
 

 

 
DESIGNAÇÃO 
 

 

Educação Sexual no Contexto da Educação Especial

OBJETIVOS 

 
Objetivo Geral:  

Pretende-se dotar os professores ligados às equipas e instituições que trabalham com 

jovens com necessidades educativas especiais dos conhecimentos e capacidades 

necessários para 

crianças com necessidades educativas especiais.

 

CONTEÚDOS 

 

- Apresentação (2h)

- Conceito e dimensões da sexualidade (3h)

- Atitudes e valores face à sexualidade (3h)

- Desenvolvimento bio

- Características 

(6h) 

- Conceito e finalidades da educação sexual (2h)

- Estratégias/metodologias em educação sexual e sua adaptação à população com 

NEE’s (3h) 

- Recursos disponíveis para o trabalho em E

ÁREA DE 
FORMAÇÃO 

 
A – Formação Pessoal e Social

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO 

 
Curso de Formação
 

ACREDITAÇÃO/ 
VALIDAÇÃO 

 
Formação acreditada com 1 crédito para o Centr
com a DRE.  
 

DURAÇÃO  
 
25 horas 
 

DESTINATÁRIOS 

 

- Educadores de Infância

- Professores de todos os ciclos do Ensino Básico e Secundário

- Professores de Educação Especial

 

Nº DE 
PARTICIPANTES 

 
25 

 

FORMADORA 
 
Ivone Maria Domingues Félix
 

 

 

 

ATIVIDADE FORMATIVA 
 

Educação Sexual no Contexto da Educação Especial

Código: 010.01.28-DFP.009.01/14 

se dotar os professores ligados às equipas e instituições que trabalham com 

jovens com necessidades educativas especiais dos conhecimentos e capacidades 

necessários para desenvolver de forma adequada ações de educação sexual dirigidas a 

om necessidades educativas especiais. 

Apresentação (2h) 

Conceito e dimensões da sexualidade (3h) 

Atitudes e valores face à sexualidade (3h) 

Desenvolvimento bio-psico-sexual na infância e na adolescência (3h)

Características específicas da sexualidade na deficiência (mental, motora, sensorial) 

Conceito e finalidades da educação sexual (2h) 

Estratégias/metodologias em educação sexual e sua adaptação à população com 

Recursos disponíveis para o trabalho em Educação Sexual / avaliação (3h)

Formação Pessoal e Social 

Curso de Formação 

acreditada com 1 crédito para o Centro de Formação APF, realizando

Educadores de Infância; 

Professores de todos os ciclos do Ensino Básico e Secundário; 

Educação Especial. 

Ivone Maria Domingues Félix 

 

Educação Sexual no Contexto da Educação Especial 

se dotar os professores ligados às equipas e instituições que trabalham com 

jovens com necessidades educativas especiais dos conhecimentos e capacidades 

ções de educação sexual dirigidas a 

sexual na infância e na adolescência (3h) 

específicas da sexualidade na deficiência (mental, motora, sensorial) 

Estratégias/metodologias em educação sexual e sua adaptação à população com 

ducação Sexual / avaliação (3h) 

o de Formação APF, realizando-se em parceria 



 

CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO 

 

Ordem de inscrição:  
 

1. Professores de Educação Especial; 

2. Professores (as) dos 2º e 3º ciclos E.B. e E.S. 

3. Professores (as) do 1º ciclo E.B. 

4. Educadores de Infância;  

 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 
 
Critérios de Avaliação 

 A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10 

valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do Conselho 

Científico Pedagógico da Formação Contínua e com base nos seguintes critérios:  

- Assiduidade e pontualidade – 10% 

- Trabalho individual – 25% 

- Trabalho de grupo – 35% 

- Intervenções pertinentes – 10% 

- Tarefas realizadas nas sessões – 20%  

 

CERTIFICAÇÃO 
Os formandos que cumprirem as condições mínimas de frequência da ação terão 
acesso a um certificado de formação mediante o pagamento da taxa de 6,53€ (Portaria 
n.º 2/2012 de 12 de janeiro). 

LOCAL DE 
REALIZAÇÃO 

 
Divisão de Formação de Pessoal | Rua dos Ilhéus, nº 1C, 1º andar 
 

CALENDARIZAÇÃO 

 

8, 9, 10 de julho, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00; 

11 de julho, das 9h00 às 14h00. 

 

INSCRIÇÕES 

 

• Através da página da DRE na internet, no separador Formação, em http://www02.madeira-
edu.pt/dre/formacao.aspx, os formandos deverão: 

 
• Realizar a sua inscrição até ao dia 30 de maio de 2014, através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1o5LSD_h80R-WeA-
GK0IcKanUQXRXc9LlY8csZVev_1w/viewform; 

 

• Consultar a lista dos formandos selecionados a partir das 14h do dia 2 
de junho de 2014,através do site http://www02.madeira-
edu.pt/dre/formacao.aspx; 

• Consultar a lista definitiva dos formandos selecionados a partir das 14 
horas do dia 6 de junho de 2014, através do site http://www02.madeira-
edu.pt/dre/formacao.aspx; 

 

• Os formandos suplentes deverão também consultar a lista definitiva. 

 

• Os formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 4 de 
junho de 2014, através do endereço eletrónico dfp.dre@live.madeira-edu.pt. 

 

 


