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(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária Alfredo da Silva c/ 2.º e 3.º Ciclos - Barreiro
Circulo: Setúbal
Sessão:

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Projecto de Recomendação

Educação Sexual nas escolas

Abordar a Sexualidade na escola não é nada fácil. O assunto “sexualidade” é algo que deixa os
alunos constrangidos e com alguma vergonha, cria-se à volta desse assunto uma espécie de
muro, o qual os alunos não conseguem ultrapassar e muitas questões ficam por responder.
Questões por sinal bastante importantes para o quotidiano dos alunos e de todas as pessoas.
Falar sobre este tema tanto se torna difícil para os adultos como para os jovens, como para as
crianças, neste caso torna-se também difícil a abordagem entre o professor e o aluno.
Os Encarregados de Educação das crianças ou dos jovens têm, por vezes muitos problemas
em falar com os filhos sobre este assunto e acabam por criar uma barreira à volta deles e
estas crianças acabam por ignorar estas questões, podendo mais tarde ter problemas com
isso.
Na nossa opinião, as escolas deveriam não só dar a entender as consequências de alguns
actos relativamente a este assunto, assim como ajudar a preveni-los. Ensinar os benefícios e
os malefícios da vivência da sexualidade. Este é um assunto simples e ao mesmo tempo
complexo, pois é algo tão natural e importante, mas que se pode tornar difícil falar dele.
Se na escola aprendemos matemática, português e outras matérias, este tema “sexualidade”
também deveria fazer parte. Podemos afirmar com toda a certeza que : A Educação
Sexualidade nas Escolas é uma necessidade e um direito de todos os alunos e respectivas
famílias.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Existência de aulas de Educação Sexual, inseridas no currículo dos alunos a partir do

5.ºano, sendo os conteúdos abordados apropriados à idade dos alunos;

2. Todas as escolas deveriam ter um psicólogo que pudesse ajudar jovens que sofressem de
algum distúrbio sexual;

3. Defendemos o casamento de casais homossexuais , com a possibilidade de poder adoptar
crianças desde que se faça uma avaliação dos casais rigorosa ( ex: ter casa, emprego e
estabilidade emocional).

