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: Secundária com 3.º CEB de Mira Daire
Circulo: Leiria
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Com este projecto pretende-se a defesa da sexualidade e a afectividade como componentes
essenciais da intimidade e das relações interpessoais jovens, promovendo o debate sobre as
questões ligadas à sexualidade humana. Por outro lado, pretende-se alertar para a saúde
sexual e reprodutiva, prevenindo situações de risco, nomeadamente a gravidez não desejada
e precoce, as doenças sexualmente transmissíveis, assim como a violência e os abusos
sexuais.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criar uma disciplina opcional intitulada “Educação Sexual”procurando esclarecer todo o

tipo de perguntas sobre o tema e inserir uma aula mensal, no horário escolar do 3ºCEB sobre
o planeamento familiar. Nas disciplinas de “Estudo Acompanhado” ou “Área de
Projecto”organizar trabalhos e /ou debates sobre a gravidez na adolescência e doenças
sexualmente transmissíveis, aberto a toda a comunidade escolar.

2. Todas as escolas deveriam criar um site no Moodle sobre Educação Sexual para que os
alunos possam colocar dúvidas anónimas que seriam esclarecidas pelo professor responsável.

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. Distribuição de métodos contraceptivos nas escolas, de modo a prevenir não só as doenças
sexualmente transmissíveis mas também a gravidez indesejada e precoce.

