
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 E.B.2,3 Jacinto Correia - Lagoa 

Circulo: Faro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que: 

1. A Educação Sexual é fundamental para a formação dos adolescentes; 

2. Estes iniciam a sexualidade com ou sem conhecimento e acesso a medidas de precaução 

contra as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez; 

3. Falar sobre a sexualidade ainda é um tabu e muitos professores não têm preparação para 

tratar este tema; 

4. A gravidez na adolescência é um caso frequente em Portugal e muitos adolescentes não 

compram preservativos por vergonha. 

Nós apresentamos as seguintes propostas: 

 

 

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

 

1. O Ministério da Educação deve assegurar, em cada escola, a existência de um Gabinete de 

Apoio ao Aluno que, para além de esclarecimentos no âmbito da Educação Sexual, deve 

fornecer, de forma gratuita, preservativos aos alunos do 3º Ciclo.    

 

 

2. Organização de mais palestras para os alunos sobre sexualidade, por professores 

qualificados e pessoas com experiências de vida  em doenças sexualmente transmissíveis; 
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3. Criação de um “Conselheiro” on-line. 

 


