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 Básica Integrada dos Biscoitos
Circulo: Açores
Sessão: Básico

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

As medidas propostas pelos deputados da EBI dos Biscoitos visam, essencialmente, prevenir a
Gravidez na Adolescência, apostar na informação e apoiar as mães adolescentes para que
possam concluir os seus estudos e evitar o drama social que, infelizmente, é muito comum
nas escolas portuguesas e lhes é familiar, o abandono escolar precoce, com todas as
consequências que daí advêm para os jovens pais, crianças, suas famílias e país em geral.

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

1. Criação de creches nas escolas para receber os filhos de mães adolescentes, permitindo

que estas possam prosseguir os seus estudos. Ao mesmo tempo, desenvolver, nas escolas,
formas de recolha de géneros para apoio às mesmas.

2. Criação de um gabinete de apoio ao aluno na área da sexualidade e do planeamento
familiar orientado por um professor da confiança dos alunos, com o apoio de um técnico de
saúde e de um psicólogo.

3. Sessões periódicas de esclarecimento sobre a sexualidade, nas escolas, por técnicos
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especializados, à semelhança da Ciência Divertida, para os alunos e, se possível, envolver os
pais e encarregados de educação.

