
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 Dr. Pedro Barbosa 

Circulo: VIANA DO CASTELO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Considerando que a educação sexual pode contribuir para um maior e melhor conhecimento 

dos factos e componentes que integram a vivência da sexualidade, nomeadamente: 

• As várias dimensões e significados da sexualidade; 

• A diversidade dos comportamentos sexuais ao longo da vida e das características 

individuais; 

• Os mecanismos da resposta sexual, da reprodução, da contracepção e da prática de 

sexo seguro; 

• As ideias e valores com que as diversas sociedades foram encarando a sexualidade, o 

amor, a reprodução e as relações entre os sexos ao longo da história e nas diferentes 

culturas/religiões; 

• Os problemas de saúde - e as formas de prevenção - ligados à expressão da 

sexualidade, em particular as gravidezes não desejadas, as infecções de transmissão sexual, os 

abusos e a violência sexuais; 

Considerando que nem sempre é fácil para os professores  falar sobre sexualidade com os 

alunos, nas aulas ou fora delas, uma vez que muitos não tiveram a possibilidade de, ao longo 

do seu próprio desenvolvimento, ter formação adequada e específica sobre como abordar a 

educação sexual em sala de aula;  

Considerando que o grande objectivo da educação sexual é contribuir - ainda que 

parcialmente - para uma vivência mais informada, mais gratificante, mais autónoma e mais 

responsável da sexualidade; 

 

 



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. Colocar em cada agrupamento de Escolas, técnicos da área da saúde, responsáveis pelo 

gabinete de Educação e que simultaneamente dinamizem sessões de esclarecimento, 

adoptando estratégias de consciencialização dos jovens, professores e pais, implementando 

protocolos entre as escolas e Centros de saúde.    

 

 

2. Dar formação  aos professores que se voluntariassem para coordenar as actividades  no 

âmbito da Educação Sexual nos diferentes níveis de ensino. 

 

 

3. Disponibilizar às escolas verbas e uma bolsa de horas para implementar o projecto da 

Educação Sexual. 

 


