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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente projeto, surge para dar cumprimento à lei nº 60/2010 de 6 de Agosto, regulamentada pela 

portaria nº.196-A/2010, que preconiza a obrigatoriedade de implementação da Educação Sexual nos 

estabelecimentos dos ensinos básico e secundário.  Trata-se de um projeto fundamentado na reflexão da Equipa 

de Educação para a Saúde, sobre as “Linhas Orientadoras” da Educação Sexual em Meio Escolar, emanadas 

pelo Ministério da Educação, e nele figuram os objetivos, conteúdos, metodologias, estratégias e propostas de 

atividades. 

  Com este projeto pretende-se contribuir, ainda que parcialmente, para uma vivência mais informada, 

mais autónoma e, logo, mais responsável da sexualidade na esfera dos conhecimentos, sentimentos, atitudes e 

competências. 

  O projeto em curso deverá conduzir à implementação da Educação Sexual na escola, mediante uma 

abordagem dos conteúdos definidos, devendo decorrer, sempre que possível, numa componente curricular 

complementar (Cidadania e Desenvolvimento) e em articulação com as áreas curriculares disciplinares. 

  Para a implementação deste projeto poder-se-á contar com diversos recursos humanos e materiais 

existentes nesta escola, bem como com o apoio do Centro de Saúde de Ponte de Lima e de programas regionais 

e nacionais.  

 

 

1. Enquadramento legal existente 
 

Hoje em dia, as escolas dispõem de um enquadramento legal relativamente claro para a promoção da Educação 

Sexual: 
 

- lei nº 60/2009 de 6 de Agosto 

- portaria nº 196-A/2010 e 9 de Abril 

 

 

2. Quadro ético orientador 
 
Segundo a OMS, a sexualidade é:  
 
 “Uma energia que nos motiva a procurar o amor, o contacto, a ternura e intimidade, que 
se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados; é ser-se sensual 
e ao mesmo tempo sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e por 
isso influencia também a nossa saúde física e mental.” 
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A sexualidade e a afetividade são componentes essenciais da intimidade e das relações Interpessoais. 

Neste sentido, são princípios orientadores da Educação Sexual: 

 

• o reconhecimento de que a autonomia, a liberdade de escolha e uma informação adequada são 
aspetos essenciais para a estruturação de atitudes responsáveis no relacionamento sexual; 
 

• a valorização das diferentes expressões da sexualidade ao longo do ciclo de vida; 
 

• o reconhecimento da importância da comunicação e do envolvimento afetivo e amoroso na vivência 
da sexualidade; 

 

• o respeito pelo direito à diferença e pela pessoa do outro, nomeadamente os seus valores, a sua 
orientação sexual e as suas características físicas; 

 

• o reconhecimento do direito a uma maternidade e paternidade livres, conscientes e responsáveis; 
 

• a promoção de competências que permitam reduzir as consequências negativas dos 
comportamentos sexuais de risco, tais como as infeções sexualmente transmissíveis; 

 

• o reconhecimento da importância de participação no processo educativo de Encarregados de 
Educação, alunos, professores e técnicos de saúde. 

 
 
 
 

3.  FINALIDADES 
 

• A valorização da sexualidade e afetividade entre as pessoas no seu desenvolvimento individual, 
respeitando o pluralismo das conceções; 

• O desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no 
campo da sexualidade; 

• A melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais entre os jovens; 

• A redução das possíveis consequências negativas dos comportamentos sexuais, tais como a 
gravidez não planeada e as Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST); 

• A capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e abuso sexuais; 

• O respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais; 

• A valorização de uma sexualidade responsável e informada; 

• A promoção da igualdade entre os sexos; 
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• O reconhecimento da importância de participação no processo educativo de encarregados de 
educação, alunos, professores e técnicos de saúde; 

• A compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos e reprodutivos; 

• A eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em função do 
sexo ou orientação sexual. 

 

4. CONTEÚDOS 
 

Os objetivos mínimos da área da Educação Sexual devem contemplar os seguintes conteúdos que devem 

ser abordados em articulação entre Cidadania e Desenvolvimento e as diversas disciplinas/áreas disciplinares: 

 
 

 1º Ciclo (1º ao 4º ano)  

• Noção de corpo;  

• O corpo em harmonia com a Natureza e o seu ambiente social e cultural;  

• Noção de família;  

• Diferenças entre rapazes e raparigas;  

• Proteção do corpo e noção dos limites, dizendo não às aproximações abusivas.  
 
 
 

 
2º ano 
 

Para além das rubricas incluídas nos programas de Estudo do Meio, o professor deve esclarecer os 
alunos sobre questões e dúvidas que surjam naturalmente, respondendo de forma simples e clara. 

 
 

3º e 4º ano 
 

Para além das rubricas incluídas nos programas de Estudo do Meio, o professor poderá desenvolver 
temas que levem os alunos a compreender a necessidade de proteger o próprio corpo, de se defender de 
eventuais aproximações abusivas, aconselhando que, caso se deparem com dúvidas ou problemas de 
identidade de género, se sintam no direito de pedir ajuda às pessoas em quem confiam na família ou na escola. 
 
