
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 do 2.º e 3º Ciclos de Abação  

Circulo: Braga 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

   A Legislação prevê que as diferentes disciplinas contemplem a Educação Sexual nos seus 

programas. Prevê também o desenvolvimento de Projectos Extracurriculares. Para que tudo 

resulte e não se fique pelo campo das intenções, é necessária a formação do Pessoal 

Docente e de Auxiliares de Educação. 

   A Educação Sexual nas escolas não substitui o papel nem a responsabilidade das famílias, 

antes complementam-se. A formação dos jovens realiza-se em contextos diferentes, dos quais 

a escola e a família são dos mais importantes, embora não exclusivos. Pais, os Professores e 

outras figuras de referência na vida dos jovens são modelos cujos valores, atitudes e 

comportamentos do quotidiano, mesmo os manifestados involuntariamente, podem ser por 

eles reproduzidos. Daí que a formação de Docentes e de Encarregados de Educação se torne 

muito importante. É fundamental a colaboração entre a escola e a família, para que a actuação 

de ambas seja rentabilizada e complementada. A família não deverá ser mantida em estado 

de dúvida ou desconfiança relativamente às iniciativas tomadas pelos professores ou pela 

escola.  

É preciso que se clarifique este tema, para que desapareçam os "fantasmas" e para que não 

se criem situações embaraçosas com que Pais e Professores se deparam. Por outro lado, 

num mundo dominado pelo acesso descontrolado à informação, a escola deve orientar o aluno 

no sentido de compreender muito daquilo que observa. É preciso que se faça luz para que os 

jovens possam crescer vivendo a sua sexualidade de forma saudável e esclarecida!      

 

 

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

 

1. VISITA DE ESTUDO AO SERVIÇO DE INFECCIOLOGIA DOS CENTROS 



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. 

HOSPITALARES: 

Com esta visita os alunos poderiam assistir à realidade dos factos, ou seja, verificar na 

primeira pessoa o que apenas numa noite de divertimento pode causar tanta dor, tanto 

desespero. Poderiam até mesmo ter testemunhos reais (somente aqueles que se 

disponibilizam a tal feito) e falarem com os profissionais de saúde (enfermeiras, médicos) que 

de uma forma ou de outra partilham o seu dia-a-dia e sentem a dor que estes sofrem.   

 

 

2.  A SEMANA DA SEXUALIDADE: 

Esta semana seria completamente diferente de todas as outras. Nesta semana poderiam se 

efectuar concursos (pintura, escultura, escrita, curtas metragens…); assistir a palestras 

dinâmicas com a ajuda de, por exemplo, alunos de enfermagem/medicina das universidades 

mais próximas. Neste período seria realizada uma sessão de esclarecimento sobre 

sexualidade para os Pais e Encarregados de Educação de forma a que estes possam 

esclarecer os seus educandos. 

 

 

3.    O GOVERNO DAR FORMAÇÃO AOS PROFESSORES sobre sexualidade para que estes 

tenham formação suficiente para esclarecer as dúvidas dos alunos e dar aula sobre o tema.   

 


