
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 Integrada de Montargil 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No dia-a-dia da maioria das famílias portuguesas não se fala de sexualidade, o tema é TABU. 

Este é um problema que já vem das gerações mais antigas. Por isso é que as aulas de 

educação sexual fazem falta nas escolas do nosso país, no entanto as mesmas deviam ser 

abordadas e dirigidas por um profissional, para poder prevenir as gravidezes indesejadas e as 

DST’s nos jovens adolescentes. 

Como sabemos o casamento homossexual já foi aprovado em Portugal, mas em muito países 

ainda não foi, dando mesmo lugar à pena de morte em alguns países ou prisão domiciliar. 

Na nossa opinião, além do casamento entre pessoas do mesmo sexo, devia ser permitida a 

adopção, todavia achamos que devia de existir uma fase experimental. Esta fase consistia em: 

um casal homossexual escolhido ao acaso adoptava uma criança com idade entre os 3 e os 5 

anos, que era acompanhada por um psicólogo semanalmente, esta experiência devia de ser 

feita até a mesma completar o segundo ciclo de escolaridade. Caso o parecer do psicólogo 

fosse desfavorável o processo seria anulado. 

Em relação ao aborto estamos de acordo, mas só em casos excepcionais, como menores de 

18 anos e pessoas com idade superior a 40 anos. Pois sabemos que são gravidezes de risco em 

ambas as situações, por um lado porque o corpo de uma jovem menor não está totalmente 

adaptado para ter um filho, e por outro o corpo de uma mulher com mais de 40 anos já não 

tem a mesma capacidade física que tinha há 10 ou 20 anos atrás. Nos dois casos as crianças 

podem nascer com problemas.       

 

 

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

 



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. 

1. Aulas de educação sexual com profissionais na área.  

 

 

2. Casamento homossexual com direito à adopção, mas com uma fase experimental. 

 

 

3. Aborto só em casos excepcionais, como por exemplo menores de 18 anos ou mulheres com 

idade superior a 40 anos.      

 


