
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 MARQUES DE CASTILHO 

Circulo: AVEIRO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A nossa primeira medida é importante pois, dado que compete ao Governo definir as 

orientações curriculares para os diferentes ciclos de ensino, torna-se necessário garantir que 

não haja discriminação nas próprias aulas de educação sexual. Quanto à segunda  medida,  

acreditamos que a formação para pais e encarregados de educação pode prepará-los para  

não entrarem em pânico face às dúvidas e para dialogarem sobre sexualidade na 

adolescência, o que  também intensificará o elo entre pais e filhos . Finalmente, consideramos 

que é urgente a regulamentação da lei nº60/2009 para orientação das escolas,                                             

pois o incumprimento dos prazos definidos no artigo 12º  está a fazer com que muitas escolas 

estejam a adiar a implementação da lei.  

 

 

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

 

1.  medida –  Apostar num “programa” nacional de educação sexual que garanta o respeito 

pelas diferentes opções sexuais, que trate temas do interesse de todos e promova a não 

discriminação em função da orientação sexual, em todos os graus de ensino.  

 

 

2. medida – Formação para Pais e Encarregados de Educação dada por técnicos especializados 

em várias áreas, desde a medicina à psicologia, etc…  
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3. medida – Pressionar o governo a acelerar a regulamentação da lei das aulas de Educação 

Sexual. 

 


