
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 Profissional da Ilha de São Jorge 

Circulo: Açores 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os futuros deputados da EPISJ consideram a Educação Sexual como uma das áreas de 

crescente importância nos diversos contextos da vida de uma sociedade e que, por isso, deve 

ser da responsabilidade de todos. 

Com a inserção da Educação Sexual nas escolas, essa responsabilidade passa a ser partilhada 

entre a família e a escola. Estes organismos funcionam como figuras de referência na vida de 

nós, jovens, servindo como modelos de valores, atitudes e comportamentos do quotidiano. 

É fundamental rentabilizar a formação dos educadores de modo a que, a promoção da saúde 

sexual e reprodutiva dos indivíduos é um importante contributo para a sua formação pessoal 

e social e tem ganho um protagonismo crescente nos sectores da Educação e da Saúde. 

Sabemos que estamos em época de crise, com frequentes mudanças e desafios pelo que é 

muito importante que nós, os jovens, não nos demitamos do nosso direito e dever de intervir 

e de criticar. Temos de ter um papel activo, de mostrar o nosso (des) contentamento com as 

decisões do governo, de incentivar a que as boas ideias passem a planos de acção, enfim 

temos de tornar os projectos em realidade. 

Há que investir o tempo livre em actividades que sejam do interesse de todos e que permitam 

dar á sociedade uma palavra em áreas sociais, económicas ou culturais. O desenvolvimento 

da ideia de grupo ou de sociedade contribui para o bom funcionamento da Democracia.    

 

 

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

 

1. Formação de agentes educativos (educadores, professores, profissionais de saúde, 

psicólogos escolares, auxiliares de acção educativa…) no sentido de serem capazes de agir de 

forma adequada e coerente face às dúvidas e manifestações das crianças e jovens relativas á 
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sua sexualidade. 

 

 

2. Abordagem pedagógica de temas da sexualidade humana, feita em contextos curriculares e 

extracurriculares, numa lógica interdisciplinar, privilegiando o escape turma e as diferentes 

necessidades das crianças e dos jovens. 

 

 

3. Apoio às famílias na educação sexual das crianças e dos jovens nomeadamente através do 

seu envolvimento no processo do ensino/aprendizagem e ou promoção de actividades 

específicas de formação dirigidas aos encarregados de educação ou dinamizadas põe eles. 

 


