
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: E. B. 2,3 São Gonçalo - Torres Vedras 

Circulo: LISBOA 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Educação Sexual é ainda um tema, onde existe um certo preconceito em falar, no entanto  

sabemos que é urgente trabalhar este tema com os alunos. 

Para além de informação, é preciso mudar as atitudes e comportamentos dos jovens, pois só 

assim será possível reduzir a discriminação relativamente aos sropositivos, prevenirmos as 

ISTs, de um modo eficaz, prevenir  a gravidez não desejada, a violência no namoro  e 

doméstica e finalmente para que as pessoas possam ser mais felizes e saudáveis. 

Mas todo este trabalho não será possível se não houver um verdadeiro empenho e vontade 

de quem de direito, pois sabemos que já existe legislação em vigor com vista à 

implementação da Educação Sexual nas Escolas, que prevê que sejam os professores da 

escola, que por vezes também têm um certo preconceito e receio de falar com os alunos 

acerca deste assunto. Por isso mesmo, entendemos que este trabalho deve ser desenvolvido 

apenas pelos professores que se disponibilizem e possuam formação para tal, a qual deve ser 

assegurada pelo Ministério de Educação, bem como a garantia de que as condições 

necessárias à realização deste trabalho sejam asseguradas pelos órgãos de gestão das escolas. 

Para além, do acima exposto seria importante reforçar as parcerias/protocolos estabelecidos 

com outras instituições da área da saúde, e portanto, do próprio Ministério da Saúde, que 

possam apoiar as escolas de forma eficaz e efectiva. 

 

 

 

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

 

1. Criação de uma Área Curricular Não Disciplinar com um técnico/professor com formação 
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nesta área; 

 

 

2. Realização de uma Feira/ Workshop, trimestral, onde possam ser realizadas actividades 

como: teatro, cinema, dança,  musicais,..., debates esclarecimento de dúvidas; 

 

 

3. Abertura de um Gabinete de Apoio e Atendimento ao Aluno para: esclarecimento de 

dúvidas, e dinamização outra actividades, como por exemplo:  dinamização de um site, onde 

podem ser divulgadas informações, apontadores para outros sites relacionados com estas 

temáticas, dinamização de um Blog/Fórum para o esclarecimento de dúvidas, de forma 

anónima. 

 


