
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 e Secundária Padre Manuel Álvares 

Circulo: Madeira 

Sessão: Ensino Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As medidas apresentadas enquadram-se em seis aspectos considerados fundamentais para 

promover a reflexão dos jovens sobre o tema sexualidade e o desafio que coloca à actualidade 

nos mais diversos domínios: 

1. Cada célula humana, logo, cada órgão, aparelho e sistema tem um grau menor ou 

maior de SEXUALIDADE. Todos os actos humanos estão carregados de SEXUALIDADE” 

(Prof. Doutor Mário Cordeiro). 

2. A sexualidade humana é uma das competências mais interessantes e alargadas das 

funções vitais, pelo que não deve ser em nenhum caso resumida de uma maneira 

simplista a relações sexuais e muito menos ao uso do preservativo, como às vezes 

acontece.  

3. A sexualidade compreende várias vertentes - afectos, comunicação, companhia, 

partilha (incluindo a do corpo e a da alma), reprodução, amizade e tantos outros 

aspectos. A sexualidade é, paralelamente à alimentação, um dos instintos mais básicos 

e determinantes da sobrevivência 

4. O Ser humano é um ser dotado de uma sexualidade muito evidente, que se manifesta 

desde o primeiro momento de vida, e é exercida até ao fim. A instabilidade, as dúvidas 

e os conflitos internos e externos, os riscos e os perigos são uma regra quase geral. 

5. O número de adolescentes grávidas em Portugal, continua muito superior; por cada 

mil adolescentes portuguesas dos 15 aos 19 anos, 17 são mães, mais dez do que a 

média da Europa Ocidental. O Relatório da ONU, de 2009 é taxativo: Portugal continua 

com valores de infecção por HIV acima da média da Europa Ocidental. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Formar um “exército” cada vez maior de pessoas que saibam dizer não, que tenham a 

coragem de assumir que não sabem e que tenham a coragem de agir de forma diferente da 

maioria, que não sigam o espírito da maioria e não se deixem iludir com as amizades com 

desconhecidos, através de equipas de alunos que informem/formem os colegas.  

 

 

2. Desenvolver, com o apoio dos “clubes” específicos existentes em cada escola, acções de 

formação sobre o tema “Sexualidade e Prevenção da SIDA”, sistematicamente, como nós o 

fizemos a nível do sétimo ano de escolaridade. 

 

 

3. Dinamizar, nas escolas, ao longo do ano lectivo, debates sobre temas considerados tabu, em 

termos de sexualidade e planeamento familiar, envolvendo alunos, um número cada vez 

maior de “jovens promotores de saúde”, professores e Encarregados de Educação.  

 

 


