
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 2,3 João de Meira  

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A educação sexual deverá procurar promover a sexualidade humana numa perspectiva global, 

deve começar em casa e continuar na escola, com apoio de técnicos que possam apoiar as 

famílias num processo de parceria. Trata-se de um processo que envolve a participação de 

profissionais oriundos de áreas distintas com intuito de ajudar o indivíduo a crescer, 

melhorando a sua auto-compreensão e auto-estima, desenvolvendo respeito por si e pelos 

outros. 

A família é o local mais adequado para a educação da sexualidade, na medida em que 

permite desenvolver relações humanas, sentimentos e vivências de acordo com as opções e 

valores desse núcleo. No entanto, a educação sexual nas escolas é um direito consagrado na 

lei e o papel das famílias é desvalorizado, na medida em que não lhes consagra o direito de 

opção. 

A escola não pode deixar de abordar estes assuntos e por isso a família e a escola não devem 

caminhar com rumos distintos. A escola e a família devem procurar estabelecer pontes, de 

informação, de valores morais que permitam a cada família ter um papel activo e determinante 

no projecto educativo dos seus membros, de acordo com os seus princípios. 

Os conhecimentos nas diversas dimensões da sexualidade são necessários, os direitos 

humanos, a componente biológica, a resposta sexual humana, os mecanismos de reprodução 

e contracepção, os riscos inerentes à saúde, o prazer e a afectividade, os problemas da 

adolescência, o domínio de metodologias activas são algumas das áreas a não esquecer. 

 O ser humano é um ser sexuado, que, como muitos outros animais, assegura a 

perpetuação da espécie através do acto sexual. Porém, esta característica, apesar de idêntica 

à de outras espécies com dimorfismo sexual, reveste-se de características muito especiais 

que a distanciam do plano instintivo. As dimensões psíquica, afectiva, social, cultural e ética 

colocam a sexualidade humana num plano completamente diferente do plano biológico, 

inerente à sua condição fisiológica animal. Informação adequada, correcta é uma 

necessidade, mas a privacidade deve ser assegurada e nenhum aluno deverá ser violentado 

com termos, conceitos e posições que não façam parte das suas opções. Assim a educação 

sexual de carácter opcional, com gabinetes de apoio e linhas telefónicas permite dar uma 

resposta adequada a todos os que sintam necessidade de apoio externo à família. 

 

 



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. 

 

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

 

1. Existência de um gabinete de Educação Sexual na Escola, com apoio de um técnico 

especializado, pelo menos duas vezes por semana, para atendimento aos alunos e 

Encarregados de Educação. 

 

 

2. - Criação de uma linha telefónica, apoiada por técnicos especializados, ou e-mail para 

esclarecimento dos jovens mais introvertidos que não são capazes de dar a cara no gabinte. 

      

 

 

3.  Deveria ser criada uma disciplina de Educação Sexual, com carácter facultativo para todos 

os alunos do 9º ano de escolaridade, 45 minutos por semana, com um programa definido e 

professores formados, para que não haja dúvidas sobre os assuntos abordados nessa 

disciplina.      

 


