
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 de Escolas de Vila Velha de Ródão 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Após a reflexão e o debate de ideias realizados ao longo das sesssões de trabalho, 

considerámos que as dificuldades de relacionamento entre os jovens se têm vindo a agravar 

progressivamente. Por outro lado, a gravidez na adolescência é um problema que persiste na 

nossa sociedade devido, sobretudo, à falta de informação que ainda continua a verificar-se. 

Pensamos, pois, que é importante continuar a formar e informar adolescentes, pais e 

educadores no sentido de erradicar este problema e de, alterando comportamentos, 

promover o respeito pelos outros. 

 

 

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

 

1. Formação para pais e educadores que os sensibilize para a promoção do repeito mútuo e 

para a necessidade de constituirem bons exemplos em termos afectivo sexuais. 

 

 

2. Promover campanhas de sensibilização, acções de formação e/ou sessões de 

esclarecimento, orientadas por técnicos especializados, dirigidas aos jovens visando 

responsabilizá-los pela sua vida sexual . 

 

 



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. 

3. Condicionar a publicidade ou programas que tenham conteúdos que promovam a violência 

e uma sexualidade desequilibrada, relegando-os para horários acessíveis apenas a 

adultos.      

 


