
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: Colégio Júlio Dinis 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Existem ainda, actualmente, muitos jovens sem informação no que diz respeito à sua  

sexualidade e com vergonha ou medo de esclarecer dúvidas junto dos pais ou adultos. A falta 

de informação tem como consequências a entrada precoce na vida sexualmente activa e 

elevadas taxas de gravidez e incidência de infecções sexualmente transmissíveis entre 

adolescentes. Por outro lado, e apesar de a Educação Sexual ser já prevista por lei e 

obrigatória em todas as escolas do ensino básico e secundário, a generalidade dos 

professores não se sente preparado para abordar esta temática, por falta de formação para 

tal. As medidas que propomos vão ao encontro das necessidades dos jovens, de maior 

acessibilidade a cuidados de saúde especializados, maior informação e melhor educação 

sobre sexualidade.      

 

 

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

 

1. Aplicação de rastreios, conducentes à distribuição de cheques-valor para consultas em 

ginecologistas ou urologistas, em função das necessidades.      

 

 

2. Criação de plataformas digitais, da responsabilidade de especialistas, nas quais os 

adolescentes possam esclarecer as suas dúvidas sobre sexualidade.      

 

 

3. Criação de cursos de formação sobre Educação Sexual para professores e directores.  
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