
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 3º ciclo EB Miguel Torga 

Circulo: BRAGANÇA 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A sociedade portuguesa vê e vive hoje muitas alterações positivas no que respeita à 

sexualidade, mas não se pode dizer que não persistem problemas, alguns graves, neste 

campo tão complexo. 

Tendo em conta a ligação da sexualidade às outras dimensões da pessoa, nomeadamente, da 

identidade pessoal e das relações interpessoais, a educação sexual deve abranger um vasto 

conjunto de componentes de outras áreas de aprendizagem tais como os valores e os afectos, 

as questões do género, a estrutura de personalidade e a capacidade das pessoas para lidarem 

com a sua intimidade. 

No domínio da educação sexual, a formação deve visar muito mais do que as crianças, os 

adolescentes e os jovens em idade escolar. É necessário investir também no esclarecimento 

dos adultos – dos pais e da comunidade em geral. Nós pensamos que esta formação deve 

ultrapassar as próprias fronteiras e que deve haver uma cooperação internacional no sentido 

de se prevenirem problemas que não conhecem limites territoriais, nem culturais.  

Os meios de comunicação social têm tido o seu papel na liberalização das regras sociais 

relativas à sexualidade e são um poderoso meio de socialização sexual. Nós entendemos que 

ainda têm um papel educativo a cumprir – o de esclarecer, o de ajudar a combater tabus e 

outros problemas que decorrem da ausência de informação correcta. 

Em meio escolar, pensamos que a legislação existente, só por si, não assegura uma 

intervenção eficaz, nem responde aos problemas mais significativos. É necessária uma 

conjugação de esforços e de saberes, para que sejam visíveis os resultados do investimento 

realizado. 

 

 

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. Formalização das aulas de Educação Sexual nos seguintes termos:  

Disciplina obrigatória com aulas semanais de 45 minutos, em substituição de uma das áreas 

curriculares não disciplinares; 

A leccionação das aulas assegurada por alguém especializado em saúde e em relações 

humanas; 

Avaliação de forma qualitativa. 

 

 

2. Implementação de programas de formação para pais, em sessões (escolares e não 

escolares) abertas à comunidade e com a participação de especialistas, no sentido de serem 

eles o primeiro suporte de acompanhamento das crianças e dos jovens. Estes programas de 

formação, deveriam estar articulados com outros de dimensão europeia e serem alargados 

aos PALOP, numa perspectiva multicultural. 

 

 

3. Prevenção da violência nas relações humanas, no âmbito da sexualidade, através do 

lançamento de campanhas de esclarecimento levadas a cabo pelos meios de comunicação 

social, potenciando as novas tecnologias, e generalização de meios eficazes no apoio às 

vítimas dessa mesma violência, quando ela se verificar. 

 


