
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 
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Identificação da Escola: Escola Básica 2, 3 Almirante Gago Coutinho 

Circulo: Lisboa 

Sessão: 18/01/2010  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Considerando o elevado número de adolescentes grávidas em Portugal, o constante aumento 

do número de IST’s, o papel fulcral da escola no desenvolvimento global do indivíduo e a lei 

60/2009, que promove a educação sexual em meio escolar, os representantes eleitos da 

escola referida recomendam o seguinte como medidas de aplicação prática nas escolas desta 

lei : 

 

 

 

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

 

1.    

 

 Convite a um responsável por uma organização de apoio a jovens mães (Lar de S. José; 

Mamãs com futuro; Mãe Sol…) para uma pequena palestra sobre a temática “Ser mãe e 

adolescente”, seguido de um espaço para colocar questões, porque é mais interessante ouvir 

alguém mais próximo em interesses, idade, experiências concretas do que falar do assunto 

abstractamente…   
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2.  

Convite a um médico, enfermeiro e psicólogo para uma sessão sobre “Viver afectos na 

adolescência: o peso da pressão do grupo”, seguido de discussão sobre a questão, porque 

para além de trabalhar as questões biológicas e os métodos contraceptivos, é importante 

conhecer as transformações psicológicas e emocionais associadas… 

 

 

 

3.  

 

“Ser diferente, na 1ª pessoa” – a propósito da aprovação da lei que permite o casamento 

entre casais homossexuais, ouvir o depoimento de alguém que se assumiu como diferente, 

num qualquer momento do seu percurso, para troca de ideias e esclarecimento de ideias 

feitas… 

 

 


