
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 EB 2,3 Bernardino Machado 

Circulo: Braga 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Tendo em conta que a Lei nº 60/2009, de 6 de Agosto,  que estabelece o regime de aplicação 

da Educação Sexual em meio escolar, em que determina: 

-que a carga horária dedicada à educação sexual não deve ser inferior a 6 horas para o 1º e 2º 

ciclos, nem inferior a 12 horas para o 3º ciclo e ensino secundário, distribuídas de forma 

equilibrada pelos diversos períodos; 

- a organização de um gabinete de informação e apoio ao aluno no âmbito da educação para a 

saúde e educação sexual;  

A discussão do tema direccionou-se para a importância  em dar resposta,  de forma 

planificada e organizada às questões  formuladas pelos alunos,  numa fase de grande 

descoberta  e transformação da própria sexualidade; pretendeu-se fazer o levantamento de 

dúvidas  relacionados com o tipo de atitude e abordagem  que a sociedade em geral, e a 

escola em particular,  manifestam sobre o tema da sexualidade, e para as quais não estão  

obter  a resposta  necessária. 

Daí terem formulado as seguintes propostas de recomendação: 

 

 

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

 

1. Introdução como área curricular não disciplinar "Educação para a Saúde/Sexualidade", de 

frequência obrigatória a partir do 7º ano de escolaridade, com a duração de 45 min. 

semanais, dada por professores habilitados para tal, na área das Ciências; 
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2. Criar/reforçar a legislação sobre segurança na internet a nível geral, com aplicação a nível 

escolar de modo a proibir o acesso a sites pornográficos/eróticos;  

 

 

3. Apetrechar as Bibliotecas escolares com livros e vídeos que abordem o tema da sexualidade 

e afectos. 

 


