
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 2,3 de Paredes 

Circulo: Porto 

Sessão: Básico  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

     A Lei Nº60/2009, de 6 de Agosto, veio dar resposta a muitas das preocupações sentidas 

nas escolas, na área da Educação Sexual. Sendo a escola um local privilegiado para a 

implementação de Projectos de Promoção e Educação para a Saúde, cabe-nos sugerir 

algumas medidas que poderão enriquecer a referida lei e respectivas finalidades. 

a)  Na alínea i) do artigo 2.º da Lei n.º 60/2009 de 6 de Agosto constituem finalidades da 

educação sexual “o reconhecimento da importância de participação no processo educativo de 

encarregados de educação, alunos, professores e técnicos de saúde”. No n.º 5 do artigo 8.º 

refere que cada turma tem um professor responsável pela educação para a saúde e educação 

sexual. No entanto,torna-se imprescindível pôr em prática o n.º 6 do mesmo artigo, que prevê 

que em algumas dessas aulas esse professor se faça acompanhar por um técnico de saúde. 

b) Da mesma forma, dentro das finalidades enunciadas na alínea i) do artigo 2º da Lei em 

referência, o papel dos encarregados de educação que a Lei prevê no nº 2 do artigo 11.º 

deveria ser mais interventivo e consequente. 

c) Quanto à participação no processo educativo por parte dos alunos, entendemos que esta 

não deve apenas circunscrever-se ao espaço aula, mas visar um âmbito de actuação mais 

alargado, abrangendo os universos de vida dos alunos. 

Segundo a OMS a Sexualidade é «uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, 

ternura e intimidade; que se integra no modo como nos sentimos, movemos tocamos e 

somos tocados; é ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia pensamentos, 

sentimentos, acções e interacções e, por isso, influencia também a nossa saúde física e 

mental».  Enquanto jovens adolescentes, é importante  sentirmos esta energia, espelhada  

numa atitude de responsabilidade para connosco e com os outros. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Criação de uma "escola de pais"; 

 

 

2. Dinamização de um Gabinete de Promoção da Saúde (GPS), em todas as escolas do país, 

através de actividades relacionadas com a Sexualidade Humana (criação de um BLOGUE / 

dinamização de workshops abertos a toda a comunidade educativa / Sessões de 

esclarecimento...) 

 

 

3. Criação de programas nos media (principalmente na TV), com a participação das escolas 

através de inscrições. 

 


