
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: E. B. 2,3 Cristóvão Falcão 

Circulo: Portalegre 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A escola de hoje deve desempenhar um papel primordial na educação e promoção de estilos 

de vida saudáveis e sustentáveis, dos alunos (crianças e adolescentes) e da comunidade 

envolvente. Compete portanto à escola estabelecer parcerias de modo a implmentar a 

Educação Sexual nos currículos dos alunos, recorrendo a uma diversidade de discplinas, 

nomeadamente Formação Cívica, Área de Projecto, Ciências Naturais, Língua Portuguesa , 

entre outras. Os alunos e professores desta escola, que se encontram envolvidos no tema em 

debate: "Educação Sexual", apresentam assim as seguintes considerações: 

- A Educação para a Sexualidade e Transmissão da Vida deve ser abordada nas três 

dimensões: biológica, psicológica e sócio-cultural.   

 

- As dúvidas, incertezas e ansiedade do adolescente, relacionadas com o início da actividade 

sexual e doenças sexualmente transmissíveis devem ser esclarecidas pelos principais agentes 

da Escola – Professores, Educadores, Psicólogos, Médicos, entre outros. A abordagem do 

tema deve ser feita com clareza e naturalidade, envolvendo uma estratégia de parceria e 

compromisso com os serviços de saúde. 

 

- Promover a discussão saudável sobre as dúvidas dos adolescentes em relação à sexualidade; 

- Conhecer a sexualidade como forma de crescimento; 

- Expressar opiniões e aceitação da sexualidade de cada um; 

- Utilizar diversas formas de recolha e de tratamento de dados sobre a sexualidade 

responsável e outros indicadores do estado de saúde de uma determinada população; 

- Comunicar em ambiente livre e consciente sobre temas da adolescência; 



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. 

- Adoptar comportamentos saudáveis e afectivos sobre as várias vertentes da sexualidade; 

- Desenvolver competências nos jovens, de modo a possibilitar-lhes escolhas informadas nos 

seus comportamentos na área da sexualidade, permitindo que se sintam informados e 

seguros nas suas opções; 

- Conseguir uma melhoria dos relacionamentos afectivo - sexuais dos alunos, reduzindo as 

possíveis consequências negativas dos comportamentos sexuais, tais como a gravidez na 

adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis. 

- Dotar os discentes da capacidade de protecção face a todas as formas de violência física, 

bem como, de abuso e exploração sexual. 

 

 

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

 

1. Criação de uma "Escola para Pais", em que os encarregados de educação teriam sessões de 

esclarecimento e informação sobre as temáticas abordadas na Educação Sexual, assim como 

do projecto de Educação Sexual nas escolas do Agrupamento. Com esta medida visa-se não só 

a formação dos alunos, mas também dos Encarregados de Educação. Estas sessões 

envolveriam a participação dos docentes, psicólogos, médicos, entre outros. 

 

 

2. Administração gratuita da vacina do cancro do colo do útero para as jovens até aos 20 anos 

que não se encontram actualmente abrangidas pelo Plano Nacional de Vacinação, apesar de 

se considerar que uma das formas mais eficazes de prevenção desta doença é a informação 

correcta relativamente aos métodos contraceptivos e às IST. Essa informação seria prestada 

nas sessões de informação/esclarecimento nas escolas. 

 

 

3. Distribuição de preservativos de forma gratuita aos alunos do Ensino Secundário, de forma 

a prevenir a transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Esta medida estaria 

inserida no projecto de Educação Sexual da Escola Secundária. 

 


