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: E.B.2 ,3 MARCO DE CANAVESES
Circulo: PORTO
Sessão: 20/01/2010

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

A gravidez na adolescência é um problema que afecta muito os jovens. As causas são
variadas, indo desde a imaturidade dos jovens, à falta de divulgação de informação e à
existência de dúvidas, até à vergonha de adquirir os métodos contraceptivos. Segundo dados
na UNICEF, Portugal tem uma taxa de 21,2% de gravidez na adolescência, número
preocupante que nos dá o terceiro lugar no ranking Europeu. Na tentativa de prevenir este
enorme problema social, que acarreta graves consequências, são colocadas as seguintes
propostas:
Em relação à primeira, considerou-se um excelente meio de divulgação para toda a
comunidade escolar, principalmente para os alunos, uma vez que é de fácil acesso, não
obrigando a qualquer identificação.
Em relação à segunda, fundamentou-se na forte probabilidade de os adolescentes poderem
ser progenitores, dado que correspondem à faixa etária para o despertar da puberdade e, por
conseguinte, de adquirirem doenças sexualmente transmissíveis, com especial enfoque do
vírus HIV, doença prevalecente entre os 20 e os 35 anos.
Em relaçãao à terceira, chegou-se à conclusão que as aulas de Educação Sexual são
insuficientes apenas no período não lectivo, uma vez que, para além de não serem
leccionadas por profissionais qualificados e de não terem currículo específico, iriam interferir
no bom funcionamento das outras aulas em que estão actualmente inseridas. Daí as
finalidades não serem atingidas com o sucesso pretendido.

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

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.

1. Criação de uma linha telefónica anónima com receptores especializados no âmbito desta

problemática adstrita aos gabinetes de psicologia das escolas.

2. Distribuição regulada de preservativos em meio escolar.

3. Inclusão de 45 minutos semanais de aulas de Educação Sexual no curriculo formal do
Ensino Básico (2º e 3º Ciclos).

