
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 EBI/JI Padre Joaquim Flores 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Educação Sexual é muitas vezes confundida com sexo, a sexualidade é tomar consciência e 

maturidade para atingir a realização pessoal, o direito à felicidade. 

O desenvolvimento integral do adolescente engloba também a participação genuína dos 

alunos na educação sexual, explicar fenómenos que transcendem o seu conhecimento, 

concepções erradas ou tabus, informações erradas que se propagam durante os tempos … 

Levar ao espaço escolar a discussão sobre sexualidade e saúde reprodutiva, com base 

principalmente na participação dos adolescentes e jovens em debates e reflexões, será a 

meta do projecto Educação Sexual. 

A discussão é fundamental para a igualdade entre as pessoas, os estereótipos: o direito a ser 

diferente – religião, cultura, etnia, orientação sexual, aspecto físico e igualdade de géneros – 

tarefas específicas de cada género. 

A violência e abuso sexual, especialmente, entre os jovens: o pequeno empurrão, uma 

simples estalada – levar os jovens a identificar estas situações para recusar comportamentos 

não desejados ou que violem a dignidade e os direitos pessoais. 

Por fim, esclarecer os jovens onde obter informação ou esclarecer dúvidas, com criação de 

locais na escola para apoio dos alunos, pais, professores, adultos, … por Serviços Sociais e 

Centro de Saúde. 

 

 

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

 

1.  Criar um espaço na Escola para esclarecimento de dúvidas sobre sexualidade e afectos. 

 



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. 

 

2. Espaço para debate sobre assertividade de modo a fomentar comportamentos baseados na 

dignidade e na igualdade de direitos, recusando comportamentos abusivos.      

 

 

3. Implementar consultas médicas para aconselhamento sexual e medidas de 

protecção.      

 


