
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 André Soares 

Circulo: Braga 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

As crianças e os jovens são constantemente confrontados com visões redutoras e até 

deturpadas da sexualidade e afectividade. Os 2º e 3º ciclos do ensino básico abrangem 

períodos da evolução da sexualidade dos jovens e do seu desenvolvimento global, 

caracterizadas por mudanças rápidas e em ritmos muito diferenciados de jovem para jovem. 

Estes  sentem necessidade de informação. Existe uma vontade de saber tudo, de questionar, 

de ter curiosidade sobre as mudanças. Surgem sentimentos de perplexidade e de 

preocupação face ao corpo em transformação, de comparação com os outros, de timidez, de 

insegurança, de desconhecimento das IST`s e dos métodos contraceptivos. É importante que 

as dúvidas sejam esclarecidas por equipas multidisciplinares (professores, técnicos de saúde, 

psicólogos) para que as diferentes dimensões da sexualidade e a confidencialidade sejam 

garantidas. 

De uma forma geral, a maior parte da informação que temos nos meios de comunicação social 

(nomeadamente na televisão) sobre a sexualidade não fornecem um encadeamento lógico de 

mensagens. Fornecem algumas informações, mas estas são parcelares, espartilhadas, 

selectivas e muito confusas para os jovens. Surge então a necessidade dos meios de 

comunicação abordarem estes assuntos de uma forma coerente, desmistificadora e simples, 

para que as mensagens, nomeadamente de prevenção, sejam entendidas pelos mais jovens. 

Fazer campanhas e programas de prevenção e informação, em horário nobre por exemplo na 

televisão, em articulação com a DGS (Direcção Geral de Saúde) dedicadas aos mais novos e 

que proporcionem uma aproximação entre pais e filhos no momento da sua visualização, seria 

uma mais valia na informação, prevenção e no crescimento saudável dos jovens.      

 

 

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. Existência de um gabinete na escola, com uma equipa multidisciplinar (técnicos de saúde, 

professores e psicólogos), que permita informação e confidencialidade aos alunos e organize 

eventos relacionados com a educação sexual (palestras, exposições, blogs, etc.). 

 

 

2. Criação de um programa diário na televisão pública portuguesa, em horário nobre e de curta 

duração (5 minutos), dedicado à sexualidade dos mais jovens, que promova mensagens 

informativas e de prevenção. 

 

 

3.       

 


