
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 Básica Integrada de Azambuja 

Circulo: Lisboa 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Os alunos da nossa comunidade escolar ainda não tiveram grande contacto com os temas a 

nível da educação sexual, facto pelo qual apresentamos algumas medidas que introduzem, 

determinados conteúdos e discussão aberta com professores e técnicos da área da saúde. 

Também chegamos à conclusão que os encarregados de educação, não possuem muita 

abertura para falar deste assunto com os seus educandos, e para além disso têm concepções 

erradas de determinados conceitos, o que achamos pertinente, disponibilizar alguma 

formação, informação e estratégias, para que consigam dialogar com os seus educandos, 

sobre o tema. Ainda pela análise das áreas de interesse, mais actuais, do nosso público alvo, 

chegamos à conclusão que a tecnologia é o que mais atrai e consegue fazer chegar mais 

informação a cada um, e de uma forma mais apelativa, deste modo, propomos algumas 

medidas, mais direccionadas para a sua área de interesse. Estas medidas também, dão 

alguma liberdade e flexibilidade para alargar os conteúdos, mesmo a partir de casa e a 

qualquer hora. Tentamos ainda dinamizar outro tipo de actividades, em que se possa aliar a 

liberdade de expressão, com a responsabilidade. 

 

 

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

 

1.   Debates com professores que se sentissem à vontade com o tema e com boa relação 

com os alunos, que pudessem também os alunos dar uma opinião ou sugestão sobre o 

professor a escolher para falar sobre o tema. Efectuar-se uma consciencialização para a 
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primeira experiência sexual, sobre as mudanças corporais, a menstruação nas raparigas e 

formas de lidar com isso, distribuição e explicação dos diferentes recursos e cuidados e ter 

nessa altura, gravidez e contracepção;      

 

 

2.   Sensibilização ou seminários para encarregados de educação sobre o aconselhamento 

sexual, forma de falar com os seus educandos, conceitos a introduzir, explicações que devem 

ser dadas, esclarecimento de mitos e factos, para eventual esclarecimento de alguns 

encarregados de educação que têm ideias erradas e pré-concebidas, que inconscientemente 

passam aos seus educandos. 

 

 

3.  Construção de um blogue por uma turma responsável, para divulgação de conteúdos sobre 

a sexualidade. A turma administradora do blogue, colocaria e actualizaria notícias sobre o 

tema, indicaria sítios da internet com interesse, através de hiperligações, colocaria vídeos 

educativos. Na página da escola poder-se-ia construir uma plataforma moodle, colocar um 

fórum onde os alunos podessem colocar questões que gostariam de ver esclarecidas, ou pôr 

em discussão no local.    

 


