
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 Secundária Padre Benjamim Salgado 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

A procura e o fornecimento de informação, assim como a colocação de dúvidas sobre 

aspectos relacionados com a Educação Sexual continua a ser premente para os jovens, assim 

como o é ou deveria sê-lo para os Encarregados de Educação.  

O fácil acesso à Internet, o facto desta possibilitar a preservação do anonimato, tão importante 

nestas matérias para alguns, mas também o facto de, hoje em dia, a maioria das escolas 

publicarem um jornal escolar e dinamizarem uma diversidade de clubes, pareceram-nos meios 

ideiais de alcançar o objectivo acima enunciado. 

Por outro lado, procuramos apresentar medidas exequíveis, que contemplem a participação 

activa dos vários agentes educativos. 

 

 

 

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

 

1. Introduzir, no site da Escola, um sector sobre a Educação Sexual onde os alunos possam 

procurar informação e/ou tirar dúvidas com alguém especializado na área, de preferência.  

 

 

 

2. Introduzir, no Jornal Escolar, uma secção específica dedicada ao tema da Educação Sexual 

onde serão publicados artigos, estudos, inquéritos, curiosidades, sob a responsabilidade de 

um grupo de alunos, professores, encarregados de educação e, se possível, um profissional 

conhecedor da área (ex: psicóloga, enfermeira) 
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3. Rentabilizar o Clube de Teatro da Escola para divulgar/informar, de forma lúdica e artística, 

os alunos, os docentes, os encarregados de educação, os assistentes operacionais ou outros 

agentes da comunidade educativa sobre temáticas relacionadas com a Edcuação Sexual. 

 


