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 Mouzinho da Silveira
Circulo: Portalegre
Sessão: Básico

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

Como a lei nº 60/2009, de 6 de Agosto, prevê a que a educação sexual seja integrada na
áreas curriculares não disciplinares, e sendo a Formação Cívica a área curricular não
disciplinar que tem como um dos objectivos contribuir para a efectiva formação e informação
dos jovens, propõe-se a inclusão, obrigatória, no currículo desta área de conteúdos
explicativos, informativos e de esclarecimento geral e particular de questões relacionadas
com a sexualidade.
A escola tem um papel fundamental na formação dos alunos, para a promoção de um
estilo de vida saudável e prevenção de comportamentos de risco, pelo que a organização de
uma Semana da Sexualidade e a realização de colóquios, palestras e conferências permitiriam
um maior destaque do tema e o envolvimento de toda a comunidade escolar.

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

1. Inclusão, obrigatória, no programa da área curricular não disciplinar de Formação Cívica de

conteúdos explicativos, informativos e de esclarecimento geral e particular de questões
relacionadas com a sexualidade, por um técnico habilitado e de acordo com um programa
definido a nível nacional.

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.

2. Operacionalização dos gabinetes de informação e apoio, cujo papel junto da comunidade
escolar deve ser o mais activo e interventivo possível, nomeadamente através da organização
anual de uma semana da sexualidade, durante a qual o tema poderia ser abordado, de forma
articulada, em todas as disciplinas em que seja possível.

3. Realização de palestras, colóquios e conferências sobre as questões mais actuais e
importantes relativas à sexualidade, pelo menos uma vez por período e tendo em
consideração, aquando da selecção do tema a abordar e dos oradores, as sugestões dos
alunos, previamente recolhidas.

