
  

 

SESSÃO NACIONAL, 24 e 25 DE Maio de 2010 

Educação Sexual 
 

Recomendação à Assembleia da República 

Aprovada na Sessão Plenária em 25 de Maio de 2010 

 
 

Os deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens/Básico recomendam à 
Assembleia da República a adopção das seguintes medidas: 
 

 

1. Existência de um gabinete fixo ou móvel de atendimento aos jovens, orientado por alguém 

especializado na área, com os objectivos de informar e clarificar dúvidas, efectuar rastreios 

e distribuir contraceptivos. 

2. Funcionamento de um gabinete multidisciplinar de apoio ao aluno, constituído por um 

grupo organizador e coordenador de um plano promotor de educação sexual constituído 

por Professores, Coordenador(a) da Educação para a Saúde, Psicólogo(a), de acordo com a 

especificidade de cada situação. 

 

3. Organização de palestras e actividades ao longo do ano lectivo, para a promoção da saúde, 

de modo a mudar mentalidades, não só de alunos mas também dos intervenientes na sua 

educação (pais, professores, etc.), com a sua formação. 

 

4. Sugerir às escolas a criação de ateliers/oficina (já existentes) mas com o tema “a educação 

sexual”, que pretende dinamizar múltiplas actividades, entre as quais: organização de 

campanhas de sensibilização, promoção de espectáculos sobre o tema, palestras orientadas 

por especialistas nesta área, visitas de estudo a centros de saúde e acolhimento, criação de 

blogs e artigos para o jornal da escola. 
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5. Abordagem pedagógica de temas da sexualidade humana, feita em contextos curriculares, 

mas em áreas não disciplinares (Área de Projecto de Formação Cívica), rotativas (a nível do 

ano lectivo), privilegiando o espaço turma e as diferentes necessidades dos jovens. 

 

6. Garantir o direito de cada aluno em aceitar ou recusar a educação sexual apresentada pelas 

escolas. 

 

7. Intercâmbio entre escolas para partilha de experiências/informações, incluindo debates e 

um concurso intitulado “Sexualidade Segura”, com espectáculos de expressão corporal, 

sendo o prémio a gravação de um anúncio com uma figura pública, apelando a uma 

sexualidade consciente e saudável. 

 

8. Implementação de um programa regional subordinado à temática 

adolescência/sexualidade, envolvendo sessões de esclarecimento para pais/encarregados 

de educação e filhos/educandos. 

 

9. Implementação do Dia Nacional da Sexualidade Juvenil, com o objectivo de interagir com a 

sociedade, alertando e sensibilizando jovens e adultos para esta questão. Para o efeito, 

criaríamos um encontro de jovens a nível regional, no qual existiriam bancas, workshops e 

palestras. O Dia seria o mesmo a nível nacional, mas num dia diferente do dia de combate à 

SIDA, 1 de Dezembro. 

 

Os Membros da Mesa, 

 

Presidente (Joana Vivas) 

 

Vice-Presidente (Marta Neves) 

 

1.º Secretário (Carlos Domingues) 

 

2.ª Secretária (Telma Casaca) 


