
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 de Alfornelos 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1- A maioria dos jovens sente-se muito constrangida ao falar sobre os assuntos pessoais. 

Mesmo estando numa aula onde podemos expor os nossos problemas, a maioria de nós não 

tem coragem de revelar as nossas dúvidas e medos, ficando por vezes sem dizer aquilo que 

gostaria por sentir vergonha ao expor-se. Se na aula tudo o que se dissesse a nosso respeito 

fosse feito de maneira confidencial, concerteza não teríamos medo nenhum de transmitir 

aquilo que nos preocupa. Da mesma forma, não haveria tabus porque ninguém seria 

reconhecido. 

2- Tirar dúvidas, orientar e ajudar na condução de uma prática sexual adequada a cada 

indivíduo, seria mais eficiente quando ajustada às necessidades individuais de cada jovem, a 

saber, em sessões individuais, anónimas e respeitando a singularidade de cada problema 

exposto pelo jovem em questão.  

3- No que diz respeito à gravidez na adolescência, muitas grávidas adolescentes sentem-se 

muito constrangidas, pensando como serão vistas, e do que delas dirão. Por isso muitas 

decidem não prosseguir com a gravidez, ou também sair da escola para não se sentirem tão 

mal. Portanto, um regulamento interno que minimizasse os insultos e comentários 

discriminatórios, e promovesse o apoio de toda a comunidade escolar, seria um enorme 

benefício a uma grávida adolescente.   

 

 

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

 

1. Confidencialidade na abordagem a temas de educação sexual, depois de exposto o tema 

em debate. As dúvidas dos jovens seriam postas por escrito, anonimamente, e posteriormente 

endereçadas ao grupo de trabalho.  
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2. Distribuição de preservativos a adolescentes da escola, supervisionado por um centro de 

apoio à sexualidade, centro composto por técnicos de Educação Sexual em parceria com os 

psicólogos em exercício na função educativa.     

 

 

3. Regulamentação interna em cada escola no que diz respeito a sanções disciplinares por 

acções de discriminação de adolescentes grávidas, traduzível em suspensão e/ou expulsão do 

jovem da respectiva instituição escolar. 

 


