
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 Eb 2.3/S de Ourique 

Circulo: Beja 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Como se sabe, a Sexualidade é uma maneira de cada pessoa se descobrir e descobrir os 

outros, de aprendermos a gostar de nós, mas também, dos outros. 

Como parte integrante da vida do ser humano, julgamos ser de grande importância na vida 

dos adolescentes, trabalhar esta área tão vasta. Para sermos cada vez mais e melhor 

informados e, consequentemente, melhor preparados nesta “matéria”, propomos a nossa 

primeira medida. Sabendo que ela já está prevista por lei, mas realçando que se torna 

essencial um espaço também de anonimato, protegendo a intimidade e individualidade de 

cada um.   

Na realização da segunda medida, considerámos importante o facto de os alunos poderem 

optar por uma disciplina de carácter esclarecedor e informativo, respeitando os tempos, as 

vivências e as opiniões de cada um.  

Numa comunidade escolar, não basta apenas ter alunos informados, mas também 

consideramos de extrema importância, os pais acompanharem de forma efectiva, 

esclarecedora e sem preconceitos, esta fase tão importante da vida dos seus educandos, daí, 

apontarmos como terceira medida a concretização de Palestras mensais, sobre Educação 

Sexual, abertas à comunidade escolar. 

Consideramos gravíssimo e preocupante o número de grávidas adolescentes em Portugal, 

assim como nos devasta saber que a taxa de pessoas infectadas por VIH ser das maiores da 

Europa. Por tudo isto considerámos fulcral a tomada destas três medidas. 

 

 

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

 



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. 

1. Criação de um Gabinete nas escolas, assegurado por uma pessoa com formação na área da 

Educação Sexual. Este gabinete contemplaria um espaço internet, contendo um Blog onde os 

alunos poderiam, de forma anónima, ter acesso a perguntas/respostas de escolha 

automática.  

 

 

2. Realização de uma disciplina de “Educação Sexual”, de escolha optativa. 

 

 

3. Concretização de Palestras mensais sobre Educação Sexual, abertas à comunidade escolar,     

ministradas por profissionais especializados na área. 

 


