
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 Secundária com 3.º Ciclo Abade de Baçal 

Circulo: Bragança 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Segundo a Constituição da República Portuguesa, art. 43, nº 1, “ao Estado compete promover 

a educação e o ensino, em consequência dos princípios constitucionais que claramente 

garantam a liberdade de aprender e ensinar e a obrigação de o Estado não se poder atribuir o 

direito de programar a educação e a cultura, segundo quaisquer directrizes filosóficas, 

estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas”. 

O principal objectivo da Educação Sexual é ajudar e apoiar os jovens ao longo de todo o 

desenvolvimento físico, cultural, moral e espiritual, proporcionando-lhes um clima de 

confiança e discernimento que lhes facilite a transição da infância para a adolescência e desta 

para a idade adulta, pois a vida interior do adolescente é caracterizada pela curiosidade, pelo 

desejo, pelas incertezas, inseguranças e pela atracção pelo imediato. Consideramos que, nós 

os jovens, devemos ser ajudados a discernir e a escolher a alternativa que mais convém ao 

nosso desenvolvimento pessoal nas circunstâncias concretas da nossa vida. Devemos 

compreender também a importância de um núcleo familiar estável, quer para o nosso próprio 

bem-estar, quer para facilitar o desenvolvimento harmonioso dos nossos futuros filhos. Uma 

educação da sexualidade deve preparar os jovens para a vivência do amor, para a constituição 

de famílias coesas e solidárias, para a maternidade e a paternidade responsáveis. Em 

ambiente escolar deve ir-se além dos aspectos morfológicos da reprodução humana e deve 

distinguir-se planeamento familiar da simples utilização dos métodos anticoncepcionais. 

 

 

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

 



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. 

1. Implementar a disciplina de Educação Sexual nas Escolas Básicas e Secundárias e integrá-la 

no curriculum, em regime opcional, com a duração de 45 minutos semanais, em substituição 

de uma aula de Área Projecto ou Estudo Acompanhado e a ser leccionada por um professor 

com formação académica e profissional nas áreas de Biologia ou Psicologia e com formação 

específica na área de Educação Sexual. 

 

 

2. Criar gabinetes de Psicologia nas escolas para apoiar os alunos no âmbito da Educação 

Sexual. 

 

 

3. Promover nas escolas o diálogo entre os educandos, os pais e/ou encarregados de 

educação, os directores de turma, os professores e outros membros da comunidade 

educativa, para a definição de um quadro de valores e objectivos orientadores das acções a 

desenvolver, organizando debates, palestras, seminários, etc. 

 


