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 André de Gouveia
Circulo: Évora
Sessão: Básico

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

Ajudar os jovens a perceber melhor a sexualidade, a gravidez na adolescência e também as
doenças sexualmente transmissíveis. Ajudar também os pais a lidar melhor com os filhos no
caso de dúvidas sobre a sexualidade. Porque muitos pais não sabem lidar com muitas das
situações sobre a sexualidade. Reforçar o apoio durante a gravidez evitando que as grávidas
na adolescência não abandonem a escola, criando um jardim-de-infância para que enquanto
as jovens estão a ter aulas para contribuir para o seu futuro, as suas crianças estejam
protegidas e apoiadas. Criação de uma pagina Web para que todos os alunos do 3º ciclo
possam colocar as suas duvidas sobre a sexualidade, estando constantemente a ser
acompanhados por uma psicóloga, a pagina também terá um grupo especifico (pais) para
poderem também poderem visitar, conjugar diferentes graus de dificuldades, um
esclarecimento aos pais. Ao longo do ano campanhas de sensibilização, métodos
contraceptivos e palestras sobre a educação sexual.

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

1. Promover campanha, (angariação de fundos) nas escolas e empresas, utilizando slogan

apelativo.

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.

2. Criar página Web.

3. Apoiar ás grávidas e jovens mães através gabinete técnico e meios logísticos.

