
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 EB 2/3 DE TORTOSENDO 

Circulo: CASTELO BRANCO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Consideramos que o número de infectados de VIH/SIDA em Portugal (18% com menos de 25 

anos), a elevada taxa de gravidez na adolescência (a 2ª maior na Europa) e os 

comportamentos sociais discriminatórios em relação ao género e à orientação sexual são 

preocupantes. Que sem diálogo sobre sexo na escola, muito menos na família (mais de 50% 

nunca falaram com o pai  e mais de 30% nunca falaram com a mãe) e o facto de muitos 

adolescentes se sentirem pouco à vontade em expor as suas preocupações levam a 

comportamentos de risco. 

Em nosso entender, a formação de professores é uma das áreas mais importantes neste 

processo uma vez que falar de sexualidade requer intimidade, o que só acontece com pessoas 

conhecidas em quem se possa confiar. Em colaboração com os professores é fundamental a 

presença, nas escolas, de profissionais de saúde em gabinetes de apoio e informação para 

assegurar o acesso aos meios contraceptivos adequados, dinamizar palestras, promover 

sessões de informação e debates tanto para alunos como para os pais/ encarregados de 

educação.  

As Associações de Estudantes devem, cada vez mais, ter um papel interventivo e responsável 

na escola envolvendo-se activamente em todas as acções que visem  adoptar 

comportamentos de prevenção. 

Consideramos ainda que os meios de comunicação de massas e a televisão em particular, 

transmitem modelos interiorizados pelos jovens que facilmente se identificam com os seus 

actores preferidos e tendem a ter atitudes semelhantes às que vêem. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Criação, em todos os Agrupamentos de Escolas, de um gabinete de atendimento e apoio, 

com equipas pluridisciplinares compostas por médicos, psicólogos e outros técnicos 

especializados que trabalhem em equipa com os professores.  

 

 

2. Envolver as Associações de Estudantes no processo.  

 

 

3. O poder político deve agir legislativamente no sentido de obrigar os canais de televisão a 

terem  função de "informar, formar e educar".  

 


