
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 2, 3 de Alvalade 

Circulo: Évora 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os adolescentes e jovens iniciam a sua vida sexual activa, cada vez mais cedo. 

A Educação Sexual que existe actualmente nas escolas é insuficiente o não tem sido eficaz 

nem para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis nem para evitar gravidezes 

indesejadas. 

A maioria dos adolescentes tem acesso a muita informação, mas continua com dúvidas sobre 

o tema e não tem à vontade para falar com os pais sobre a sua intimidade. As dúvidas são 

tiradas pelos amigos que muitas vezes sabem tanto como a pessoa que pergunta. 

Em meios pequenos, como é o caso de Alvalade do Sado, não é fácil o acasso dos 

adolescentes aos meios contraceptivos. Se os preservativos forem distribuídos a todos os 

alunos, os mais tímidos deixam de ter vergonha, visto que todos os colegas os têm.  

 

 

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

 

1. Criação de uma disciplina de Educação Sexual nos 2º e 3º ciclos, 45 minutos por semana e 

com uma avaliação formativa. 

 

 

2. Colocar uma "caixa de dúvidas" sobre a sexualidade nas escolas do 2º e 3º ciclos, onde os 

alunos possam colocar as suas questões de forma confidencial. 

 

 

3. Promover a distribuição gratuita de preservativos nas escolas do 2º e 3º ciclos. 



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. 

 


