
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: Agrupamento de Escolas de S. Bernardo 

Circulo: Aveiro 

Sessão: 3º ciclo 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

A pertinência e a actualidade do tema "Educação Sexual" justificam que seja analisado pelos 

principais interessados e intervinientes, que somos nós, os jovens de hoje!  Vivemos num 

mundo caracterizado pela constante mudança de hábitos, valores, mentalidades que nem 

sempre são bem aceites pelas gerações mais velhas. E neste contexto, certos temas são e 

serão sempre "tabus" que resistem aos novos tempos de mudança e abertura. No topo da lista 

encontra-se, talvez, o tema da sexualidade e é por isso que se exige que, dada a sua 

proximidade aos jovens haja, de facto, uma educação sexual conscientemente pensada  para 

informar e orientar os adultos de amanhã. A educaçao sexual é muito importante para os 

jovens porque lhes ensina a lidar com problemas de falta de informação sobre o tema que 

podem causar comportamentos errados/ de risco e influenciar negativamente a vida dos 

jovens (gravidez na adolescência, as DST's, violência no namoro, entre muitos outros).  É 

inquestionável a importância da família na educação sexual das crianças e dos jovens. A 

vivência da sexualidade é um dos elementos no processo de desenvolvimento global da 

pessoa, no qual a família, como se sabe, é o primeiro e um dos principais agentes. Contudo, 

nem sempre isso é possível, pois os pais têm dificuldade em lidar e falar com os filhos, sem 

tornar certos temas “proíbidos”. Sabendo que os jovens, devido à sua inexperiência aliada a 

uma certa  curiosidade e à falta de respostas adequadas por parte da família, necessitam de 

um espaço em que possam tirar dúvidas e adquirir conhecimentos sobre as várias dimensões 

da sexualidade, propomos as seguintes medidas: 

 

 

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

 

1. Criação de um blog "Numa Educação Consciente a Sexual é Igual", onde os jovens possam 

esclarecer todas as suas dúvidas de uma forma anónima, se assim o pretenderem, com 

alguém experiente e especializado no assunto;  
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2. Promoção de acções / formações colectivas ou individuais para pais / encarregados de 

educação,onde possam dialogar com alguém especializado, e aprender como lidar/ falar com 

os filhos sobre temas da sexualidade, aconselhando-os e dando-lhes toda a informação 

adequada; 

 

 

3. Realização de debates/palestras sobre gravidez na adolescência e suas consequências, 

com uma pessoa especializada no assunto. 

 


