
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 Carteado Mena 

Circulo: VIANA DO CASTELO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Considerando a necessidade de haver profissionais de saúde para dar resposta às solicitações 

dos jovens a nível da educação sexual, considerando a importância de educar para os afectos 

e cidadania e considerando a ausência de uma disciplina, com avaliação, sobre estas 

temáticas; 

 

Considerando que, apesar da informação existente dada aos jovens actualmente, estes 

continuam não esclarecidos acerca de alguns problemas relacionados com Educação Sexual; 

 

Considerando a dificuldade dos Pais em dialogar com os filhos adolescentes em matérias 

relacionadas com a Educação Sexual, considerando que a família é um dos primeiros e 

principais agentes na construção do conceito de sexualidade das crianças e adolescentes e 

considerando a existência de Centros de Novas Oportunidades nas Escolas, que reconhecem e 

validam saberes e competências adquiridas ao longo da vida, atribuindo ao adulto, pais de 

crianças e adolescentes, uma certificação de nível básico ou secundário; 

 

 

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

 

1. Que se crie a disciplina de Educação para a Cidadania e Sexualidade, em substituição das 

Áreas Curriculares Não Disciplinares de Formação Cívica e Área de Projecto, com uma carga 
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horária de 90 minutos, a ser leccionada por um par pedagógico, o Director de Turma e um 

psicólogo ou enfermeiro, repartindo o número total de aulas desta disciplina de forma 

equitativa entre estes dois técnicos, após ter sido feito um inquérito no início do ano da 

responsabilidade dos Gabinetes de Informação e Apoio de cada Escola, de forma a determinar 

o nível de informação dos jovens e adolescentes.   

 

 

2. Propomos a existência de um programa televisivo apelativo aos jovens da nossa idade e em 

horário nobre, acerca de questões relacionadas com a educação sexual, com finalidade de 

profissionais da saúde esclarecerem, de forma fidedigna, dúvidas existentes dos jovens, quer 

em directo, quer num portal oficial do respectivo programa.      

 

 

3. A criação obrigatória de uma unidade de competência, de 50 horas no máximo, dentro da 

Área de Cidadania e Empregabilidade, designada por Educação Sexual para Pais.  

 


