
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 de Maximinos 

Circulo: Braga 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1. Timidez ou vergonha dos alunos em colocar abertamente as suas dúvidas; 

2. Dificuldades dos pais e encarregados de educação em abordarem assuntos relacionados 

com a sexualidade com os seus filhos, por falta de conhecimentos, por vergonha ou por 

insegurança; 

3. Dificuldades dos alunos em se deslocarem ao Centro de Saúde ou ao IPJ para a consulta 

jovem. 

 

 

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

 

1. Criação e gestão de um fórum por técnicos especializados na área da sexualidade (médicos, 

enfermeiros, psicólogos, professores com formação em educação sexual) para esclareciemtno 

de dúvidas dos diferentes membros da comunidade educativa. 

 

 

2. Realização de momentos formativos com recurso a técnicos especializados em  sexualidade 

(médicos, enfermeiros, psicólogos, professores com formação em educação sexual), dirigidos 

aos pais e encarregados de educação, para desenvolvimento da assertividade e modos de 

abordagem de  infeccções sexualmente transmíssiveis, métodos contraceptivos, orientação 

sexual, entre outros assuntos propostos pelos intervenientes. 

 



Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 
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3. Criação de um gabinete de sexualidade (composto por uma equipa de técnicos 

especializados em sexualidade, existentes na escola ou através de parcerias com o Centro de 

Saúde,  ONG's ligadas à sexualidade e outras escolas, com um horário de funcionamento 

definido para cada um deles de acordo com a sua disponibilidade) fixo (em cada uma das 

escolas com maiores recursos) ou móvel (que permita o acesso aos meios humanos nas 

escolas das regiões mais remotas do País), que  funcione, em simultâneo, como um local de 

recolha de meios materiais (como fraldas, leite e papas) a serem disponibilizados a jovens 

mães adolescentes.    

 


