
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 de Gouveia 

Circulo: Guarda 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A participação do nosso Agrupamento neste projecto surge, por um lado, da necessidade de 

dar cumprimento à lei 120/99 que preconiza a implementação da educação sexual nos 

estabelecimentos dos ensinos básico e secundário. Este projecto desenrolar-se-á mediante 

um programa para a promoção da saúde e da sexualidade humana e, por outro lado, dar 

forma a uma participação cívica em sociedade. Considerou-se ainda que a educação sexual 

em meio escolar seria uma oportunidade de responder aos apelos dos pais / famílias que 

temem os riscos da maternidade e paternidade precoces bem como das doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Com a participação no projecto pretende-se contribuir, ainda que parcialmente, para uma 

vivência mais informada, mais autónoma e, logo, mais responsável da sexualidade na esfera 

dos conhecimentos, atitudes e competências. 

O 2º Ciclo do Ensino Básico abrange períodos distintos de evolução da sexualidade dos 

jovens e do seu desenvolvimento global, caracterizados por mudanças rápidas e em ritmos 

muito diferenciados de jovem para jovem. As acções de Educação Sexual devem, pois, ter em 

conta o facto de envolverem populações muito heterogéneas em termos de desenvolvimento, 

dúvidas, preocupações e respostas emocionais. 

Da mesma forma, as disparidades quanto a contextos de vida, familiares, económicos ou 

sócio-culturais, devem ser tomadas em consideração quando se trabalha neste domínio. 

 

 

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

 

1. Implementação de aulas de Educação Sexual na Escola. 

 

 

2. Caixa de perguntas - Consiste na recolha prévia e anónima de perguntas sobre temas de 
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interesse da turma ou de levantamento de necessidades.  

 

 

3. Sessões de esclarecimento ministradas por entidades locais ou regionais no âmbito da 

Educação Sexual. 

 

 


