
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 EB 2,3 D. Martinho Vaz de Castelo Branco 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

 

As medidas propostas pela Escola EB 2,3 D. Martinho Vaz de Castelo Branco pretendem, em 

primeiro lugar, promover a criação das melhores condições possíveis de acesso a informação 

de qualidade pelos jovens, no que respeita à sua sexualidade, através de meios informáticos e 

telefónicos, garantindo-se o seu anonimato. Deste modo, evitavam-se os constrangimentos 

dos mais timidos ou dos que quisessem colocar questões mais complicadas que, por razões 

familiares ou outras, dificultam o seu pedido de esclarecimento ou informação. Em segundo 

lugar, pretende-se garantir que desde cedo exista um acompanhamento ginecológico das 

raparigas em idade escolar, uma vez que os jovens iniciam cada vez mais cedo a sua vida 

sexual activa, pretendendo-se que seja gratuito uma vez que as condições económicas das 

famílias dificultam esse acompanhamento constante. O rastreio das DST's (doenças 

sexualmente transmissíveis) surge naturalmente associado a este acompanhamento 

ginecológico uma vez que garantiria uma vigilância constante no que respeita a este 

problema, promovendo a prática de uma sexualidade mais segura e responsável. A terceira 

medida que propomos tem como objectivo alargar o tempo dedicado ao estudo e reflexão 

das questões e temas relativos à Educação Sexual actualmente previsto na lei, propondo que 

a mesma seja leccionada por um especialista na matéria. Pensamos que esta medida devia ser 

considerada no momento em que se reformular o actual conjunto de disciplinas do plano de 

estudos do ensino básico.  

 

 



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. 

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

 

1. Criar uma rede de informação integrada, através de uma plataforma informática de fácil 

acesso aos jovens, onde esteja disponível informação sobre a sexualidade em geral, e onde 

possam ser colocadas dúvidas, assegurando-se pronta resposta por técnicos de saúde. Em 

simultâneo funcionará uma linha telefónica com função semelhante, mas dedicada a 

situações de maior urgência ou mesmo de emergência, garantindo-se em qualquer caso o 

anonimato dos jovens que acedam ao serviço.  

 

 

2. Tornar gratuitas as consultas de ginecologia para as jovens em idade escolar, promovendo 

em simultâneo um rastreio obrigatório para as doenças sexualmente transmissíveis, nos 

Centros de Saúde, a partir dos 13 anos. 

 

 

3. Fundir a Formação Cívica e a Área de Projecto numa só disciplina, com a duração de dois 

tempos lectivos semanais, assegurando-se a realização de trabalhos de projecto relacionados 

com a cidadania em geral, dedicando-se à educação sexual um dos tempos por semana, 

sendo as aulas leccionadas por um especialista na área. 

 


