
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 Cidade de Castelo Branco 

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os valores são as coisas em que acreditamos. Devem dar sentido e significado à nossa vida. 

Quando se fala em Educação Sexual, sabemos que analisamos uma questão que encerra 

muitos tabús e ideias erradas, que convém esclarecer entre os mais jovens. Acreditamos que 

a informação e educação poderão alterar atitudes, alertar para comportamentos de risco e 

prevenir situações que podem mudar o rumo de uma vida por completo. 

 A Família e a Escola são os meios privilegiados e adequados para a formação integral 

dos jovens e a educação sexual não deve ser descurada. 

 O Estado também tem responsabilidades e algo já está a ser feito, nomeadamente, 

com a publicação da Lei nº60/2009 de 6 de Agosto. Foi reflectindo sobre estas diferentes 

perspectivas, que nós jovens estudantes deste agrupamento de escolas, decidimos propor 

algumas ideias que poderão ajudar a melhorar a situação actual.  

 

 

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

 

1. Formação, a nível distrital, de equipas multidisciplinares de acompanhamento a 

escolas/agrupamentos constituídas por médicos, enfermeiros e psicólogos que com uma 

periodicidade fixa visitariam os estabelecimentos de ensino, no sentido de apoiar a nível 

informativo, material e humano a população escolar. De referir, que estas equipas poderiam 

ser em parte patrocinadas por empresas locais que usufruiriam da concessão de benefícios 

fiscais. 
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2. Criação de um Portal de Informação, sob forma de website, a nível nacional, onde se 

disponibilizaria informação fidedigna, um fórum para esclarecimento de dúvidas, bem como 

uma listagem das instituições e calendarização das acções de sensibilização/informação em 

curso a nível nacional, de forma a facilitar o acesso à informação por parte dos jovens, pais, 

professores e outros eventuais interessados.  

 

 

 

3. Implementação por parte das escolas/agrupamentos de acções que visem o esclarecimento 

de pais/encarregados de educação acerca da temática da educação sexual, proporcionando 

um acompanhamento mais adequado dos seus educandos. 

 


