
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 Básica e Secundária da Graciosa  

Circulo: Açores 

Sessão: Sessão Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os deputados da Escola Básica e Secundária da Graciosa consideram que, apesar da legislação 

em vigor referir medidas pertinentes no âmbito da educação sexual, não há uma 

uniformização da implementação destas por parte das escolas. Os deputados abordaram a 

comunidade escolar, no sentido de a ouvir sobre a implementação da educação sexual nas 

escolas. Em todos os níveis de ensino os alunos sentem falta de informação no campo da 

educação sexual e referem, com frequência, que deveria haver uma disciplina nesta temática. 

A maioria dos alunos referem ainda que no seu ambiente familiar raramente ou nunca é 

abordado este tema.  Constatou-se também que os docentes da Escola Básica e Secundária da 

Graciosa também concordam, na sua maioria, na implementação de uma disciplina de 

educação sexual no currículo escolar.  

Os deputados consideram ainda que cada aluno tem direito à privacidade no que diz respeito 

à abordagem dos seus problemas e dúvidas no campo da educação sexual e, como tal, deve 

haver um espaço específico nas escolas onde se possa dialogar com alguém num ambiente  

descontraído e sigiloso sobre qualquer problema ou dúvida sexual. Deve haver ainda 

condições para os alunos que sejam mais introvertidos poderem ter a mesma oportunidade 

de expressar as suas dúvidas.  

 

 

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

 

1. Defendemos a criação de um gabinete de apoio à comunidade escolar e que deve funcionar 
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com recursos humanos com formação profissional na área de saúde / sexualidade. Esse 

gabinete, além de outras estratégias, deve colocar em local visível no estabelecimento escolar 

uma caixa para os alunos colocarem as suas dúvidas anonimamente, as quais seriam 

respondidas pelos profissionais do gabinete e afixadas em local visível a todos.  

 

 

2. Defendemos a criação de uma disciplina de educação sexual, a inserir no currículo nacional, 

e que no segundo ciclo do ensino básico  deve ser leccionada de 15 em 15 dias com uma carga 

horária de 45 minutos, e a partir do 7º ano a disciplina será semanal com a mesma carga 

horária. Esta disciplina teria avaliação quantitativa e seria de carácter obrigatório para todos 

os alunos. Os docentes que a leccionassem deveriam ter formação na área de saúde/ 

sexualidade. 

 

 

3. . 

 


