
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 E.B. 2,3/ S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira 

Circulo: Leiria 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. O gabinete médico poderá ser uma mais-valia nos casos de familiares incapazes de 

aconselhar os seus jovens, nomeadamente, as famílias com fracos recursos sócio-económicos 

e culturais. Este gabinete poderá ainda fornecer preservativos ou a pílula, mas, neste caso, 

sempre após uma consulta com o médico do próprio gabinete. 

2. As aulas de educação sexual permitiriam Intervir e educar as crianças e jovens, 

nomeadamente aquelas que são oriundas de classes sociais mais desfavorecidas e, por isso, 

mais vulneráveis, por falta de conhecimento, por exemplo, à gravidez na adolescência e às 

doenças sexualmente transmissíveis. 

3. Os preservativos são o único método contraceptivo eficaz na preservação das doenças 

sexualmente transmissíveis e poderão contribuir também para a diminuição do número ainda 

elevado de gravidezes indesejadas na adolescência.  

 

 

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

 

1. Existência de um gabinete médico de aconselhamento e acompanhamento permanente em 

cada escola. 

 

 

2. Implementação de aulas de educação sexual, uma vez por semana, com a duração de 45 

minutos, a partir do 5º ano até ao 9º ano. 
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3. É urgente tornar o preço dos métodos contraceptivos muito mais acessível. 

 


