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 Básica Integrada de André de Resende
Circulo: Eleitoral de Évora
Sessão: Básico

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

Considerando que a escola deverá ser, para além de um local de formação académica, um
espaço de aprendizagem e de aquisição de competencias para a vida;
Verificando-se que já existe prevista na lei a educação sexual em todas as escolas, propomos
que esta seja implementada a partir do 5º ano;
Verificando-se que o Estado, através dos Centros de Saúde integrados no Serviço Nacional de
Saúde, já disponibiliza consultas de planeamento familiar, a criação de gabinetes de apoio a
adolescentes as escolas surge como uma medida adequada, que deveria ser concretizada em
todas as escolas, com a colaboração de técnicos de saúde;
Em face das estatisticas oficiais, que evidenciam estar Portugal nos primeiros lugares,
relativamente a mães jovens ao nivel da União Europeia, situação que em muitos casos
conduz ao abandono escolar;
Considerando ainda que se verificam muitas situações de discriminação sexual e outras , e
que devem ser promovidas campanhas de prevenção inovadoras e apelativas para sensibilizar
para uma mudança de atitudes e comportamentos, propomos:

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

1. Disciplina de Educação Sexual a partir do 5º ano
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2. Criação de gabinetes de apoio a adolescentes em todas as escolas portuguesas com
distribuição de preservativos nos gabinetes a partir dos 14 anos

3. Criação de campanhas de prevenção inovadoras e apelativas para diminuir discriminação
sexual e outras

