
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: Instituto Duarte de Lemos 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que:  

A Educação Sexual não se deve reduzir apenas às questões relacionadas com a biologia ou da 

saúde mas sim focar as várias vertentes do desenvolvimento afectivo, cultural e social dos 

adolescentes e jovens;  

A Educação Sexual nas escolas tem vindo ao longo do tempo a motivar apaixonadas e acesas 

discussões na sociedade portuguesa em geral e na educação em particular;  

Uma temática desta natureza deverá merecer um amplo consenso na sua aplicação, sendo 

por isso muito importante o envolvimento dos diversos agentes da Comunidade Educativa, 

nomeadamente as famílias e os alunos; 

Além da formação dos adolescentes e jovens nestas matérias é muito importante a promoção 

de acções que se destinem também aos pais e encarregados de educação, uma vez que estes 

desempenham um papel imprescindível neste processo;  

Os diversos estudos efectuados juntos dos jovens e adolescentes continuam a demonstrar 

que os níveis de informação em termos de sexualidade permanecem deficitários no nosso 

país;   

A Educação Sexual deve ir ao encontro das dúvidas e necessidades dos alunos, contribuindo 

dessa forma para diminuir as estatísticas que demonstram que a juventude portuguesa é uma 

das mais afectadas em termos de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na 

adolescência e outras situações penalizadoras para os nossos adolescentes e jovens;  

É fundamental acompanhar a aplicação da Educação Sexual nas escolas de campanhas de 

esclarecimento e sensibilização destinadas não só ao ambiente escolar mas à sociedade em 

geral;  

É urgente definir claramente a forma como será a aplicada a lei recentemente aprovada, e 

cuja regulamentação se encontra atrasada;  



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. 

Existe um acentuado e reconhecido défice de formação na área da Educação Sexual por parte 

dos docentes portugueses;  

Vimos propor as medidas que se seguem:  

 

 

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

 

1. Determinar que cada estabelecimento de ensino  promova um mínimo de seis acções de 

formação por ano lectivo destinadas aos pais e encarregados de educação, sobre temas 

relacionados com a sexualidade adolescente e jovem.  

 

 

2. Criação de um concurso, destinado a todos os estudantes do Ensino Básico e Secundário, 

para elaboração de uma campanha nacional de sensibilização sobre Sexualidade Adolescente 

e Jovem que será posta em prática no lectivo seguinte.    

 

 

3. Criação imediata de um plano nacional de formação especializada na área da Educação 

Sexual destinadas a docentes dos Ensinos Básico e Secundário.  

 


