
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, 3Nº 2 de Elvas - Agrupamento de escolas Nº 1 de Elvas 

Circulo: Portalegre - DREA 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Educação Sexual insere-se no processo educativo, especificamente, na formação de atitudes 

relativas à maneira de viver a sexualidade; ao educarmos preparamos o aluno para a vida no 

potencial de humanização. Em meio escolar faz-se educação sexual na forma como se 

responde às questões de alunos relacionadas com a sexualidade mas a informação, a reflexão 

e a capacidade de decisão, de forma responsável, necessita de um espaço próprio entregue a 

um especialista da área de saúde (Psicólogo, Enfermeiro, Sexólogo…). O esclarecimento e 

consciencialização sobre questões ligadas à sexualidade, cidadania, direitos humanos e 

qualidade de vida, confronto de ideias e valores, a partir de discussão e reflexão, isentas de 

tabus e preconceitos sobre variados aspectos da sexualidade humana, deve ser, também , de 

livre acesso das famílias e de toda a comunidade educativa.     

 

 

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

 

1. Substituição da Área Curricular Não Disciplinar de Área de Projecto pela Área de Educação 

Sexual ( a partir do 3º Ciclo do EB). 

 

 

2. Reaproveitamento do GAJ (Gabinete de Apoio aos Jovens – Gabinete de Saúde) com a 

presença diária de profissionais de saúde como por exemplo Psicólogo, Enfermeiro, Médico 

ou Sexólogo. 



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. 

 

 

3. Projectos continuados com inquéritos, debates, programas informáticos, que envolvessem 

toda a comunidade educativa (desenvolvidos por professores e alunos). 

 


