
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 Integrada 1,2,3/JI de Angra do Heroísmo 

Circulo: Açores 

Sessão: Ensino Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nós, em representação da Escola Básica Integrada 123/JI de Angra do Heroísmo vimos 

defender, acima de tudo,  a aplicação da lei que estabelece o regime de aplicação de 

Educação Sexual no meio Escolar, de 6 de Agosto de 2009. O Artigo sétimo desta lei indica 

que o Director de Turma, no inicío do ano, deveria elaborar o projecto de Educação Sexual 

com a sua respectiva turma , em colaboração com um professor responsável pela educação 

para a saúde e educação sexual. Na nossa escola, para além deste professor não existir , os 

Directores de Turma não desenvolveram  este projecto. 

O Artigo dez indica-nos que deverá existir em cada escola, um gabinete de informação e apoio 

aos alunos, mas os alunos da nossa Escola desconhecem a sua existência. 

O Artigo catorze indica-nos que "Os gabinetes de Informação e apoio ao aluno devem estar 

em funcionamento em todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas até ao 

início do ano de 2010-2011." 

Assim esperamos que quer as propostas desta lei quer as medidas que sairão desta sessão 

entrem em vigor já no próximo ano lectivo. 

As medidas da nossa Escola são:   

   

 

 

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

 

1. Criação de uma disciplina Facultativa de Educação Sexual, em regime facultativo, à 

semelhança das aulas de Religião Moral e Católica. 
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2. Cumprimento do artigo dez alinea dois, criação de um gabinete de informação e apoio na 

área de Educação Sexual com "profissionais com formação nas áreas de educação para a 

saúde e educação sexual." A existência deste gabinete deverá ser divulgada na Escola.   

 

 

3. A criação de um Clube de Escola para os alunos poderem  discutir e debater este assunto. 

Este clube seria orientado por um professor com formação na área e poderia haver palestras 

com convidados externos à escola, especializados na área.   

 


