
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 Integrada de Forjães 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

       A OMS define sexualidade como um aspecto central do ser humano, que o acompanha 

toda a vida e que envolve sexo, identidade, papéis de género, orientação sexual, erotismo, 

prazer, intimidade e reprodução. Assim sendo, falar de sexualidade abrange temas tão 

pertinentes e actuais, tais como: prostituição, violência doméstica, doenças sexualmente 

transmissíveis, pedofilia, gravidez na adolescência, entre outras. 

        Cada vez mais os jovens/adolescentes procuram junto de amigos, da internet e outras 

fontes menos fidedignas respostas às suas interrogações. Para contrariar essa tendência é 

necessário um maior número de profissionais nas escolas, de dinâmicas,de projectos,  sendo 

importante a atribuição de um psicólogo que permita um acompanhamento dos adolescentes 

a nível emocional. 

        Muitas vezes os jovens até procuram as respostas junto dos pais, mas estes não se 

sentem preparados para responder às suas questões ou por falta de informação ou por puro 

desconforto acerca desta temática.  

        Somos conhecedores de que a legislação já contempla a Educação Sexual desde o 

primeiro ciclo de ensino. Contudo os recursos humanos e materiais existentes nas escolas não 

correspondem às verdadeiras necessidades dos alunos neste campo. 

         Considerando que a formação integral do indivíduo, enquanto pessoa e cidadão, deve 

valorizar a educação a nível dos afectos e do auto-conhecimento, propomos: 

 

 

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

 

1. Criação de um Espaço multidisciplinar, “Espaço Afectos”, onde houvesse uma equipa de 
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especialistas, formada por: médicos, enfermeiros, psicólogos e professores entendidos na 

área. Este espaço serviria para que a comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, 

encarregados de educação) pudesse obter uma educação clara e credível da sexualidade e 

expor as suas dúvidas e questões. Relativamente aos Encarregados de Educação, este espaço 

dinamizaria diversas actividades tais como palestras e workshops. Assim, propomos ao 

Ministério da Educação que dê um reforço significativo de créditos às escolas para o 

recrutamento dos profissionais acima mencionados e criação do espaço físico referido.      

 

 

2. Criação de blog online, onde houvesse uma página com informação sobre a Educação 

Sexual e também um espaço onde os visitantes pudessem colocar as suas dúvidas. As 

questões colocadas seriam posteriormente respondidas, da melhor forma possível, por 

especialistas. Isto serviria para que a comunidade estivesse melhor informado e esclarecida 

sobre o tema abordado.      

 

 

3. Promover (sem misturar argumentos)… 

 


