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Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas de Eixo
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

Uma vivência afectiva e sexual plena é uma condição fundamental para o equilíbrio de
qualquer indivíduo. A Educação Sexual assume, portanto, um papel importante na formação
dos jovens cidadãos. Considera-se que um dos principais objectivos da Educação Sexual seja
contribuir para uma vivência mais informada, mais autónoma e mais responsável da
sexualidade. Tendo tal como ponto de partida pretende-se, com a criação e difusão da
Sexualidade nas escolas, que todos os alunos cresçam com o mesmo tipo de informação e
ajudar os jovens a serem capazes de fazerem escolhas livres, responsáveis e conscientes na
sua vida sexual e reprodutiva, prevenindo as situações de risco ligadas à vivência da
sexualidade, nomeadamente a gravidez não desejada e precoce, a Infecção VIH, outras
infecções de transmissão sexual e os abusos sexuais. Com a criação de oficinas e/ou ateliês
sobre Educação sexual, em carácter facultativo, pretende-se levar a cabo um projecto
articulado de ensino e sexualidade. Os ateliês funcionariam no espaço escolar e teriam a
duração de 45 ou 90 minutos. Nestes locais seriam planificados teatros cómicos e educativos
de modo a, de um modo lúdico, vulgarizar e tornar mais comum a sexualidade, facilitando
assim a sua compreensão. Estes ateliês seriam destinados aos alunos mais novos, do préescolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico. As oficinas, seriam destinadas aos alunos mais velhos,
2º e 3º Ciclos e Secundário e funcionariam de um modo semelhante aos ateliês. Porém, como
se destinam a outras idades, poderiam trabalhar também a questão dos sentimentos através
das manifestações artísticas (escultura, pintura, arquitectura, música, dança…). O projecto
seria destinado a todo um agrupamento escolar e visa uma abordagem diferente da temática,
ou seja, através do toque, dos sentimentos e da naturalidade aprofundar e esclarecer dúvidas
sobre a sexualidade, nas diferentes fases da vida.
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Ainda na mesma linha de orientação, propõe-se a implementação de uma aula semanal,
obrigatória e com a duração de 45 minutos. Esta aula seria dada em sistema virtual,
semelhante ao projecto das aulas da Escola Móvel. As aulas poderiam ser assistidas a partir de
casa, desde que dispusessem de computador e internet ou, a partir das escolas, numa sala
destinada para esse fim. A temática abordada obedeceria a um programa previamente
definido pelo Ministério da Educação e as aulas deveriam ser dadas por especialistas. Além de
contribuir para aprofundar os conhecimentos do tema permitiriam aprofundar as
competências ao nível das TIC e reforçar a autonomia e responsabilidade dos alunos, visto
estas aulas não contemplarem a presença física de um docente.
Tendo em conta que existem escolas localizadas em locais desfavorecidos, onde a falta de
informação, os preconceitos e as ideias incorrectas são frequentes, poder-se-ia disponibilizar
formações/acções regulares abertas a toda a comunidade envolvente. Deste modo evitar-seiam muitas doenças sexualmente transmissíveis e muitos preconceitos associados à
sexualidade. Esta formação directa no terreno, abrangeria os jovens em idade escolar e os
adultos por eles responsáveis, actuando assim de um modo abrangente.

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

1. Propõe-se a implementação de Oficinas /ateliês de Educação Sexual para os diferentes

níveis de ensino, desde o pré – escolar e 1º Ciclo até ao secundário, visto a sexualidade ser
vivenciada de diferentes formas consoante o grupo etário.

2. Propõe-se a criação de aulas de Educação Sexual em regime de inscrição facultativa, a
funcionar num modelo semelhante à escola móvel contribuindo-se para a divulgação de
conhecimentos científicos correctos e para a autonomia e responsabilização dos alunos.

3. Propõe-se a promoção de acções de formação regulares para escolas localizadas em zonas
carenciadas. Estas acções seriam dinamizadas pelas escolas e abertas a toda a comunidade.
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