
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 António Feijó 

Circulo: VIANA DO CASTELO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que o professor deve ter características pessoais de motivação para leccionar, 

de análise crítica para promover a solução de conflitos existentes entre valores e estar dotado 

de conhecimentos na área. 

Considerando que a Escola deve ser considerada como um contexto importante para 

possibilitar aos estudantes uma melhoria dos seus conhecimentos na área da sexualidade e 

para a promoção de atitudes e comportamentos assertivos e que, frequentemente, há alunos 

que revelam medos, inseguranças e vergonha em pedir aos pais para frequentar as aulas. 

Considerando que é necessário conhecer os aspectos da anatomia e fisiologia do indivíduo, 

valorizar a sexualidade e afectividade, a igualdade de género, o direito de acesso à 

contracepção, a promoção da maternidade e da paternidade responsáveis e conscientes, a 

generalização do planeamento familiar, a garantia da não discriminação em função da 

orientação sexual, é condição necessária para o desenvolvimento harmonioso da pessoa 

humana. 

 

 

 

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

 

1. As aulas de Educação Sexual devem ser ministradas por professores que se auto 

proponham a concurso interno na Escola mediante critérios definidos.   

 

 

2. As aulas devem ter carácter obrigatório.  
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3. Criação de uma disciplina em que os conteúdos a leccionar estejam adaptados ao ano de 

escolaridade e que incluam temáticas de Educação Sexual bem como temáticas relacionadas 

com a Educação para a Saúde.  

 


