
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 D. João II 

Circulo: Setúbal 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A Educação sexual deve ser introduzida a partir do 7º ano, para sensibilizar os alunos mais 

novos para as doenças sexualmente transmissíveis e prevenir gravidez na adolescência. A 

maioria dos conteúdos nas disciplinas surgem apenas no 9º ano, o que nos parece um pouco 

tarde.  

Ao ser introduzida gradualmente a partir do 7º ano também evita uma sobrecarga no 9º ano 

de escolaridade, no qual os alunos têm exames. A Educação sexual deve ser integrada nas 

áreas disciplinares não curriculares, ou como alternativa opcional, por exemplo à Formação 

Cívica, de forma a não aumentar a carga horária dos alunos e não aumentar o número de 

disciplinas que já temos. 

O aconselhamento sexual na escola, dado por um especialista da área da saúde permitira 

responder o melhor possível às questões dos alunos, por exemplo como se coloca os métodos 

contraceptivos correctamente, etc. Decerto que esta medida é importante, porque é nesta 

nossa fase de vida que surgem os primeiros contactos, e, consequentemente, problemas e 

dúvidas sexuais. Com a vinda semanal do especialista à escola, os adolescentes não se 

fechariam em si mesmos e contribuiriam para a destruição de mais um tabu, nomeadamente 

no seio familiar.     

O aconselhamento/esclarecimento seria também uma estratégia para prevenir o problema 

crescente da gravidez precoce, e também pela existência na escola de alunas de 15 ou 16 

anos grávidas, que na maioria dos casos acabam por abandonar a escola. 

O aconselhamento também poderia ser realizado disponibilizando uma caixa onde os alunos 

poderão colocar as suas questões anonimamente ou não, relativas ao tema, para serem 

respondidas. 

Quanto à terceira medida, a nossa ideia consiste em promover um “espaço/tempo” para 

debates, documentários e projectos no âmbito do tema, no qual existiria um professor 

orientador/coordenador, mas onde os alunos teriam a palavra. 



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. Ter aulas de educação sexual a partir do 7º ano.      

 

 

2. Disponibilizar na escola aconselhamento Sexual sobre DST’s (Doenças Sexualmente 

Transmissíveis) e métodos contraceptivos. 

 

 

3. Implementação de programas e projectos relacionados com a educação sexual. Por 

exemplo documentários, palestras com pessoas especializadas, visitas a centros de 

integração, etc… 

 


