
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 SECUNDÁRIA DR. MANUEL LARANJEIRA - ESPINHO 

Circulo: AVEIRO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

OS DEPUTADOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. MANUEL LARANJEIRA, EM ESPINHO, NA sessão 

escolar de 25 de Janeiro de 2010, considerando 

- o debate que tem vindo a envolver os deputados da Assembleia da República sobre a 

questão da introdução,   no currículo do Ensino Básico, da Disciplina de Educação Sexual; 

 - o interesse manifestado pelos alunos na elucidação de determinados assuntos; 

- a faixa etária (adolescência) em que se enquadra a maioria dos alunos; 

-a  importância da temática para a sua formação integral; 

- os problemas com que alguns jovens se debatem pela escassa informação de que dispõem;  

 - as barreiras que têm obstado a implementação desta disciplina nas escolas portuguesas, 

não obstante já estar legalmente regulamentada, propõem:  

 

 

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

 

1. Implementar a disciplina de Educação Sexual, com carácter opcional / com autorização do 

Encarregado de Educação, que funcionaria quinzenalmente com uma carga horária de 90 

minutos;  

 

 

2. Criar um Gabinete dirigido por uma psicóloga com a colaboração dos professores da 

disciplina e de um técnico especializado para o apoio e acompanhamento dos alunos. 
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3. Sessões / colóquios de Esclarecimento sobre assuntos relacionados com dúvidas ou 

temáticas suscitadas ou solicitadas pelos alunos.   

 


