
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: Agrupamento de Escolas de Real 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Ao longo dos anos, o conceito de sexualidade e o modo como ela é vivida tem sofrido 

profundas modificações. A sexualidade integra o conhecimento, as atitudes, os valores ou os 

comportamentos sexuais dos indivíduos. A expressão da sexualidade é influenciada por 

factores de natureza ética, espiritual, cultural e moral.  

Educar sexualmente os jovens é contribuir para uma vivência mais informada, gratificante, 

autónoma e responsável da sexualidade, visando a formação integral dos indivíduos.  

Deste modo é necessário garantir uma Educação Sexual saudável a todos os jovens e 

adolescentes, para que estes sejam cidadãos informados no futuro. 

 

 

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

 

1. 1- Promover a realização ao nível dos “média” de um espaço destinado à educação 

sexual, como por exemplo, “ O minuto dos Afectos”, com vista a informar todos os jovens e 

Encarregados de Educação sobre este tema.    

 

 

2. 2- Implementar espaços para debates entre os diferentes Encarregados de Educação 

e/ou jovens adolescentes para que a troca de ideias e experiências seja uma realidade. 

 

 

3. 3- Formação de professores das várias áreas disciplinares com perfil para leccionar 

aulas de Educação Sexual.     
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