
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: Agrupamento de Escolas Maria Alberta Meneres 

Circulo:  Lisboa 

Sessão: 2º  e 3º Ciclo 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A promoção da saúde sexual e reprodutiva dos indivíduos é um importante contributo para a 

sua formação pessoal e social, tem ganho um protagonismo crescente nos sectores da 

Educação e da Saúde. 

 Os alunos  desenvolveram nas ACD e nas ACND pesquisas que se lhe permitiram identificar os  

problemas \ dificuldades sentidas pelos jovens na educação sexual na escola.Para debater e 

encontrar medidas crediveis os alunos realizaram um Workshop - Namoro Saudável  com os 

sub- temas Namoro Sem Violência ; Namoro Sem Gravidez e Namoro Sem  Doenças.Além 

disso, receberam formação com um profissional na área da Educação Sexual.Divulgaram a 

escola o programa eleitoral e criaram um email para receber criticas e sugestões.     

 

 

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

 

1. Utilizar as TIC para informar \ esclarecer \ apoiar  todos os jovens da comunidade escolar. 

Informar para a prevenção da violência no namoro, da gravidez na adolescência e das DST. 

Esclarecer as dúvidas\ mitos \ tabus divulgando informações dadas pelos técnicos de saúde 

mental e física no dominio da sexualidade. Apoiar os jovens e encaminhá-los quando 

necessário para as instituições destinada para o efeito. Assim prõpem-se a criação de Fóruns, 

Blogues e Sites . 

 

 



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. 

2. Criar a disciplina de Educação Sexual de carácter opcional para o 2º e 3º ciclo, que deverá 

ser  leccionada por professores que tenham formação específica nesta área. O programa 

curricular  deve ter um nível de complexidade crescente.   

 

 

3. Desenvolver um projecto de mentoria entre pares com a criação de um gabinete de Apoio 

ao Jovem. Os mentores (grupo de alunos voluntários) recebem inicialmente formação por 

técnicos especializados e ajudam os outros alunos: na identificação dos problemas \ 

preocupações;  exploração de possíveis soluções e na selecção de uma resposta adequada.   

 

 


