
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 Manoel de Oliveira 

Circulo: Porto 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1.Neste site/blog  estaria disponível: informação relativa à Educação para a Sexualidade; jogos 

educativos destinados às diversas faixas etárias (incluindo alunos do pré-escolar e 1º Ciclo).  

2.Ao aumentar a publicidade dedicada à Educação Sexual, aumentaría a informação 

disponível para a comunidade. Esta publicidade deveria ser feita em diversos formatos, para 

que todos tenham acesso. Os panfletos iriam ser elaborados por técnicos da escola em 

parceria com a Junta de Freguesia e distribuídos mensal ou quinzenalmente. Nas 

sensibilizações/palestras, realizadas nas escolas em horário pós-laboral, seria servida uma 

pequena ceia, durante a qual se falaria (sob a orientação de técnicos especialistas) sobre 

Educação para a Sexualidade e sobre como os pais devem lidar com os seus filhos e vice-

versa. Como as pessoas da área da saúde possuem cada vez mais o espírito de voluntariado, 

esta medida ficaria pouco dispendiosa. 

3.As respostas às questões iriam ser dadas  pelos membros da Associação de Estudantes, que 

anteriormente iriam receber formação na área da Educação para a Sexualidade, e seriam 

afixadas em placards da escola. A associação iria, também, ser responsável pelo atendimento 

dos alunos, uma vez que estes têm mais facilidade em falar com pessoas da mesma idade.  

 

 

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

 

1. Criação de um site/blog sobre a Educação para a Sexualidade. 
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2. Distribuição de panfletos para pais e filhos, realização de palestras e aumento da 

publicidade sobre o tema em revistas, jornais, televisão, rádio e internet. 

 

 

3.  Criação de uma "Caixa de Perguntas" semanal e de um Gabinete de Apoio  ao aluno para 

que estes coloquem questões sobre a Sexualidade.  

 


