
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: EB.2,3/S Pintor José de Brito 

Circulo: VIANA DO CASTELO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que a escola é um espaço educativo e de formação do aluno, é importante que 

o mesmo adquira conhecimentos e construa opiniões sobre determinados assuntos, neste 

caso sobre a Educação Sexual. 

 

Considerando que a Educação Sexual informal e espontânea que existe sempre em toda a 

parte, não é suficiente esclarecedora e eficaz, a escola terá neste sentido im papel importante 

na formação dos jovens. 

 

Considerando que uma deficiente Educação Sexual poderá conduzir a consequências menos 

desejaveis será conveniente que os alunos desde cedo consolidem conhecimentos 

importantes neste âmbito. 

 

 

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

 

1. Criar um gabinete na escola, com uma linha telefónica gratuita, onde os alunos possam 

esclarecer as suas dúvidas, mantendo o anonimato, sobre Educação Sexual; 

 

 

2. Criar um código de segurança para impedir o acesso  dos alunos a sites eróticos e 

pornográficos; 
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3.  Promover anualmente no recinto escolar o dia da Educação Sexual com actividades, 

palestras, filmes, teatros, caminhadas, exposições, etc. 

 


