
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: Mundo da Criança 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Na discussão do tema, foram tidas em consideração não só as necessidades dos alunos em 

contexto escolar relativas ao tema (Educação Sexual), mas também as necessidades sentidas 

pelos mesmo enquanto membros de uma sociedade, num momento fulcral do seu 

crescimento físico e psicológico. 

Assim, as recomendações propostas visam colmatar lacunas sentidas em ambas as vertentes 

da sua vida: a escolar e a de cidadãos em crscimento. 

 

 

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

 

1. Criação de um espaço de acompanhamento nos Centros de Saúde, Juntas de Freguesia 

e/ou Câmaras Municipais, para jovens de ambos os sexos, que respondam às questões dos 

jovens sem rodeios e sem preconceitos. 

 

 

 

2. Criação da disciplína de Educação Sexual, autónoma de Formação Cívica e/ou Ciências da 

Natureza, a partir do segundo ciclo, que forneça formação e informação adequada sobre as 

várias vertentes (física, psicológica, etc.) desta fase do crescimento dos jovens. 

 

 



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. Gratuitidade, através dos centros criados através da medida número um, e sempre sob 

vigilância e orientação de um adulto responsável, de métodos contraceptivos a jovens até aos 

dezoito anos, como forma de diminuir a proliferação do vírus SIDA e outras doenças 

sexualmente transmissíveis, bem como forma de prevenir a gravidez em idade precoce. 

 


