
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 2/3 Dr. Correia Alexandre 

Circulo: Leiria 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que a sexualidade é uma das vertentes da formação do ser humano e onde a 

importância da afectividade/sexualidade deve ser esclarecida/discutida com os jovens no 

sentido de os informar sobre todos os problemas/soluções que os possam apoiar nas suas 

decisões é importante que a comunidade escolar/pais desenvolva um conjunto de actividades 

e meios para os jovens se sentirem responsáveis na sua vida sexual. 

A legislação existente, em especial a lei 60/2009 de 6 de Agosto de 2009, veio dar um 

importante contributo nesse sentido mas que pode e deve ser melhorada. 

É neste sentido que as propostas que se seguem foram discutidas e seleccionadas nesta 

escola para que este tema seja mais abrangente e participado. 

 

 

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

 

1. Dinamizar sessões (trimestrais, semestrais…) de esclarecimento/apoio com os 

Encarregados de Educação e técnicos especializados. 

 

 

2. Distribuição de meios contraceptivos que deve ser efectuada no gabinete de apoio com a 

colaboração de elementos do Centro de Saúde / IPJ.      

 

 



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. 

3. Criação de um grupo de apoio/acompanhamento na escola para jovens adolescentes 

grávidas em colaboração com o gabinete de apoio. 

 


