
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: Externato de Vila Meã 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Temos assistido a várias tentativas de introduzir a Educação Sexual nas Escolas, mas o que 

temos visto é que, embora já esteja na lei, na prática quase não se aplica. Sabemos que, neste 

campo, há muita coisa a fazer, desde a formação de professores, à consciencialização dos 

pais. No entanto, somos alunos e, por isso, é por nós que começamos. 

Defendemos que o nosso papel na escola deve ser activo e sem a nossa vontade, sem a nossa 

colaboração, dificilmente este projecto viverá. 

A Lei prevê um gabinete de sexualidade em cada escola para se poderem esclarecer os alunos 

mas, se tivermos vergonha de lá ir ou se pura e simplesmente não quisermos, para que 

servirá?! 

Os professores poderão fazer formação na matéria, mas se não lhes ligarmos, se não 

estivermos dispostos a ouvir, para que servirá?! 

Mas nós queremos participar e queremos aproximar os alunos deste projecto.  

Achamos que as medidas que apresentamos facilitam a execução daquilo que foi pensado e 

projectado em lei. 

     

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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

 

1.   Criação, por parte de cada escola, de um Blogue sobre educação sexual, dinamizado por 

professores e psicólogos com formação. 

 

 

 

2. Promover acções de voluntariado nas aulas de Área de Projecto, em associações/ 

instituições particulares de solidariedade social  associadas à expressão/ vivência saudável da 

educação sexual. 

 

 

 

 

3.    

 


