
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 2, 3 de S. Torcato 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que a Educação Sexual é uma necessidade para a promoção de um processo 

de crescimento dos jovens de forma saudável e responsável, propomos algumas medidas que 

visam resolver certos problemas que os adolescentes enfrentam numa das fases mais 

complexas da sua vida. 

Estas medidas procuram contribuir para um maior e melhor esclarecimento dos jovens sobre 

determinados assuntos que por vezes os preocupam, mas que não têm coragem para os 

esclarecer com os Pais ou com os Professores. 

Por outro lado, também procuramos ajudar os Encarregados de Educação e toda a 

comunidade educativa em geral a lidar com as questões relacionadas com esta temática, pois 

muitas vezes os próprios adultos não sabem ou não se sentem capazes de abordar certos 

assuntos. 

 

 

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

 

1.   Criação de uma revista online onde serão publicados textos sobre Educação Sexual, de 

forma a esclarecer as dúvidas dos jovens.  

 

 

2.  Organização de palestras trimestrais sobre assuntos relacionados com a Educação Sexual 

direccionadas para a comunidade educativa.     

 

 



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. 

3.   Criação de uma rede de intercâmbio de trabalhos realizados pelos alunos sobre Educação 

Sexual entre várias escolas, contribuindo um melhor esclarecimento dos alunos.   

 


