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Exmo/a. Senhor/a Delegado/a Escolar, Diretor/a do Estabelecimento de Ensino;

A Educação para a Cidadania, vertente transversal ao currículo, é indissociável de uma

educação promotora de igualdade de direitos e deveres das alunas e dos alunos, através de

uma educação livre de preconceitos e de estereótipos de género.

As escolas têm hoje uma responsabilidade central na Educação para a saúde, que

integra a educação para a sexualidade e os afetos.
Neste contexto, pretende-se com esta ação de formação dotar os docentes da

Educação Pré-Escolar e do L.e Ciclo do Ensino Básico de conhecimentos e estratégias que os

capacitem para a intervenção com alunos e pais no âmbito da sexualidade e dos afetos,
conforme cartaz e programa em anexo.

Considera-se, por isso, que seria importante que V. Exa. pudesse indicar para esta

ação de formação um/a docente de cada estabelecimento de educação/ensino do pré-escolar e

do 1.s Ciclo, cuja inscrição deverá ser realizada através da Plataforma Interagir, até ao dia 28

de fevereiro de 20t7.
Nesta ação de formação serão explorados os materiais que serão fornecidos às

Delegações Escolares de todos os concelhos da RAM:

Kit's de Educação Sexual no l.e Ciclo (APF)

Guiões de Educação Género e Cidadania Pré-escolar e 1e ciclo (ClG)

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional
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