
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: E.B. de São Vicente de Pereira - Jusã/JI 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Como este tema é muito actual e suscita muitas dúvidas aos jovens, decidimos participar 

neste parlamento com as medidas abaixo apresentadas. 

As medidas que pretendemos que sejam implementadas visam a criação de um Plano de 

Educação nas escolas, onde nós alunos, falaremos com pais, técnicos, professores e toda a 

comunidade interessada. Pensamos que é fundamental informar os pais de como estes 

devem agir relativamente à vida sexual do seus filhos. 

Fazer trabalhos sobre este tema e apresentá-los aos colegas nas aulas de Formação Cívica é 

uma forma dos alunos adquirirem conhecimentos sobre a sexualidade, tirarem dúvidas e 

sentirem-se mais à vontade com os outros quando discutem estes temas, ainda considerados 

"tabus" por muitos. 

As aulas de Forma Cívica são ideais para abordar estes assuntos, pois como o próprio nome 

indica é uma disciplina com forte vertente cívica/social e educativa. Com esta medida 

pretendemos que os jovens de hoje tenha uma educação sexual consciente no futuro. 

 

 

 

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

 

1.  Implementar um Plano de Educação Sexual nas escolas que abranja pais, alunos e 

respectivos professores, em que se faça referência aos diversos sub-temas da sexualidade 

(nomeadamente dúvidas, questões, partilha de ideias, etc). 
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2.  Debater temas da sexualidade com os encarregados de educação  e 

técnicos(psicólogos, sexólogos, etc.) 

 

 

3.  Discutir o Plano de Educação Sexual nas aulas de Formação Cívica, realizar  e 

apresentar os trabalhos nas mesmas. 

 


