
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 E. B. 2,3 João Afonso de Aveiro 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

FUNDAMENTO 1:  

Contrariamente ao que é preconizado pela lei nº 60 /2009, em que se defende a 

transversalidade da educação da sexualidade, propomos a criação de uma disciplina 

vocacionada para a Educação Sexual/Afectividade e promoção da saúde que seja leccionada 

por um grupo disciplinar vocacionado para esta área, preferencialmente de Ciências Naturais. 

A atribuição desta disciplina a um grupo disciplinar concreto permite a sua optimização e 

implementação por profissionais motivados e com formação específica. 

FUNDAMENTO 2: 

 É fundamental que os formadores responsáveis pela promoção e coordenação da Educação 

Sexual estejam devidamente preparados em termos científicos e pedagógicos para 

promoverem  nos alunos o desenvolvimento de uma sexualidade responsável e saudável. 

FUNDAMENTO 3: 

Consideramos que todos os jovens, independentemente das limitações que possuam, devem 

usufruir de educação sexual, no sentido da promoção da sua formação integral. Desta forma, 

a lei nº 60/2009 deve ser devidamente adaptada e aplicada nas instituições que acolhem 

estes jovens. 

     

 

 

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

 

1. RECOMENDAÇÃO 1: Criação de uma disciplina com um programa definido pelo Ministério 
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de Educação em parceria com o Ministério da Saúde que vise abordar várias temáticas 

relacionadas com a Educação Sexual e a Promoção da Saúde. 

 

 

2. RECOMENDAÇÃO 2: Obrigatoriedade da frequência pelos professores formadores de 

Educação Sexual, de cursos de formação creditados.  

 

 

3. RECOMENDAÇÃO 3: Obrigatoriedade da implementação da Educação Sexual prevista na Lei 

nº 60/2009, também nos estabelecimentos de educação para jovens com deficiência mental.  

 


