
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 Secundária do eng. Acácio Calazans Duarte 

Circulo: Leiria 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Criação de um gabinete de esclarecimento do aluno consistindo num local onde os estudantes 

que necessitam de alguma informação ou esclarecer dúvidas o podem fazer pessoalmente 

com entidades especializadas, enfermeiras de planeamento familiar e psicólogas, a fim de 

acabar com qualquer questão, problema ou situação perturbante dentro e fora do ambiente 

escolar. 

A dinamização de uma página no site da escola terá como objectivo criar um fórum de 

discussão, onde os alunos podem esclarecer as suas dúvidas, anonimamente, por entidades 

competentes. 

Durante a Semana Temática da Sexualidade serão dinamizadas actividades, que envolvem os 

alunos da Escola e parceiros da comunidade na área da saúde, como exposições, debates, 

projecção de filmes, jogos, etc. 

 

 

 

 

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

 

1. Criação de um gabinete de esclarecimento do aluno sobre a temática da Sexualidade.  

 

 

 

2.  Implementação de uma página associada ao site da Escola que funcionará como um fórum 
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de discussão sobre a Sexualidade. 

 

 

3. Dinamização de uma Semana Temática alusiva à sexualidade. 

 


