
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 dos 1º, 2º e 3º Ciclos de Peniche 

Circulo: Leiria 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que a lei nº60/2009 de 6 de Agosto, promove o desenvolvimento de 

competências nos jovens, de modo a contribuir para atitudes, valores e comportamentos 

saudáveis no âmbito da sexualidade, é necessário criar nas escolas condições favoráveis que 

permitam escolhas informadas. Assim é importante encontrar soluções adequadas a cada 

realidade escolar, já que é enquanto jovens que se sensibiliza para os perigos e as 

consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco. As escolas devem intervir a 

partir do seu projecto educativo assegurando a implementação da aplicação da lei da 

educação sexual em meio escolar. 

 

 

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

 

1. Desenvolver nas escolas projectos em articulação com as instituições locais, de modo a 

criar uma ligação que seja benéfica para os alunos para que estejam preparados para o futuro 

em termos de saúde sexual e reprodutiva em todas as suas vertentes: física, psíquica e 

relações interpessoais. Assim propomos a criação de um gabinete de apoio ao aluno, 

coordenado por um professor na escola com uma ligação directa ao centro de saúde a uma 

equipa liderada por um médico.                                                                                                                           
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2. Dotar as escolas de infra-estruturas de modo a serem realizadas actividades dedicadas à 

educação sexual com uma carga horária de seis horas por período. Estas actividades 

desenvolvem-se a partir de um jogo interactivo a utilizar na sala de aula. O jogo apresenta 

temas a trabalhar no 2º Ciclo: sexualidade e afectos; doenças sexualmente transmissíveis. No 

3º Ciclo, seriam tratados entre outros: seriedade/respeito sexual - saber dizer não; o papel do 

homem e da mulher no trabalho e na família - educar para a igualdade de sexos.  

“Enquanto o homem e a mulher não se reconhecerem como semelhantes, enquanto não se 

respeitarem como pessoas em que, do ponto de vista social, política e económico, não há a 

menor diferença, os seres humanos estarão condenados a não verem o que têm de melhor: a 

sua liberdade.” 

Simone de Beauvoir 

 

 

3.       

 


