
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 Secundária c/3CEB Manuel Cargaleiro 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

A Educação Sexual deveria ser alvo de avaliação, através de testes, de modo a diagnosticar se 

os conhecimentos foram alcançados, e ainda incentivando os alunos a esclarecer dúvidas. O 

professor deveria ter formação especializada de forma a garantir um apoio apropriado e uma 

utilização adequada dos materiais didácticos que o Ministério da Educação viesse a fornecer à 

Escola. Por outro lado esse professor poderia apresentar maior disponibilidade para apoiar os 

alunos não tendo de se preocupar com outros aspectos (outras disciplinas, conteúdos, …). 

 

Para reforçar esta implementação da Educação Sexual na Escola poder-se-ia recorrer à 

Consulta do Adolescente aproveitando e rentabilizando os recursos humanos e materiais dos 

Centros de Saúde, promovendo a ligação da Escola com o meio e facilitando o acesso dos 

alunos às consultas (evitando faltar a aulas e podendo aproveitar o tempo de espera em 

tarefas na escola). Estas consultas poderiam assegurar a distribuição de métodos 

contraceptivos por profissionais de saúde com formação para dar indicações precisas sobre o 

seu uso, ajudar a prevenir a gravidez na adolescência e ainda as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis. 

 

O funcionamento desta disciplina em parceria com Formação Cívica teria como finalidade 

facilitar o trabalho na turma já que o número de alunos seria reduzido funcionando esta em 

turnos. O desdobramento da turma iria permitir a realização de mais trabalhos práticos e 

teóricos, com mais tempo. Por outro lado, ao criar um espaço/tempo lectivo específico para 

esta área evitar-se-ia a situação em que o professor tem de integrar algumas horas (podendo 

chegar às 12h) na planificação da sua disciplina o que, devido à extensão dos programas, iria 

dificultar a conclusão do mesmo no período lectivo normal. 

 



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. Assegurar que a Educação Sexual seja alvo de avaliação e leccionada por um professor com 

formação especializada que não acumule esta tarefa com outras funções lectivas. 

 

 

2.  Existência da Consulta do Adolescente na Escola, como extensão do centro de Saúde. 

 

 

3. Educação Sexual deveria funcionar como uma disciplina em parceria com Formação Cívica, 

desdobrando-se a turma em turnos. 

 


