
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 Novo da Maia - Distrito do Porto  

Circulo: Porto  

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A entrada no Mundo da Sexualidade é cada vez mais precoce. 

Apesar do acesso a uma diversidade de fontes de informação, os jovens cada vez mais 

assumem comportamentos que os poderão colocar em risco enquanto ser bio-psico-social. 

Na tentativa de diminuir os comportamentos de risco e aumentar a protecção em relação à 

sexualidade humana em geral, e à sexualidade na adolescência em particular, é fundamental 

que os jovens conheçam, percebam e mobilizem conhecimentos sobre sexualidade 

assimilados segundo diferentes vertentes. Só assim se poderão desenvolver competências 

substantivas, atitudinais e comportamentais que conduzem a uma aprendizagem sobre a 

importância de uma vida sexual saudável e consciente.       

 

 

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

 

1. Inclusão no currículo escolar de alguns tempos lectivos sobre a sexualidade (no seu 

conceito bio-psico-social) desde o inicio da escolaridade obrigatória (ou preferencialmente 

anda ao nível do pré-escolar com adequação de conceitos e objectivos à faixa etária), 

ministrados por um Psicólogo, Enfermeiro, Médico ou outro técnico com formação 

especializada na abordagem da referida temática.    

 

 

2. Criação de um programa semanal de carácter público (com enfoque nos media), em que o 

dinamizador convocaria profissionais da área e jovens de diferentes idades para discussão 

desta temática.      

 



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. 

 

3.  Elaboração e divulgação de posters ou outros meios informativos pelos alunos do 3º Ciclo, 

através de um Gabinete de Esclarecimento supervisionado por Psicólogo, Enfermeiro ou 

Médico, para distribuição aos colegas do 2º Ciclo, no sentido de adquirirem conhecimento 

científico, atitudinal e social face à contracepção, planeamento familiar e doenças sexualmente 

transmissíveis.   

 


