
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 Seia 

Circulo: Guarda 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os problemas actuais, como a gravidez precoce, a percentagem de infecções por VIH, revelam 

necessidade de proporcionar aos jovens mais informação e apoio, com um acrescido 

envolvimento das famílias, técnicos de saúde e professores. 

 

 

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

 

1. Rectificação ao artigo 7º da Lei 60/2008 de 6 de Agosto, com o acréscimo de uma alinea C) 

com a seguinte redação "O projecto de Educação Sexual de Turma, deve contemplar sessões, 

conferências, debates com alunos, Encarregados de Educação, professores e outros técnicos, 

com um número mínimo de uma sessão por período lectivo" 

 

 

2. Rectificação ao ponto 8 do artigo 10º da Lei 60/2008 de 6 de Agosto, com a seguinte 

redação "O Gabinete de Informação e Apoio, em articulação com as unidades de saúde, os 

Encarregados de Educação e os docentes, asseguram aos alunos (…)" 

 

 

3. Criação de um Forum Nacional, de informação e debate, sobre as temáticas que integram a 

Educação para a Sexualidade, nas páginas dos Ministérios da Educação e da Saúde, 
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complementadas por uma Linha Nacional/Local  de apoio aos Jovens. 

 


