
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 INTERNACIONAL DE TORRES VEDRAS 

Circulo: LISBOA 

Sessão: ESCOLAR 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

    Um dos problemas da sociedade actual é o facto de, ainda, existir um certo tabú sobre a 

sexualidade e, consequentemente, sobre a Educação Sexual. 

    Uma vez que esse tabú ainda subsiste, são várias as barreiras para uma transmissão de 

informação clara e objectiva. Assim, pelo facto da informação disponível nem sempre ser 

transmitida da melhor maneira, e falamos da má divulgação das DST’s e dos problemas que 

estas podem causar; do difícil acesso aos meios contraceptivos e destes serem dispendiosos; 

da escassez de movimentos de sensibilização nas Escolas; e, ainda, a falta de uma disciplina 

(Disciplinar ou Não Disciplinar), leccionada por especialistas. 

     No que a isto diz respeito, a propagação das DST’s e os casos de gravidez na adolescência, 

continuam a ser os principais problemas de uma informação que ainda não chega aos jovens 

da forma que eles necessitam.  

     Porque é da nossa responsabilidade tentar evitar estes problemas, foi no âmbito de os 

solucionar que criámos as medidas abaixo apresentadas. 

 

 

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

 

1. Criação de um site com linha telefónica, publicitado nas Escolas, no qual estivessem 

expostas informações relativas ao tema e onde, anonimamente, os jovens pudessem 

esclarecer as suas dúvidas. 
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2. Criação da disciplina de Educação Sexual (45’ por semana) a partir do 2.º Ciclo, leccionada 

por especialistas, tendo em vista uma sexualidade saudável e esclarecida. 

 

 

3. Obrigatoriedade de uma consulta com o médico de família/planeamento familiar, sem o 

acompanhamento dos pais ou encarregados de educação, na qual seriam abordados e 

esclarecidos vários tópicos relativos à Educação Sexual. Esta consulta deveria acontecer entre 

os 11 e os 16 anos e ficar registada no processo clínico do jovem. 

 


