
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: EB 2,3 Francisco de Arruda 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Uma vivência afectiva e sexual plena é uma condição fundamental para o equilíbrio de 

qualquer indíviduo. A Educação Sexual assume, portanto, um papel importante na formação 

dos jovens cidadãos. O professor, quando aborda este tema, geralmente, trata das questões 

ligadas aos aspectos biológico e fisiológicos, às doenças sexualmente transmissíveis, à 

gravidez… Ora, é necessário ensinar também aos alunos que sexualidade é algo diferente do 

acto sexual, é escolha, é ser crítico. É importante que outros profissionais (que não os 

professores) falem do desenvolvimento humano, das relações afectivas entre as pessoas. 

A sexualidade deve também combater as descriminações nomeadmente as jovens grávidas, 

que abandonam a escola precocemente por falta de apoio. 

 

 

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

 

1. Parceria com Centro de Saúde para consultas gratuitas ginecológicas e urológicas; 

 

 

2. Apoio às mães adolescentes em idade escolar; 

 

 

3. Aulas de educação sexual com uma equipa especializada (professor, enfermeiro e 
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psicólogo). 

 


