
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 Serra da Gardunha 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 Existem, cada vez mais, casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis assim como 

gravidezes precoces em Portugal. Com estas medidas, pretendemos informar a população 

jovem acerca dos perigos de uma sexualidade inconsequente e irreflectida. Também se 

pretende ajudar os pais/encarregados de educação a adquirirem uma informação mais 

específica e técnica, no sentido de conseguirem esclarecer as dúvidas dos seus educandos.  

 

 

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

 

1. Realização de seminários e palestras nas escolas, com a presença de mães adolescentes e 

de vítimas de Infecções Sexualmente Transmissíveis, tendo como oradores técnicos de saúde. 

Criação de um gabinete de saúde/clube, que servirá de apoio à comunidade escolar. Em 

paralelo, criação de um "Cheque Ginecologista", para as adolescentes a partir dos 14 anos. 

 

 

2. Diminuição do preço da vacina contra o cancro do colo do útero, para a faixa etária não 

integrada no Plano Nacional de Vacinação. 
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3. Sessões de esclarecimento sobre educação sexual, destinadas aos pais/encarregados de 

educação, organizadas pelas escolas em parceria com o Centro de Saúde local. 

 


