
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 de Vila Franca do Campo 

Circulo: Açores 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Educação Sexual deve ser ensinada nas escolas da nossa região (país). Nem todos os pais 

têm a mesma facilidade e abertura para falar com os filhos sobre este assunto que para 

muitos, continua a ser tabu. A escola deverá desempenhar um papel fundamental nesta área.  

 

 

 

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

 

1. Somos da opinião que a disciplina de Educação Sexual deverá ser introduzida no Currículo 

Nacional do Ensino Básico, a partir do segundo ciclo, inclusive. Somos da opinião que tal como 

estudamos a Matemática, a História, a Geografia, etc, devemos estudar a Educação Sexual. 

Esta deverá ter a carga horária de quarenta e cinco minutos semanais e os professores 

deverão fazer uma formação nesta área. 

 

 

 

2. O Ministério da Educação/Secretaria Regional da Educação, deverá estabelecer um 

protocolo com o Centro de Saúde da área abrangente de cada escola, de forma a 

disponibilizar enfermeiros, psiquiatras e psicólogos com o objectivo de juntamente com o 

professor transmitir conhecimentos científicos sobre anatomia e sexualidade humana, 

adaptados aos diferentes níveis de ensino.  Esta disciplina deverá ser tratada com trabalhos 
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de pesquisa, em grupo, momentos de reflexão e uma avaliação qualitativa. É fundamental 

criar um espaço semanal para debater, informar, esclarecer dúvidas e assim contribuir para 

que nós, jovens, tenhamos uma vivência mais informada, gratificante, autónoma e 

responsável da sexualidade, e assim reduzir as consequências negativas dos comportamentos 

de risco dos jovens (gravidez na adolescência, sida).  

 

 

 

3. Por último e aproveitando as novas tecnologias de informação e comunicação, sugerimos 

que seja criado um fórum on-line, anexado à página da escola, onde todos os jovens poderão 

aceder e colocar questões sobre esta temática. Facilitando assim, a explicitação das dúvidas 

dos jovens/alunos mais tímidos e reservados perante os colegas, professores e técnicos da 

área da saúde.  

 

 


