
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 dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Lúcio 

Circulo: Faro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

          A sexualidade faz parte da natureza humana e deve ser encarada com naturalidade nas 

suas várias vertentes: morfológicas, fisiológicas, emocionais, afectivas e culturais. 

          A educação sexual deve ser, antes de mais, a educação para os afectos; a promoção de 

competências nas crianças e nos jovens que lhes permitam fazer escolhas responsáveis, 

equilibradas e felizes. 

          Para o efeito, foi aprovada a Lei n.º 60/2009 de 6 de Agosto que estabelece o regime de 

aplicação de Educação Sexual em meio escolar. Porém, é necessário um enquadramento legal 

mais consistente, devidamente regulamentado, com parcerias estruturadas e bem definidas e 

que apontem, fundamentalmente, para a formação de alunos, professores e pais. 

Daí, propormos: 

 

 

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

 

1. Que a Assembleia da República pressione o Governo para regulamentar a Lei n.º60/2009 

de 6 de Agosto, para que seja efectivamente estabelecido regime de aplicação da Educação 

Sexual em meio escolar; 

 

 

2. Que sejam estabelecidas parcerias com as Escolas Superiores de Saúde, as Faculdade de 

Medicina e Psicologia para que os estudantes de enfermagem, medicina e psicologia façam 
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estágio nos Gabinetes de Informação e Apoio das escolas de todo o país, que passariam assim 

a beneficiar, dos seus conhecimentos técnicos e proximidade geracional; 

 

 

3. Que seja criado um Plano Nacional de Formação para Pais e Encarregados de Educação, 

recorrendo ao potencial de interacção facultado pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação, que os ajude e prepare para abordar as questões da sexualidade com os seus 

filhos e/ou educandos. 

 


