
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 Nº 2 de Vilarinho do Bairro 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A implementação de aulas de educação sexual devia ser uma preocupação para todos os 

jovens que frequentam as nossas escolas, ou melhor, devia ser uma preocupação para toda a 

comunidade educativa. Os Pais / Encarregados de Educação deveriam ser sensibilizados para 

a pertinência e importância da aplicação desta medida, já prevista na Lei (Lei nº 60/2009, de 6 

de Agosto), mas que tem sofrido entraves da mais variada ordem.  

Neste âmbito das aulas de educação sexual, todos os intervenientes deveriam poder conviver 

e expor os seus pontos de vista e anseios. Por isso, pretendemos que as aulas de educação 

sexual sejam um meio para a criação de convívios, com actividades de enriquecimento entre 

as várias escolas do nosso distrito (e quem sabe até a nível regional ou nacional), com a 

participação dos jovens e dos professores e até, eventualmente, dos psicólogos(as) da escola. 

Assim, na medida do possível, os professores responsáveis pelas aulas de E.S. ficariam 

também responsáveis por, uma vez por período lectivo, juntarem-se com outros professores 

de outras escolas, para que pudessem organizar esses convívios. 

Nessas actividades o objectivo é manter o interesse em todos os alunos que quisessem 

participar, fazer com que todos se divertissem (aprendendo) e todos aprendessem 

(divertindo-se), e fazer com que todos colaborassem nos vários jogos, concursos, 

passatempos que seriam propostos dentro desses convívios.  

Em complemento a estas propostas, e fundamentalmente para que tanto as aulas como as 

actividades complementares pudessem ser implementadas, seria importante a existência de 

palestras para os Pais / Encarregados de Educação. Essas palestras teriam como objectivo 

explicar a importância que as aulas de educação sexual podem ter para os adolescentes, visto 

que o Ministério da Educação recebe cartas de muitos Encarregados de Educação que estão 

contra estas aulas. 

 

 



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. 

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

 

1. Implementação de aulas de educação sexual para todas as escolas visto que muitas ainda 

não têm este conteúdo a ser leccionado de acordo com o previsto na Lei nº 60/2009 (como é 

o caso da nossa escola). 

 

 

2. Através das aulas de educação sexual criar actividades de enriquecimento entre as várias 

escolas do distrito, com a participação dos jovens e dos professores.      

 

 

3.  Organização de palestras para os Pais / Encarregados de Educação. 

 


