender-se, evitar doenças sexualmente transmissíveis ou uma
gravidez precoce ou ainda uma gravidez de risco. Por isso, é preciso dotar os adolescentes da
capacidade de saber decidir por si mesmos sem correrem riscos.
Mas a quem cabe o papel de preparar os jovens?
A educação para os afectos tem de começar em casa com os pais e ter continuidade na escola
no âmbito de disciplinas como Ciências, Biologia, Sociologia , Educação Física e em Educação
Sexual onde poderão ser abordadas questões como crescimento, desenvolvimento do corpo,
reprodução, ética, gravidez precoce e de risco. Mas uns e outros – pais e professores – têm de
estar aptos para ajudar/esclarecer/ensinar…

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

1. Formação para o pessoal docente e não docente nas escolas, debates para partilha de

informação a vários niveis para os alunos para que uns e outros desenvolvam técnicas de
comunicação que lhes permitam abordar com naturalidade e respeito as questões ligadas à
sexualidade e aos afectos.

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.

2. Apoio à conciliação da vida profissional e vida privada através, por exemplo da criação de
serviços de acolhimento de crianças.

3. Criação de gabinetes de apoio especializado para pequenos grupos de alunos com pessoal
especializado, neste caso, médicos, enfermeiros ou até mesmo sexólogos.

