
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 e Secundária da Madalena 

Circulo: Açores 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

     A Educação sexual entrou definitivamente nos currículos escolares. Desde o seu início, este 

processo não parou de se modificar e de se inovar, quer pela via legislativa, quer pelas 

práticas quotidianas. Inicialmente procurou-se intervir na gravidez precoce, depois foi a 

questão da educação para os afectos, hoje é tudo isso e procura-se ir sempre mais além, ao 

encontro das necessidades da sociedade e dos jovens. 

      A ilha do Pico destaca-se no contexto regional por ter uma das mais altas taxas de gravidez 

na adolescência. Daqui decorrem as consequências físicas para a adolescente e para o feto, 

mas também consequências psicossociais que afectam toda a sociedade, no presente e para o 

futuro. Torna-se fundamental que os jovens vivam plenamente a sua sexualidade como filhos, 

para, no tempo certo, viverem a sexualidade como pais. Consideramos, por tudo isto, muito 

importante a escolha do presente tema para esta Assembleia. 

 

 

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

 

1. Embora reconhecendo algumas dificuldades na sua implementação, sobretudo pela falta 

de técnicos, consideramos que deveria existir um gabinete especializado em educação sexual 

em todas as escolas da Região Autónoma dos Açores, tal como está estipulado na legislação 

nacional. Este gabinete poderia funcionar com o apoio de vários técnicos, médico, docente, 

enfermeiro  ou outros, para atendimento dos alunos que tenham questões sobre o tema. 
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2. A educação sexual deveria ser uma disciplina, com apenas uma aula por semana, durante 

um mês por período. Em cada período a disciplina deveria abordar um tema diferente: No 1º 

período o tema poderia ser a gravidez e esclarecer todas as questões sobre o mesma; No 

segundo período sobre métodos contraceptivos; doenças transmissíveis; hormonas... Os 

temas a abordar poderiam ser planificados entre os alunos e os professores de educação 

sexual. 

 

 

3. Os pais dos alunos e os encarregados de educação devem ser envolvidos no processo de 

educação sexual. Recomendamos a realização de palestras para os pais, ou outro tipo de 

actividades, para que estes possam falar melhor com os filhos sobre o tema da sexualidade e 

para que os jovens estejam bem informados quando estiverem prontos para iniciar uma vida 

sexual activa. 

 


