
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 EB 2,3 Dr. Carlos Pinto Ferreira - Junqueira - Vila do Conde  

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A questão da Educação Sexual permanece actual. Não são de agora as reivindicações de 

vários sectores da sociedade sobre a necessidade da abordagem deste tema junto dos mais 

novos, mas dir-se-ia que se assiste a um reavivar da discussão. 

Muitas das nossas famílias, porque a sexualidade ainda é vista como tabu, revelam 

dificuldades no seu tratamento, não sendo possível, muitas vezes, estabelecer-se um diálogo 

natural, claro e aberto. 

Nas nossas escolas, terreno fértil para as primeiras relações, vive-se a expectativa da 

implementação de um projecto de Educação Sexual que tem vindo a assumir um 

protagonismo crescente. 

Nós, jovens, ouvimos dizer frequentemente e sabemos que há muita informação disponível e 

de fácil acesso; difícil, será distinguir o que é superficial ou dispensável do que é mesmo 

importante para a nossa formação pessoal e social.  

De um modo geral, começamos a dar os primeiros passos neste desejado e um pouco 

misterioso caminho da sexualidade e da afectividade. Não estamos suficientemente 

preparados. Conhecemos alguns dos riscos associados a uma sexualidade desregrada, mas 

pretendemos saber mais para podermos fazer escolhas informadas e conscientes, conhecer 

as consequências dessas escolhas, tomar opções seguras e assumir a nossa sexualidade de 

forma responsável.  

Por isso, com o objectivo de contribuir também para a mudança de mentalidades 

relativamente à Educação Sexual, propomos à Assembleia da República a adopção das 

seguintes medidas:       

 

 

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



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. 

 

1. Criação, em todas as escolas do país, de um gabinete de apoio ao aluno dedicado às 

questões da sexualidade, que funcione diariamente com profissionais de saúde e com 

professores com formação na área, e que conte com a presença de um médico uma vez por 

semana, com o objectivo de trabalhar as dúvidas e/ou problemáticas apresentadas pelos 

alunos. 

 

 

2. Criação de um dia nacional de Promoção de Saúde Sexual e Reprodutiva, em que todas as 

escolas do país promovessem eventos relacionados com o tema – nomeadamente com 

acções de sensibilização, palestras, rastreios… – e que tivessem visibilidade na comunidade 

local (por exemplo, através dos meios de comunicação social), para que toda a população 

reconheça a importância do tema. 

 

 

3. Implementação de uma sessão de carácter obrigatório para pais/encarregados de 

educação, no início de cada ano lectivo, para a apresentação de várias workshops relativas à 

temática da Educação Sexual, a serem desenvolvidas durante o ano lectivo, onde os mesmos, 

facultativamente, se pudessem inscrever, de forma a adquirirem as competências necessárias 

ao cumprimento do seu papel na educação dos filhos no que respeita a esta matéria. 

 


