
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 EB 2.3 de Paranhos 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os jovens iniciam a vida sexual cada vez mais cedo e sabe-se que existe um número 

significativo que tem relações sexuais antes dos 15 anos; Portugal apresenta a 2ª maior taxa  

de gravidez na adolescência da Europa; aumento de novos casos de IST. Existe uma 

contradição: os jovens estão mais bem informados mas, os comportamentos de risco não 

diminuem. As propostas não pretendem ser um incentivo ao aumento da prática sexual, não 

pretendem incentivar à promiscuidade, não servem para incentivar o início precoce da 

actividade sexual; não pretendem fazer juízos de valor sobre a orientação sexual ou o valor 

que cada jovem e a sua família atribuem ao acto sexual.  Consideramos que o uso do 

preservativo, independentemente de quem o usa, deve ser encarado como parte integrante do 

acto sexual. O seu uso deve ser um hábito natural e não uma obrigação ou obstáculo, 

contribuindo para a prevenção de IST e gravidez indesejada. O funcionamento de um atelier, 

dinamizador de múltlipas acções, levadas a cabo por alunos e para os alunos é uma mais 

valia numa escola que se quer activa e actual. 

 

 

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

 

1. Distribuição de preservativos aos alunos 

 

 

2.  Criação de um atelier/oficina de Educação Sexual 

 

 



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. Realização, por especialistas da área, de palestras e debates 

 


