
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 e Secundária de São Roque do Pico 

Circulo: Açores 

Sessão: Básico   

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Numa época em que os jovens demonstram grande interesse, cada vez  mais cedo, sobre 

assuntos relacionados com a sexualidade, é importante dar a conhecer maneiras seguras de 

desenvolver  relações saudáveis com os outros. Para o efeito, esta divulgação  e 

aprendizagem deve começar dentro da casa de cada um. No entanto, todos sabemos que este 

é muitas vezes encarado como um assunto tabu, e para isso, a escola deve estar atenta e 

tentar compensar essa falta de informação promovendo medidas para ajudar no 

esclarecimento dos jovens.  

Felicitamos esta iniciativa por se mostrar empenhada em tornar a presente geração e as 

futuras, em gerações responsáveis, atentas e informadas para que todos tenhamos um futuro 

melhor.   

Deixamos também aqui um apelo para que a legislação aprovada no ano transacto, comece a 

ser aplicada, pois essas medidas são sem dúvida importantes e necessárias. 

 

 

 

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

 

1. Implementação de um programa regional subordinado à temática 

adolescência/sexualidade, envolvendo sessões de esclarecimento para pais/encarregados de 

educação e filhos/educandos.  
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2. Criação de um website regional para esclarecimento de dúvidas sobre educação sexual. 

Com este website pretendemos que os adolescentes possuam um espaço virtual onde 

possam apresentar as suas dúvidas ou colocar questões sobre sexualidade/adolescência. Este 

website seria mantido por uma equipa multidisciplinar de profissionais habilitados nessa 

matéria, tais como médicos, psicólogos, enfermeiros e professores.                                                                                                                                           

 

 

3. Implementação de um dia dedicado à educação sexual para a realização de 

debates/sessões de esclarecimento envolvendo alunos/comunidade escolar; actividades 

lúdicas; feiras de livros com edições ligadas a esta temática; workshops; entre outros.    

 


