
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 EB 2,3 Martim de Freitas - Coimbra 

Circulo: Coimbra 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que: 

1º- A educação das crianças e dos jovens não pode manter como tabu a formação para a 

sexualidade consciente e responsável; 

2º - É urgente alterar as mentalidades, no sentido de encarar este aspecto da saúde e do 

desenvolvimento humanos como digno de tratamento sério e rigoroso de que, por motivos 

históricos e sociais, tem estado arredado; 

3º- O tratamento que é, habitualmente, dado à sexualidade nos meios de comunicação social 

deforma a realidade e não releva os aspectos afectivos e psicológicos, bem como a 

individualidade de cada criança ou jovem;  

4º - A mudança de mentalidades e a sensibilização para uma sexualidade liberta de 

preconceitos nefastos tem que passar pela escola; 

5º - O desenvolvimento físico e cultural dos jovens se realiza, essencialmente, no seio das 

famílias; por isso, estas terão que ser apoiadas nessa tarefa e actuar em consonância com as 

outras instituições formativas. 

 

Os deputados eleitos pelos alunos da Escola EB 2,3 Martim de Freitas, de Coimbra, reunidos 

em sessão plenária no dia 21 de Janeiro, propõem às entidades competentes a adopção das 

seguintes medidas: 

 

 

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.  A Educação Sexual nas escolas ser orientada por especialistas, tanto nos aspectos 

fisiológicos, como nos afectivos e relacionais; 

 

 

2. Cada escola criar e manter um sítio da net (que poderia chamar-se “psicólogo virtual”) a 

que os alunos possam aceder, de forma rápida e anónima, para colocar as suas dúvidas e que 

serviria, igualmente, para conhecer melhor as suas ideias e problemas neste âmbito, 

nomeadamente através de inquéritos. 

 

 

3. A Educação Sexual ministrada pelas escolas ser complementada com acções conjuntas 

dirigidas aos Encarregados de Educação e alunos, de modo a alertá-los para a importância 

destes temas na educação dos filhos e para a necessidade de uma linguagem comum e 

rigorosa na sua abordagem.   

 


