
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: Agrupamento Vertical de Escolas de Grândola 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

«Sexualidade é uma energia que encontra a sua expressão física, psicológica e social no 

desejo de contacto, ternura e às vezes amor» 

OMS- Organização Mundial de Saúde 

 

Tendo em conta a Lei nº 60/2009 de 6 de Agosto, que estabelece o regime de aplicação da 

Educação Sexual em meio escolar, e a constatação do comportamento dos jovens em grupo, 

nomeadamente nas escolas, onde passam a maior parte do dia, inferimos da necessidade 

destas se organizarem, de forma a contribuírem para uma vivência mais informada, 

gratificante, autónoma e responsável, no que à sexualidade dos seus alunos diz respeito. 

Desta forma parece-nos imprescindível a criação de espaços para abordagem, estudo e 

discussão de temas relacionados com a Educação Sexual. 

Assim, cada escola deverá, em nosso entender, criar uma disciplina específica que permita 

aos jovens a aquisição de conhecimentos, atitudes e valores, que contribuam para uma 

formação pessoal e social integral e feliz. 

Por outro lado, a escola deve complementar este espaço, facultando aos seus alunos meios 

que permitam a construção dos seus conhecimentos e desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos adequados, envolvendo os pais e encarregados de educação de forma 

definitiva. 

Para tal, deverá recorrer a parcerias quer com as unidades de saúde, quer com Organizações 

não Governamentais, tais como a “Associação para o Planeamento da Família” e o 

“Movimento de Defesa da Vida”. 

 

 



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. 

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

 

1. Disciplina própria, obrigatória, para se tratar o tema, leccionada por um professor com 

especialização na área. 

 

 

2.  Criar um gabinete de Apoio ao aluno (GAA), orientado por técnicos de saúde (enfermeiros, 

psicólogos, médicos) a funcionar um dia por semana nas escolas. 

 

 

3. Construir uma página na internet, que disponibilize informação relativa à “Educação 

Sexual” e actualidade de acontecimentos, no que ao tema concerne, e em que os alunos 

possam colocar questões e receber respostas com absoluta confidencialidade 

 


