
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 de Montemor-o-Novo 

Circulo: Évora 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A introdução de aulas de Educação Sexual nas Escolas tem sido muito polémica e contestadas 

pelos pais e encarregados de educação. Consideram muitos que é uma intromissão na 

educação e formação dos seus filhos. Os alunos também se sentem confusos com o que se 

deve ou não abordar nestas aulas de Educação Sexual. Os Professores sentem-se divididos e 

perdidos entre uma realidade, uma temática que deve ser abordada, as diferentes reacções 

dos encarregados de educação e a  formação ou ausência dela para trabalhar o tema. 

Por outro lado, a realidade das escolas, da nossa sociedade e as vivências dos jovens destes 

escalões etários, ensino básico, obrigam a uma abordagem sobre afectividade, valores e 

problemas da adolescência, mais do que uma abordagem de Sexualidade, já que essa, na 

perspectiva fisiológica é abordada em diferentes áreas disciplinares.  

Assim, as nossas propostas vão no sentido de criar um consenso entre todos os parceiros 

educativos, gerar uma envolvencia e implicar todos os agentes educativos, respeitar a 

diversidade de opiniões e as diferentes sensibilidades sobre o tema Educação Sexual. 

 

 

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

 

1. No ensino Básico a ~designação deveria ser : "Educação para a Afectividade" 

 

 

2. A Educação para a afectividade, inserida na Formação Cívica teria um conjunto de 
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conteúdos sobre relações afectivas, relações interpessoais, comportamentos, valores e 

atitudes. Seriam escalonadas por nivel de ensino, formando uma escada de aprendizagem 

adaptando os temas e os escalões etários 

Temáticas elaboradas com os encarregados de educação e de acordo com o projecto 

educativo da escola 

 

 

3. Criar em cada escola, um Blog com a informaçao e conteúdos tratados nessas aulas de 

Educação para a Afectividade, permitindo que os Encarregados de Educação façam um 

acompanhamento e mesmo sem ser presencial emitam a sua opinião e indiquem sugestões 

de actividades a rwalizar,  pessoas a convidar para debates e palestras, acções a desnvolver. 

Assim implicavam-se os pais nesta temática evitando mal entendidos.  

 


