
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 Professor Agostinho da Silva 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Sexualidade é um tema tabu, porque há pais e filhos que não se sentem à vontade para 

falar. As aulas serviriam para esclarecer dúvidas que surgem. A adolescência é, por vezes, uma 

fase complicada e se os jovens não forem esclarecidos podem cometer erros que pagarão 

para a vida inteira. 

O site da Internet serviria para esclarecer dúvidas de forma anónima; expor casos verídicos, 

que serviriam para alertar e prevenir os utilizadores para que não cometam os mesmos erros 

e poderia inclusivamente ter um chat para que os utilizadores partilhassem experiências de 

vida. 

 

 

 

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

 

1. Aulas facultativas de Educação Sexual a partir de 5º ano, leccionados por um especialista ou 

um professor especializado. Sugestão de temas: 5 e 6º ano – Adolescência e sentimentos. 

Sentimentos; 7º ano – Métodos contraceptivos; 8º e 9º ano – Prevenção das doenças 

Sexualmente Transmissíveis. Prevenção da gravidez na adolescência. 

 

 

2. Criação de um site na Internet para esclarecimento de dúvidas e de aconselhamento sobre 

Educação Sexual. 
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3.       

 


