
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: Cooperativa de Ensino Nova Cultura - Externato Machado de Castro 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As três medidas apresentadas pelo Externato Machado de Castro têm como principal 

objectivo garantir que os jovens tenham ao seu dispor informação adequada no que respeita 

à sexualidade, assumindo a importância que o tema tem na vida de todas as pessoas. Por um 

lado, pensamos que é fundamental pôr em prática iniciativas de informação generalizada que 

possam conduzir à mudança de atitudes em relação a alguns comportamentos de risco, como 

as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez na adolescência. Por outro lado, parece-

nos importante que, nas escolas, o tema seja tratado com profundidade, garantindo uma 

informação adequada dos jovens num tema ainda tão sensível para a sociedade em geral, 

colocando técnicos de saúde para assegurar essas aulas, pelo menos enquanto os professores 

não receberem formação que lhes permita leccionar o tema com o mesmo à vontade que 

sentem nas suas disciplinas específicas. 

 

 

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

 

1. Promover campanhas de sensibilização dirigidas aos jovens, nos diversos órgãos de 

comunicação social, centros de saúde e escolas, no sentido de minorar, tanto quanto possível, 

o elevado número de situações de gravidez na adolescência que se verifica actualmente, bem 

como a transmissão de doenças por ausência de prevenção. 

 

 



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. Criar uma nova disciplina no 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico, designada "Educação Sexual", 

que permita estudar tanto as questões biológicas da função reprodutiva do Homem, como as 

múltiplas implicações de uma sexualidade responsável em termos de saúde pública e de 

equilibrio afectivo, leccionada por técnicos de saúde, para garantir uma informação mais 

adequada dos jovens. 

 

 

3. Garantir que a formação inicial dos professores tenha em conta a necessidade de os 

preparar para o ensino da Educação Sexual, independentemente de vir ou não a ser criada 

uma disciplina específica no 2.º e 3.º ciclo. 

 


