
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 Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Bernardim Ribeiro - Torrão 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Básico   

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

          A Sexualidade é um tema da actualidade, no entanto, continua a ser um "tabu", 

proliferando muitas vezes mitos e concepções erradas relativas a esta temática. 

          Desde tenra idade que as crianças expressam diferentes formas de Sexualidade e 

começam a questionar-se e a questionar os outros acerca da Sexualidade, pelo que a 

Educação Sexual é, pois, um processo que deve acompanhar todo o processo de 

crescimento/desenvolvimento da criança/adolescente. Para que isto seja possível, a 

Sexualidade deve ser  uma temática a abordar na Escola (colegas e professores), mas também 

em casa (amigos e família). A abordagem ao tema deve ser feita de forma clara e utilizadando 

uma linguagem adequada ao nível etário. 

 

 

 

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

 

1. Incluir a Educação Sexual nos Planos Curriculares do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário. 

 

          Esta nova Área Curricular Não Disciplinar será da responsabilidade de um Professor com 

formação no âmbito da Educação Sexual. É de salientar que actualmente a falta de 

preparação/formação de Educadores e Professores, bem como a escassez de apoios em 

termos de materiais educativos e de programas adequadamente elaborados condicionam a 

Educação Sexual prestada nas Escolas. 
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2. Disponibilizar no Gabinete de Apoio ao Aluno um atendimento/apoio prestado por um 

Técnico com formação específica em Educação Sexual. 

 

          A dinamização do Gabinete ficaria a cargo de Professores e de um Técnico exterior à 

escola. Este Técnico  apoiaria os alunos que, muitas vezes, se inibem de colocar as suas 

dúvidas acerca da Sexualidade com os seus Professores.  

          O Técnico ajudaria, ainda, pais/encarregados de educação a abordar o tema da 

Sexualidade com os seus filhos/educandos pois, na maioria dos casos, em casa há dificuldade 

de comunicação sobre a temática. É no seio familiar que são feitas as nossas primeiras 

aprendizagens, pelo que, deve ser também em família que se faz a primeira abordagem, 

directa ou indirectamente, às questões da Sexualidade. 

          O Técnico seria, assim, um elo de ligação Casa-Escola. 

 

 

 

3.       

 


