
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: Externato Casa-Mãe 

Circulo:  Porto 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Nas escolas as matérias de educação sexual apresentam-se ainda insatisfatoriamente 

exploradas e dado esta ter um papel fundamental na formação da juventude, podendo 

prevenir potenciais doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a SIDA, bem 

como outros problemas relacionados com a gravidez precoce, torna-se urgente definir 

estratégias para alterar este panorama. 

A educação sexual deve permitir a aprendizagem de uma cidadania que respeite tanto as 

diferenças de género como as escolhas/orientações sexuais.Por outro lado, a educação sexual 

pode prevenir uma rejeição à etapa da adolescência e ajudar num saudável desenvolvimento 

pessoal. 

Deste modo, as nossas propostas pretendem criar uma dinâmica de actividades e estratégias 

para promover uma sexualidade consciente, informada, discutida, partilhada por parte da 

população juvenil, para possibilitar uma adolescência harmoniosa. As medidas que propomos 

visam a informação e a formação dos jovens. 

Em conclusão, consideramos importante que a sexulidade seja entendida como um tema a 

explorar e não um motivo de tabu discriminaório ou alvo de chacota. 

 

 

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

 

1. Cheque de ginecologista/urologista que permitiria aos adolescentes ter a sua primeira 

consulta de ginecologia/urologia de modo a diagnosticar qualquer problema e adquirir 
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informações sobre a sexualidade. 

 

 

2.  Revista on-line com informações  actualizadas, periodicamente,  acerca de Educação 

Sexual e forum de discussão. 

 

 

3. Celebração de uma Ano Nacional da Educação Sexual nas Escolas.  

 


