
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: Básica António Dias Simões 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

• A Educação Sexual é um direito previsto na Constituição da República Portuguesa, 

mas que não está ainda implementado nas escolas; 

• Apesar de aparentemente estarem bem informados sobre o sexo e a sexualidade os 

estudos realizados mostram que os jovens, quando questionados, apresentam muitas dúvidas 

não só sobre questões biológicas, como também sobre doenças sexualmente transmissíveis e 

até sobre os valores e as atitudes a tomar em determinadas situações; 

• Os jovens iniciam a sua vida sexual cada vez mais precocemente, e Portugal é um dos 

países que apresenta uma das taxas mais elevadas de gravidez na adolescência com todos os 

inconvenientes e problemas daí decorrentes;   

 

 

 

 

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

 

1. Criação de um gabinete de apoio aos alunos gerido por técnicos de saúde ou professores 

devidamente habilitados para dar informação/formação sobre gravidez precoce, doenças 

sexualmente transmissíveis, abuso sexual, entre outros. 

 

 

2.  Colocação de uma “caixa”, num local discreto da Escola, destinada à recolha de dúvidas a 
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serem esclarecidas por técnicos de saúde. Essas respostas seriam colocadas/divulgadas num 

painel do Polivalente ou na página Web da escola. 

 

 

3. Realização mensal de uma acção de formação de Educação Sexual destinada, em separado, 

aos alunos dos 2º e 3º ciclos e dinamizada por um técnico da Unidade de Saúde local. 

 


