
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 E.B. 2,3 Dr. João das Regras-Lourinhã 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No âmbito do programa "Parlamento dos Jovens", no tema "Educação Sexual", nós alunos da 

Escola Dr. João das Regras, tendo trabalhado sobre esta temática constatámos que: 

a) existe um índice elevado de doenças sexulamente transmissíveis, no nosso País; 

b) apesar de existirem muitas campanhas sobre esta temática, predomina um elevado 

desconhecimento, principalmente junto dos jovens; 

c) falta de informação sobre os métodos contraceptivos. 

 

 

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

 

1. Criação, em todas as escolas ou Agrupamentos, de uma Gabinete de Atendimento ao 

Aluno, com apetrechamento de recursos humanos, materiais e técnicas, nas várias dimensões 

da Sexualidade. 

      

 

 

 

2. As campanhas publicitárias devem realizar-se de forma a abordar as várias temáticas: 

gravidez na adolescência, prevenção das DST's, prevenção de comportamentos de risco, entre 

outros. Estas campanhas deverão ser de jovens para jovens, passando, por exemplo, nos 

canais televisivos, em horários nobres. 
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3.    

 


