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 EB2,3/S de Arcozelo
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Na sociedade actual verifica-se que os jovens continuam com falta de informação sobre o
tema em questão, o que leva a comportamentos de risco e daí advêm consequências
negativas como, gravidez não planeada, infecções sexualmente transmissíveis, violência,
exploração e abuso sexual, desigualdade entre os sexos, desrespeito pela diferença entre as
pessoas e pelas orientações sexuais, entre outros.
A partir das pesquisas que realizamos, constatamos que Portugal é o segundo país europeu
com mais casos com gravidez na adolescência e o país da Europa Ocidental e Central com
mais novos casos de infecção pelo HIV/Sida, segundo o relatório anual da ONUSIDA e da
Organização Mundial de Saúde sobre a evolução da doença no mundo.
Por isso mesmo, torna-se urgente inverter esta tendência adquirindo novos conhecimentos
e novos hábitos. Uma parte muito importante de aquisição de tais conhecimentos e hábitos
(tão precocemente quanto possível, por razões de eficácia) tem um lugar e um domínio
privilegiados de expressão: o lugar é a escola e o domínio a Educação Sexual.
Neste sentido, a prática das nossas medidas visaria a adopção de estilos de vida saudáveis
por parte da população escolar, jovens de hoje, adultos de amanhã, e pela aquisição de
competências que tornem os jovens capazes de "relacionar harmoniosamente o corpo com o
espaço, numa prespectiva pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida"
e desenvolver a capacidade de pedir ajuda e saber recorrer a apoios quando necessário.
E como conseguir alcançar este objectivo? Comunicando acerca do tema da sexualidade,
criando momentos em que os alunos possam expressar sentimentos e opiniões e esclarecer
as suas dúvidas.

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.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Obrigatoriedade de abordar o tema da "Educação Sexual" no 2º e 3º ciclo, na área

curricular não disciplinar de Formação Cívica.

2. Criação de uma sala de atendimento a Jovens, com a colaboração de profissionais de
saúde.

3. Criação de um Clube de Educação Sexual.

