
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: EB 23 Dr. António João Eusébio 

Circulo: Faro 

Sessão: Básico  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Somos jovens estudantes que ao participarmos neste projecto pretendemos contribuir no 

sentido de promover a reflexão e futura adopção de medidas que visem acompanhar e 

informar os adolescentes portugueses. A crescente discussão do tema, em pequenos debates 

nas disciplinas de Formação Cívica e Ciências Naturais, tiveram um impacto positivo na 

medida em que vários alunos expuseram algumas das suas dúvidas, que de algum modo 

contribuiu para uma construção individual bem como para uma vivência mais informada e 

responsável da sexualidade.  

 

 

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

 

1. Colocação, nas escolas, de um(a) psicólogo (a) ou outro técnico de saúde, nomeadamente 

recorrendo a pessoas desempregadas, no sentido de esclarecer dúvidas que surjam no que se 

refere à educação sexual, mas não só. 

 

 

2. Distribuição de folhetos informativos sobre diferentes temas, no que se refere à Educação 

sexual, nomeadamente sobre gravidez na adolescência, já que Portugal é o segundo país da 

Europa Ocidental com maior número de mães adolescentes e ainda sobre doenças/infecções 

sexualmente transmissíveis, pois muitas vezes quando se fala em DST´s só se pensa em SIDA e 

em alguns casos em Hepatite B, no entanto existem muitas outras infecções que podem ser 



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. 

transmitidas por contacto sexual, que também é preciso conhecer. 

 

 

3. Distribuição de preservativos nas escolas, uma vez que as estatísticas oficiais indicam-nos 

que a idade média para a ocorrência da primeira relação sexual é, nos rapazes, de 17,4 e, nas 

raparigas, de 19,8 (INE, 1997), pelo que se iniciam a sua vida sexual o devem fazer com as 

devidas medidas preventivas, nomeadamente o uso do preservativo, de forma a evitar os 

comportamentos de risco. 

 


