
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 EB 2,3 Paulo Quintela 

Circulo: Bragança 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A garantia da saúde sexual e reprodutiva na sociedade contemporânea é condição necessária 

para o desenvolvimento equilibrado da pessoa humana. A introdução da educação sexual nas 

escolas constituirá, sem dúvida, mais um passo importante para a saúde sexual e reprodutiva 

dos jovens portugueses, permitindo-lhes fazer escolhas informadas e seguras no campo da 

sexualidade.  

É importante que o Ministério da Educação dê formação necessária aos professores 

responsáveis pela aplicação da educação sexual nas escolas e que esta temática seja 

abordada nas áreas curriculares não disciplinares, de modo a não aumentar a carga horária 

dos alunos. 

A diversificação de espaços para abordar esta temática e expor algumas dúvidas que os 

jovens manifestam, mas nem sempre têm à vontade para o fazer, ajudam que a educação 

sexual se torne cada vez menos um assunto tabu. Tem aqui um papel importante o Gabinete 

de informação e apoio existente nas escolas mas que pode ser complementado por uma 

página Web informativa que apresentasse um fórum para esclarecer dúvidas colocadas pelos 

jovens.  

 

 

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

 

1. Dar formação aos professores em educação sexual, para esta temática ser abordada nas 

áreas curriculares não disciplinares. 

 

 

2. Aplicação da lei no referente ao funcionamento do gabinete de informação e apoio no 
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âmbito da educação para a saúde e educação sexual 

 

 

3. Criação de uma página Web para esclarecimento de dúvidas. 

 


