
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 Secundária Jorge Peixinho - Montijo 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Atendendo à realidade com que as estatísticas nos confrontam no domínio da saúde pública e 

das DST e no que respeita à gravidez na adolescência, bem como a recente publicação da Lei 

60/2009, de Agosto, que consagra a implementação da Educação Sexual em contexto escolar,  

Apresenta-se-nos como um imperativo de consciência o contributo para a construção de uma 

nova realidade nas escolas e sociedade portuguesas. 

A definição das presentes medidas prende-se com a necessidade de prevenção das DST, bem 

como da Gravidez precoce. No âmbito desta medida preconiza-se então a distribuição de 

preservativos bem como o esclarecimento de dúvidas no quotidiano dos jovens. 

Relativamente à realização de palestras para alunos, pensamos que são indispensáveis como 

contributo para a formação dos alunos na vertente da saúde, em geral, e na educação sexual, 

em particular. Aqui assume especial importância a necessidade de formar, informar, aprender 

e debater. 

Sobre as palestras para Pais e Encarregados de Educação, consideramos que serão uma 

vertente fundamental a explorar, na medida em que estes são parceiros educativos 

interessados e necessariamente envolvidos para que melhor possam orientar, aconselhar e 

educar os seus educandos. 

 

 

 

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

 

1. Implementação do Gabinete de Apoio ao Aluno (técnico/enfermeiro e psicóloga). 
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2. Realização de palestras para alunos. 

 

 

3. Realização de palestras/formação para Pais e Encarregados de Educação. 

 


