
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 e Secundária das Flores 

Circulo: Açores 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Na adolescência surge um maior interesse pelas experiências sexuais. Como essas mesmas 

experiências muitas vezes não são preparadas nem pensadas, podem ter graves 

consequências na vida dos jovens envolvidos. Se houver uma maior informação e 

sensibilização a nós, jovens, certamente não nos depararemos com valores tão elevados 

como aqueles apurados no “Estudo Sobre Gravidez e Maternidade na Adolescência nos 

Açores”, 10,2% dos nascimentos nos Açores são filhos de mães adolescentes, 14% doa 

abortos açorianos são de adolescentes e, consequentemente, 78% das adolescentes grávidas 

abandonam a escola. Com tudo isto, a sociedade ressentir-se-á e haverão consequências 

futuras. 

A existência de um gabinete de apoio e de Educação sexual levaria a um aumento da 

informação e os adolescentes ficariam mais sensibilizados, o que poderia levar a uma 

mudança de comportamentos e a opções mais seguras. Neste gabinete, seriam esclarecidas 

dúvidas, poderiam eventualmente ser distribuídos contraceptivos e que a partir do qual 

pudesse haver um encaminhamento para consultas de planeamento familiar em caso de 

gravidez, que poderiam, eventualmente, ser no gabinete de apoio. 

Esse gabinete de apoio poderia ser uma ajuda para todos aqueles que se encontrassem em 

situações difíceis, como gravidezes, doenças sexualmente transmissíveis ou outros tipos de 

problemas e dúvidas. Poderia também contemplar consultas de planeamento familiar ou 

aquisições de contraceptivos. Ou poderia simplesmente, ser um local seguro e de confiança 

onde os jovens tirassem todas as suas dúvidas e medos. 

 

 

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

 



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. 

1. Criação de um gabinete de apoio, na escola, onde pudéssemos encontrar um psicólogo, um 

professor de Ciências Naturais e, por vezes, um técnico especializado, como um enfermeiro. 

 

 

2. Realização de palestras com pessoal especializado, onde se abordassem temas específicos 

relacionados com o que se verifica actualmente como problemática na educação sexual dos 

jovens, com distribuição de panfletos informativos e contraceptivos. Tudo isto com o sentido 

de retirar dúvidas e resolver problemas que os jovens tenham, abordando, por exemplo, a 

homossexualidade, gravidez precoce, métodos contraceptivos, violação, assédio sexual, 

adopção. 

 

 

3.       

 


