
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: Secundária de Tomás Cabreira 

Circulo: Faro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

                                                     PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO 

Actualmente, o sistema de ensino português no que se refere ao ensino secundário , apenas 

dispõe  da abordagem transversal da educação sexual. Parece - nos demasiado insignificante 

já que, não fazendo parte expressamente de nenhum programa especifico, acaba por não ser 

abordada a questão ou quando o é, assume um carácter muito superficial e desconexo. 

Dada a situação, ainda preocupante, do número de gravidezes indesejáveis na adolescência e 

o desconhecimento de questões básicas associadas à sexualidade, afigura-se necessária a 

criação de uma disciplina de Educação Sexual, com carácter obrigatório, com programa e 

avaliação. 

Também no sistema de ensino português e no que concerne ao Ensino Secundário, justifica-se 

a criação de uma disciplina de “ Educação/Intervenção Cívica”, também com programa e 

avaliação onde fossem abordadas questões fundamentais para a vida, tais como: cidadania 

política administrativa e cidadania fiscal. 

Se a democracia supõe cidadãos mais activos e intervenientes é preciso, para tal, 

proporcionar aos alunos do ensino secundário, alguns já cidadãos eleitores, o mínimo de 

formação na área dos órgãos de poder local, regional e nacional. Esta formação teria, muito 

provavelmente, repercussões no aprofundamento da democracia e da cidadania e evitaria, 

por certo, a elevada taxa de abstenção nos actos eleitorais e desinteresse na vida política. No 

âmbito desta disciplina, também se revela oportuno a aquisição de informações de carácter 

fiscal, pois estes alunos serão os contribuintes fiscais de amanhã e, como tal, deverão estar 

convenientemente informados. 

A disciplina de “Educação/Intervenção Cívica” poderia surgir como alternativa/opção à 

disciplina de área de Projecto do 12º Ano  que se revela, por vezes, pouco atractiva e 

produtiva para a 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. 

A sociedade portuguesa, em especial os jovens, apresenta-se pouco solidária e interveniente 

em acções que visem a solidariedade a não ser em épocas muito específicas do ano , como é 

o caso da época natalícia. Assim, julga-se oportuno a criação de bancos de voluntários nas 

escolas. Os alunos teriam, portanto, a oportunidade de poderem participar em programas de 

voluntariado, quer em colaboração com instituições que possam ter já protocolos com as 

escolas, por exemplo o Banco Alimentar Contra a Fome, como criar novas parcerias ou 

iniciativas próprias das escolas. 

 

 

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

 

1. Criação da disciplina de Educação Sexual no Ensino Secundário, obrigatória com programa e 

avaliação. 

 

 

2. Criação da disciplina de Educação/Intervenção Cívica como opção à disciplina de Área de 

Projecto do 12º Ano, com programa e avaliação. 

 

 

3. Criação de um banco de voluntariado jovem nas escolas . 

 


