
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 Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo 

Circulo: Lisboa 

Sessão:  Distrital 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A gravidez na adolescência e as doenças infecto-contagiosas continuam a registar em Portugal 

índices preocupantes. Existem também muitos tabus sobre a sexualidade e os jovens ainda 

não partilham com pais e encarregados de educação todas as suas dúvidas. 

A Lei nº 60 de 2009 foi criada para dar resposta a estes problemas mas algumas medidas aí 

previstas, nomeadamente a criação de um gabinete de informação e apoio nas escolas, não 

foram ainda colocadas em prática.  

Estas são as nossas preocupações que nos levam a propor as seguintes medidas. 

 

 

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

 

1. Implementação do gabinete referido, com funcionamento numa sala própria, 3 dias por 

semana e com horário extra-laboral para atendimento a pais/encarregados de educação. Este 

gabinete será assegurado por um profissional de saúde (médico de 

família/psícólogo/enfermeiro), professores de Cíências e do projecto Educação para a Saúde, 

com apoio de alunos voluntários.  

 

 

2. Criação de um grupo de alunos voluntários para dar apoio ao gabinete que receberiam 

formação adequada.  

 



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 
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3. Disponibilizar informação actualizada e correcta na página da escola, organização de 

palestras e sessões de esclarecimento (que podem decorrer em aulas de Formação Cívica), 

folhetos e outros elementos que forem considerados oportunos. 

 


