
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 dos 2.º e 3.º ciclos Dr. António Augusto Louro – código 341060      

Circulo: Setúbal 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Este projecto resume o debate ocorrido na sessão parlamentar escolar do dia 25 de Janeiro 

em torno das medidas constantes nas propostas das cinco listas concorrentes às eleições 

escolares. Tendo-se constatado que a generalidade das medidas reflectiam a preocupação 

dos alunos quanto às condições existentes para uma abordagem correcta e eficaz às 

temáticas relacionadas com a educação sexual não só na escola mas também em casa, foi 

decidido por unanimidade a elaboração de uma única proposta redigida de modo a aglutinar 

o que de mais significativo contem cada uma das cinco propostas. Esta proposta unificada 

depois de debatida ponto por ponto foi aprovada por larga maioria dos presentes. Assim o 

projecto de recomendação desta escola baseia-se na dificuldade sentida pelos alunos em 

esclarecer as suas dúvidas acerca da sua sexualidade, desenvolvimento corporal e saúde 

sexual e reprodutiva e pretende enunciar algumas medidas para melhorar a situação não só 

nesta escola mas em todas as escolas nacionais. 

 

 

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

 

1. Criar um Gabinete de Orientação e Apoio à Educação Sexual em todas as escolas, onde os 

alunos possam ir expor as suas questões sobre a sua sexualidade, desenvolvimento corporal e 

saúde sexual e reprodutiva num atendimento personalizado e sigiloso em horário pré-

definido. Neste gabinete que deverá ser orientado por um profissional com formação 

adequada existirá também uma caixa ou correio, onde os alunos mais envergonhados ou sem 
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coragem de expor a suas incertezas, possam colocar uma carta com as suas dúvidas, essa 

carta será lida por um orientador do gabinete de apoio e periodicamente serão publicadas as 

respostas num placard na sala dos alunos. Neste gabinete, no caso do profissional 

responsável considerar pertinente, poderão também ser disponibilizados gratuitamente 

métodos contraceptivos nomeadamente preservativos. 

 

 

2. Realização de acções de formação, com profissionais da área, destinadas a pais e 

encarregados de educação no sentido de os orientar sobre a melhor forma de abordar os 

temas com os seus filhos/educandos. Estas acções são muito importantes pois a maioria dos 

pais e encarregados de educação não se sente à vontade para falar de forma desinibida sobre 

temas relacionados com a sexualidade, e nós entendemos que o seio familiar ainda é um local 

privilegiado para ter estas conversas e esclarecer este tipo de dúvidas. 

 

 

3. 1. A implementação de uma disciplina curricular de Educação Sexual para todos os 

alunos do 7º ano ao 9º ano, essa disciplina poderia substituir outra menos importante, 

(exemplo: Estudo Acompanhado) Esta disciplina teria a duração de 45 minutos semanais no 

horário escolar e seria dirigida por um professor com formação adequada que poderia ser ou 

não de Ciências Naturais, por um psicólogo ou por outro profissional com formação na área 

da saúde.  

 


