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: Colégio de Quiaios
Circulo: Eleitoral de Coimbr
Sessão: Básico

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

1 - PUBLICIDADE DAS REGRAS DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS, NAS CAIXAS DAS COMIDAS
FAVORITAS DOS ADOLESCENTES.
Uma estratégia que iria resultar: colocar informação sobre os cuidados a ter sobre a
sexualidade nos produtos que os jovens

consomem mais (comida, roupa, perfumes,

telemóveis, jogos…). Os jovens são consumistas, sem se aperceberem iriam adquirindo
conhecimentos de prevenção com a leitura destas informações que estariam em qualquer
produto, direccionado para os jovens. Com esta medida, consideramos que os jovens de
forma responsável iriam adquirir todas as normas de prevenção sobre educação sexual.

2 - AULAS DE EDUCAÇÃO SEXUAL, INSERIDAS NO HORÁRIO ESCOLAR.
Com a segunda medida, temos a certeza que os jovens terão acesso à informação sobre a
educação sexual. Sendo uma disciplina, há um programa, há conteúdos que obrigatoriamente
têm que ser leccionados e dados a conhecer ao aluno. Esta disciplina de Educação sexual irá
preparar os alunos para uma sexualidade mais saudável e mais responsável.

3 - CRIAÇÃO DE FORUNS PARA ALUNOS, EM QUE PUDESSEM SER ESCLARECIDAS DÚVIDAS,
ANONIMAMENTE.
Com esta medida, os jovens são informados e esclarecem as suas dúvidas e os seus medos
relacionados com a sexualidade. Os jovens adquirem mais informação, ficam mais confiantes,
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prevenindo-se a gravidez indesejada e as doenças sexualmente transmissíveis.

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

1. PUBLICIDADE DAS REGRAS DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS, NAS CAIXAS DAS COMIDAS

FAVORITAS DOS ADOLESCENTES.

2. AULAS DE EDUCAÇÃO SEXUAL, INSERIDAS NO HORÁRIO ESCOLAR.

3. CRIAÇÃO DE FORUNS PARA ALUNOS, EM QUE PUDESSEM SER ESCLARECIDAS DÚVIDAS,
ANONIMAMENTE.

