
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: Agrupamento Vertical de Escolas Santos Simões 

Circulo: Braga 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

O Parlamento Jovem Europeu pretende motivar os jovens para a participação cívica numa 

sociedade cada vez mais complexa e em mudança permanente. Neste processo de 

empenhamento cívico e crescimento individual, a escola é fundamental, uma vez que é lá que 

passamos muito e do mais importante do nosso tempo. As nossas propostas são simples e 

claras. Pensamos que, com o devido acompanhamento e cuidado na sua implementação, elas 

poderão responder a problemas reais como são, ainda, no nosso país, as doenças 

sexualmente transmissíveis e as gravidezes na adolescência. Por último, convém tornar claro 

que a sexualidade humana é diferente das relações sexuais entre os outros animais. No nosso 

caso, as relações sexuais visam não só, nem sobretudo, a reprodução, mas o crescimento 

individual, a personalização e a felicidade, na busca infinda de cada vez mais humanidade em 

cada um de nós, que nos impede de fazer da sexualidade humana algo simplesmente 

redutível a relações fisiológicas e efeitos físico-químicos. 

 

 

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

 

1. Distribuição gratuita de preservativos na Escola. A distribuição gratuita de preservativos é 

essencial para alertar os Jovens na Escola para os cuidados a ter na prevenção das IST 

(infecções sexualmente transmissíveis) e das gravidezes prematuras, não visando esta medida 

ser um incentivo aos Jovens para iniciarem a sua vida sexual.      
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2. Implementação de um gabinete para esclarecimento de dúvidas em relação a temas no 

âmbito da "Educação Sexual e para a Saúde". 

 

 

3. Abertura de um  blog porque é necessário que os adolescentes tenham espaço na Internet 

onde possam esclarecer as suas dúvidas com profissionais de saúde e professores com 

formação que os aconselhem. Será utilizada uma abordagem clara e criado um ambiente em 

que os alunos não tenham receio nem vergonha de expor as suas dúvidas.      

 


