
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: 400841 - Escola Secundária C/ 3º CEB de Anadia 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Educação sexual é o ensino da anatomia e psicologia da reprodução humana e dos 

comportamentos que se relacionam com o sexo. 

Assim é perfeitamente normal e natural que os jovens tenham dúvidas e as escolas são o 

melhor local para promover a educação sexual e fazer com que os jovens encarem a 

sexualidade como algo natural das suas vidas. 

São preocupantes os números de infectados com sida e de grávidas adolescentes, tudo isto 

devido ao pouco conhecimento e despreocupação de grande parte da sociedade. 

Estamos certos que esta situação se deve à grande falta de informação e debate aberto onde 

os jovens poderiam apresentar as suas dúvidas e serem esclarecidos por profissionais ligados 

à problemática, tais como psicólogos, médicos enfermeiros. 

Como, por vezes, há alguma dificuldade em explanar abertamente as suas dúvidas deve estar 

prevista a possibilidade de o fazer anonimamente e as respostas serem acessíveis a todos, por 

exemplo divulgando-as num espaço próprio da escola.  

Por tudo isto achamos que a educação sexual nas escolas é de importância extrema, pelo que 

propomos as seguintes medidas: 

 

 

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

 

1. Criação, em cada escola, de um gabinete técnico com atendimento individual, para 

esclarecimento de dúvidas / questões relativas à educação sexual, com um espaço para 

divulgação/afixação de acções e questões com respostas 
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2. Realização de sessões de esclarecimento/debates, por técnicos convidados,  sobre o tema 

“educação sexual” com vários subtemas, inseridas nas aulas de Formação Cívica. 

Periodicidade quinzenal, coordenadas pelo técnico do gabinete. 

 

 

3. Lançamento de Forum Nacional, através da internet, amplamente divulgado pela 

comunicação social e através da publicidade institucional sobre o problema da sida e da 

gravidez na adolescência. Este Forum articula com os gabinetes escolares. 

 


