
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: Agrupamento de Escolas de Vidigueira 

Circulo: Beja 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A educação sexual em meio escolar era um desejo antigo dos alunos do ensino básico que 

sugeriam a abordagem do tema de forma recorrente nas áreas curriculares não disciplinares 

sobretudo em Formação Cívica e Área de Projecto. A gravidez precoce, as doenças 

sexualmente transmissíveis, a violência sexual, as opções sexuais e a discriminação a ela 

associadas, recentraram estas questões na escola. A publicação da Lei nº 60/2009 que 

estabelece o regime de educação sexual em meio escolar e fornece orientações às escolas 

para a abordagem da temática referida, ao contrário de esgotar a discussão do tema veio, até, 

incrementá-lo : no que se refere às dúvidas sobre a sua aplicabilidade nos diferentes graus do 

ensino básico juntam-se outras, em pólo oposto, que é a insuficiente carga horária atribuída 

ao tratamento do tema, o constrangimento orçamental que as escolas enfrentam para 

cumprir o que está regulamentado, nomeadamente criações de gabinetes, aquisição de 

material, contratação de técnicos e assegurar a liberdade de escolha aos que não querem 

participar na abordagem desta temática. Foi com base nesses pressupostos que os alunos 

desta escola propõem as medidas que a seguir se transcrevem.  

 

 

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

 

1. Aumento da carga horária de educação sexual para todos os ciclos os ciclos: 1º e2º ciclos, 

de 6 para 12 horas/ano; 3º ciclo de 12 para 24 horas, inseridas nas áreas curriculares não 

disciplinares; 

 

 

2. Proporcionar às escolas medidas efectivas (materiais e humanas), para a real 
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implementação dos projectos de educação sexual ( criação de gabinetes de informação e 

apoio, contratação de técnicos , aquisição de materiais, …) 

 

 

3. Garantir aos alunos, de diferentes confissões religiosas, o direito de opção para uma 

abordagem alternativa desta temática. 

 


