
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: Centro de Educação Integral 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Ensino Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

     A sexualidade é um tema cada vez mais influente e importante no dia-a-dia. No entanto, 

não é bem encarada por grande parte da população, sendo que esta a vê apenas como sendo 

o acto sexual, não pensando nas relações afectivas que estas envolvem e também nas 

mudanças físico-psicológicas, juntamente com a criação de uma identidade sexual ao longo 

de toda uma vida. 

Outro grande problema são os preconceitos, porque existem muitas barreiras a nível familiar 

ou a nível de amigos que não deviam de existir, pois devíamos confiar em quem mais nos 

percebe, as pessoas com quem temos mais ligação. 

 

 

 

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

 

1. Implementar aulas curriculares ou não de Educação Sexual com o Director de Turma ou um 

especializado para uma educação correcta para a vida; 

 

 

2. Facilitar os métodos contraceptivos fora das escolas; 

 

 

3. Organizar palestras e conferências, bem como um espaço nos meios de comunicação 

social para esclarecimento de dúvidas, não só dos jovens como também dos familiares e 

amigos. 



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. 

 

 


