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TEMÁTICA DO WORKSHOP 

"Sexualidade, afectos e dignidade em contexto escolar" 
 
Seminário certificado como acção de curta duração  -  4 horas -  desp.  nº 5741/2015, de 29 de maio 

 

  

DATA DE REALIZAÇÃO / DURAÇÃO / HORÁRIO  / LOCAL   
16 Fevereiro 2017  /   17.30-21.30h  /  Escola Secundária Júlio Dantas. 

 

DESTINATÁRIOS  DA ACÇÃO  
Professores de todos os grupos de docência, de todos os ciclos de ensino, e outros agentes educativos da comunidade. 

 

JUSTIFICAÇÃO DA ACÇÃO  
A Escola desempenha um papel fulcral na formação integral de todas as crianças e jovens, razão pela qual não se pode 
arredar da temática da educação para a sexualidade - uma necessidade e um direito deste público. Instituições de 
reconhecido mérito e indiscutível independência, como a UNESCO, em cuja rede internacional de escolas associadas o CFAE 
Rui Grácio se integra, a UNICEF, a IPPF e a OMS apontam no sentido de que a educação para a sexualidade em contexto 
escolar é crucial, pelo que a sua efectiva implementação é uma urgência. Só esta efectiva implementação poderá contribuir 
para que crianças e jovens tenham uma vivência feliz, saudável e responsável da sua sexualidade.  
Importa destacar o papel desempenhado pelos(as) educadores(as) e professores(as) na dinâmica de implementação da 
educação para sexualidade em meio escolar. Neste sentido, o sucesso da educação sexual passa pela capacidade destes(as) 
profissionais desempenharem da melhor forma o seu papel. Para que tal aconteça é importante que os(as) docentes tenham 
formação adequada. Assinale-se que inúmeros estudos, nacionais e internacionais, têm mostrado que a formação está 
associada à melhoria do conforto, maior envolvimento em acções de educação sexual, mais conhecimentos sobre 
sexualidade e atitudes mais positivas em relação à educação sexual. 
Assim, pretende-se, com este workshop, apoiar os(as) professores(as) no processo de reflexão e implementação da educação 
para a sexualidade, à luz do actual enquadramento legislativo, contribuindo, assim, para a operacionalização e inovação das 
práticas lectivas. Paralelamente, almeja-se que o workshop seja um ponto de partida para uma prática reflexiva e sustentada. 
  

 

OBJECTIVOS 

 Reforçar as competências técnico-pedagógicas dos(das) professores(as)  e educadores(as) na área da educação para 
a sexualidade em contexto escolar; 

 Promover a implementação de actividades nesta área; 

 Clarificar o quadro ético e deontológico de actuação profissional em matéria de educação para a sexualidade; 

 Contribuir para a diminuição de comportamentos de risco e para o aumento dos factores de protecção em relação 
à sexualidade dos(as) alunos(as); 

 

CONTEÚDOS  

 Conceito de sexualidade e de educação para a sexualidade; 

 Metodologias/técnicas de ensino-aprendizagem em educação sexual;  

 Mitos e tabus da sexualidade humana; 

 Expressões de sexualidade e diversidade. 

 

METODOLOGIA    
A parte teórica assentará em momentos expositivos/reflexivos sobre as temáticas  
em questão.  
A parte prática assentará em dinâmicas activas e participativas sobre a temática da  
educação para a sexualidade em contexto escolar. 

 

AVALIAÇÃO DA ACÇÃO E DOS FORMANDOS   
A acção será avaliada mediante questionário on-line a preencher pelos formandos. 
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita sobre a formação desenvolvida e a sua importância no seu 
desenvolvimento pessoal e profissional (online). 

 

INSCRIÇÕES 
Inscrições online até 14 de Fevereiro de 2017, no seguinte link: https://goo.gl/forms/jS2tEY9Sd7ue4ORx1 
 
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904  Lagos      
Tel. +351 282 77 09 97      e-mail: centroruigracio@esjd.pt      URL: http://centroruigracio.esjd.pt/        Facebook:  
https://www.facebook.com/CFAERuiGracio 

FORMADOR: RUI MACÁRIO 
 

Professor dos grupos 110, 230 e 
910; Mestre em Dinamização das 

Ciências em Contexto Escolar; 
Investigação em Educação Sexual 
em contexto escolar; Formador 

de professores na área da 
Educação para a Sexualidade; 
Autor de manual "Educação 

Sexual na Escola". 
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