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 Básica dos 2º e 3º Ciclos Hermenegildo Capelo
Circulo: Setúbal
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

O Projecto de Recomendação da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Hermenegildo Capelo, tem
como objectivo sensibilizar a população para a Educação Sexual, e principalmente transmitir
de forma fácil e acessível a todas as faixas etárias, com maior incidência nos jovens,
informação pertinente e útil sobre as infecções sexualmente transmissíveis e a prevenção da
gravidez. Alertamos ainda para o problema das gravidezes indesejadas na adolescência, que
podem ser reduzidas com o acesso à informação.
Para atingir este objectivo propomos a utilização de diferentes meios, especialmente
dos media, que chegando a todas as casas podem converter-se num parceiro influente na
transmissão da informação.
Nas situações em que a prevenção não foi eficaz, consideramos que a sociedade deve
proteger as mães adolescentes, dando-lhes oportunidade de prosseguirem a sua formação,
de forma a que no futuro estas jovens possam entrar no mercado de trabalho e contribuir
para o sustento da sua família.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Maior divulgação dos gabinetes de apoio à Educação Sexual (Planeamento Familiar) como

meio de incentivar os jovens a prevenir gravidezes indesejadas, e maior prevenção das
DST/SIDA, através de campanhas na televisão pública nos intervalos da programação
dedicada aos adolescentes, utilizando figuras públicas com que os jovens se identifiquem.
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2. Disponibilizar diariamente cerca de 5 a 10 minutos do horário nobre da televisão pública
para a Educação Sexual. Um espaço

informativo com técnicos (médicos, psicólogos,

enfermeiros, etc), onde também possam ser tiradas dúvidas, destinado a pessoas de todas as
idades. Criação de uma linha telefónica e de um site, da responsabilidade dos Centro de
Saúde onde todos possam colocar as suas dúvidas e obter as respostas adequadas na área da
sexualidade.

3. Promoção de direitos para adolescentes que vão ser pais. Criação de apoio económico e
social destinado às jovens que fiquem grávidas, garantindo o bem-estar da criança e da mãe,
permitindo que essa jovem possa prosseguir os estudos e criar no futuro condições para
educar o seu filho. Apoio do Centro de Saúde através de um técnico de pediatria que ensine
como tratar da criança. Ampliação da rede de jardins de infância do Estado, dando cobertura
efectiva a todas as crianças.

