
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 do Monte da Ola 

Circulo: VIANA DO CASTELO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Estatísticas mostram que 70% dos jovens iniciam a sua vida sexual antes dos 17 anos, muitas 

das raparigas tiveram o seu primeiro filho entre os 15 e os 19 anos de idade. Quando o 

adolescente, seja ele rapaz ou rapariga inicia a sua vida sexual, raramente se prepara antes. A 

adolescente apaixonada num momento de paixão desenfreada esquece o mundo, e também 

esquece que o acto de iniciar a sua vida sexual implica responsabilidades sérias, que caso não 

sejam pensadas podem trazer ao mundo uma nova vida.  

Será que então ela estará preparada para ser mãe? E será que o pai vai querer assumir a 

paternidade da criança? 

 

 

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

 

1.  Criar medidas de apoio às jovens mães que possam passar por ajudas directas e 

     indirectas para que elas possam continuar os seus estudos. Nomeadamente a   

    gratuitidade no acesso a infantários, apoio financeiro e outro dados pelas  

    instituições estatais e/ou segurança social, assim como de apoio aos pais dessas 

     jovens mães.  

 

 

2. Implementar campanhas de sensibilização nas escolas, com técnicos de centro de  
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     saúde, onde os alunos possam colocar questões sobre temas como o planeamento 

    familiar, a gravidez na adolescência, podendo-se também colocar uma caixa nos  

    estabelecimentos de ensino onde os alunos possam fazer perguntas, sobre o  

    mesmo tema, mantendo-se no anonimato. 

 

 

3. Fazer campanha de distribuição de métodos contraceptivos nas escolas para os  

     3º ciclos e secundários. 

 


