
Designação ITG-1186/18 - Afetos e Sexualidade – A Educação Sexual e de Género na Educação Pré-
escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico (Módulo II)

Razões 
Justificativas

A Sexualidade é uma dimensão da identidade pessoal e do relacionamento humano que se 
constrói ao longo da vida e se expressa de diferentes formas. Ela é uma das características 
humanas mais determinadas e moldadas no processo de socialização e firma-se na construção 
de uma cidadania que se pretende responsável. A Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania (ENEC) integra um conjunto de direitos e deveres que devem estar presentes na 
formação cidadã das crianças e dos jovens portugueses, para que no futuro sejam adultos e 
adultas com uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a 
integração da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a valorização de conceitos e 
valores de cidadania democrática, no quadro do sistema educativo, da autonomia das escolas 
e dos documentos curriculares em vigor. É neste sentido que se pretendem aportar temáticas 
tais como a igualdade de género, a não discriminação e o respeito pelo(s) outro(s), a 
prevenção de abusos e da violência, bem como a proteção em relação aos riscos na internet. 
Segundo dados da Administração Interna, a Prevalência de queixas de Violência Doméstica na 
Madeira em 2016 foi a mais elevada do país (4/1000), pelo que urge a formação de docentes 
no sentido de se trabalhar este domínio. Uma vez que hoje em dia, as crianças têm acesso à 
Internet cada vez mais cedo, torna-se importante introduzir conceitos ligados às novas 
tecnologias no seu vocabulário e atividades quotidianas. 
Assim, considerando-se a educação para a cidadania um dever de toda a escola, e que dela 
fazem parte as questões da sexualidade e dos afetos, integradas na educação para a saúde, a 
presente ação de formação visa a continuidade do trabalho iniciado no ano letivo anterior com 
educadores e professores do 1º ciclo da RAM, que frequentaram a ação de formação “Afetos e 
Sexualidade – A Ed. Sexual e de Género na Pré e no 1º Ciclo”.
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ATIVIDADE FORMATIVA



Objetivos Objetivos gerais:
- Integra a igualdade entre raparigas/mulheres e rapazes/homens na educação escolar e nas 
práticas pedagógicas docentes, individuais e coletivas;
- Garante a transversalização da igualdade de género no sistema educativo;
- Promove a navegação segura, crítica e esclarecida da Internet e dos dispositivos móveis;
- Sabe identificar nos alunos sinais indiciadores de ocorrência de violência doméstica;
- Conhece os procedimentos a realizar, enquanto elemento de identificação e intervenção, 
integrado na Rede Regional de apoio às vítimas de Violência Doméstica;
- Utiliza metodologias e práticas adequadas para uma intervenção eficaz nas questões da 
sexualidade.
 
Objetivos específicos:
- Contribui para a desconstrução dos preconceitos e estereótipos de género que enforma a 
educação e condicionam o livre desenvolvimento de rapazes e de raparigas;
- Atende à igualdade de género na gestão do currículo e respetivos conteúdos programáticos;
 Atende à igualdade de género nos projetos e programas de escola, nomeadamente na área da 
educação para saúde e em especial na educação sexual;
- Integra a dimensão da igualdade social entre os sexos na cultura organizacional da escola, 
garantindo a sua transversalidade, continuidade e sustentabilidade;
- Conhece e utiliza instrumentos pedagógicos, em especial os Guiões de Educação Género e 
Cidadania, adequando-os ao respetivo contexto profissional;
- Conhece a realidade da violência doméstica, especificamente no que se refere às causas 
associadas, aos efeitos no sistema familiar e nas crianças em particular;
- Conhece a Rede Regional de apoio às vítimas de Violência Doméstica, e o papel dos agentes 
e instituições educativas no contexto da rede;
- Compreende os conceitos de público / privado;
- Fomenta o pensamento crítico acerca da seleção de informação que se divulga;
- Organiza atividades considerando o pensamento crítico sobre o tempo despendido com os 
estudos, jogos, conversas, higiene, etc.;
- Aprende mais sobre o concreto e o não concreto, o real e o virtual;
- Percebe o conceito de anonimato e SBL;
- Identifica símbolos de estatuto e bullying;
- Lida com o bullying online, aprende a expressar/ mostrar (as próprias) emoções e empatia;
- Distingue entre o real e o virtual, pede ajuda, fala sobre os problemas;
- Garante um ambiente online mais seguro;
- Reflete criticamente práticas pedagógicas. 
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Conteúdos

1. A perspetiva de Género na intervenção educativa
    - preconceitos e estereótipos de género na educação;
    - transversalidade, continuidade e sustentabilidade.

2. A igualdade de Género na gestão curricular e nos projetos/programas de escola
    - Guiões de Educação, Género e Cidadania em contexto profissional.

3. Perigos e vantagens da internet
   - privacidade online;
   - bullying online (cyberbullying);
   - mundo real e virtual;
   - segurança online dos cenários de aprendizagem.

4. A Violência Doméstica
   - sua Compreensão etiológica;
   - consequências da VD nas vítimas diretas e indiretas;
   - sinais Indicadores dos efeitos da VD nas vítimas diretas e indiretas, especificamente nas 
crianças;
   - o enquadramento atual da VD na legislação vigente em Portugal;
   - a intervenção desejável enquanto agente educativo de crianças com VD;
   - as respostas sociais, e legais disponíveis na proteção das vítimas e no controle, punição e 
tratamento dos agressores.

5. Metodologias e práticas de educação para a saúde, em especial na educação sexual, em 
contexto educativo. 

Área de 
Formação

Formação pessoal, deontológica e sócio-cultural

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de setembro, para 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 12 horas

Horas Presenciais 12 horas

Horas Não Presenciais 0 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 100;100.EE;110;110.EE;120;140;150;160;

Local de 
Realização

Delegação Escolar do Funchal 

Edifício/Sala Auditório

Critérios de 
Avaliação

Participação/actividades realizadas nas sessões - 45%
Trabalho final - 55%

Escala de Avaliação/Classificação de referência (ECD) 
Segundo a Carta Circular CCPFC - 3/2007, de Setembro de 2007
Excelente - de 9 a 10 valores; Muito Bom - de 8 a 8,9 valores; Bom - de 6,5 a 7,9 valores; 
Regular - de 5 a 6,4 valores; Insuficiente - de 1 a 4,9 valores

Plataforma Interagir
http://digital.gov-madeira.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Carlos Alberto Baeta da Silva

Maria Fernanda Guimarães Ferreira Loureiro

Maria Teresa Alvarez Nunes

Maria Teresa de Ornelas Carvalho

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 21-02-2018

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 21-02-2018

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 22-02-2018

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 23-02-2018

Formador(a)

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

26-02-2018 08:30 12:30

27-02-2018 08:30 12:30

28-02-2018 08:30 12:30

Dados solicitados na inscrição

Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.

Estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Frequentou o módulo I, no ano anterior?

Autorizo a Direção Regional de Educação a utilizar o meu endereço eletrónico para divulgação 
de futuras ações de formação.
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