 
 
 

2º Ciclo (5º e 6º anos)  

• Puberdade: aspetos biológicos e emocionais;  

• O corpo em transformação;  

• Caracteres sexuais secundários;  

• Normalidade, importância e frequência das suas variantes biopsicológicas; 

•  Diversidade e respeito;  
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• Sexualidade e género;  

• Reprodução humana e crescimento; contraceção e planeamento familiar; 

• Compreensão do ciclo menstrual e ovulatório; 

• Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas; 

• Dimensão ética da sexualidade humana. 
 
 
 

3º Ciclo (7º ao 9º anos)  

 

• Dimensão ética da sexualidade humana; 

• Compreensão da sexualidade como uma das componentes mais sensíveis da pessoa, no contexto 
de um projeto de vida que integre valores (ex: afetos, ternura, crescimento e maturidade 
emocional, capacidade de lidar com frustrações, compromissos, abstinência voluntária) e uma 
dimensão ética;  

• Compreensão da fisiologia geral da reprodução humana;  

• Compreensão do ciclo menstrual e ovulatório;  

• Compreensão do uso e acessibilidade dos métodos contracetivos e, sumariamente, dos seus 
mecanismos de ação e tolerância (efeitos secundários); 

• Compreensão da epidemiologia das principais IST em Portugal e no mundo (incluindo infeção por 
VIH/Vírus da Imunodeficiência Humana - VPH2/Vírus do Papiloma Humano - e suas 
consequências) bem como os métodos de prevenção. Saber como se protege o seu próprio corpo, 
prevenindo a violência e o abuso físico e sexual e comportamentos sexuais de risco, dizendo não 
a pressões emocionais e sexuais; 

• Conhecimento das taxas e tendências de maternidade e parentalidade na adolescência e 
compreensão do respetivo significado; 

• Conhecimento das taxas e tendências das interrupções voluntárias de gravidez, suas sequelas e 
respetivo significado; 

•  Compreensão da noção de parentalidade no quadro de uma saúde sexual e reprodutiva saudável 
e responsável.  
 

• Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas. 

 
 
 

Ensino Secundário  

• Compreensão ética da sexualidade humana. 
 

• Sem prejuízo dos conteúdos já enunciados no 3º Ciclo, sempre que se entenda necessário, devem 
retomar-se temas previamente abordados, pois a experiência demonstra vantagens de se voltar a 
abordá-los com alunos que, nesta fase de estudos, poderão eventualmente já ter iniciado a vida 
sexual ativa. A abordagem deve ser acompanhada por uma reflexão sobre atitudes e 
comportamentos dos adolescentes na atualidade. 
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• Compreensão e determinação do ciclo menstrual em geral, com particular atenção à identificação, 
quando possível, do período ovulatório, em função das características dos ciclos menstruais; 
 

• Informação estatística, por exemplo sobre: 
- idade de início das relações sexuais em Portugal e na EU; 
- taxas de gravidez e aborto em Portugal; 

 

• Métodos contracetivos disponíveis e utilizados, segurança proporcionada por diferentes métodos; 
motivos que impedem de métodos adequados; 
 

• Consequências físicas, psicológicas e sociais da maternidade e da paternidade de gravidez na 
adolescência e do aborto; 

 

• Doenças e infeções sexualmente transmissíveis (como infeção por VIH/Vírus da Imunodeficiência 
Humana - VPH2/Vírus do Papiloma Humano) e suas consequências; 

 

• Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; 
 

• Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas. 
 
 

 
5. METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS 

 

 
A)  A Educação para a Sexualidade no 1º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

Cada turma terá o seu projeto de educação sexual, no qual deverá constar os conteúdos e temas a abordar, 

as atividades/iniciativas a realizar, as disciplinas envolvidas, bem como a respetiva calendarização das ações a 

desenvolver. Este projeto será apresentado aos Encarregados de Educação nas reuniões de entrega das 

avaliações de final do 1º período.  

A carga horária dedicada à Educação Sexual não poderá ser inferior a 6 horas, distribuídas de forma 

equilibrada pelos três períodos. 

 
 

 
B) A Educação para a Sexualidade no 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

  
 

No segundo e terceiro ciclos o Conselho de Turma será responsável por elaborar e desenvolver um 

projeto, que terá por base um diagnóstico realizado no primeiro período (realizado por exemplo através de uma 

caixa de questões), centrado nos interesses dos alunos e concretizável preferencialmente através do 

desenvolvimento de atividades e iniciativas que possam ser apresentados à comunidade educativa e que tornem 

o projeto dinâmico e participativo. Assim, cada turma, desenvolverá o seu Projeto de Educação Sexual. 
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O projeto deverá conter os conteúdos e temas a abordar, as disciplinas envolvidas e as atividades/iniciativas 

a realizar, bem como a respetiva calendarização das ações a desenvolver.  

O projeto deverá ser implementado em articulação com a disciplina de “Cidadania e 

Desenvolvimento” e as restantes áreas curriculares disciplinares. Este deverá ser apresentado aos 

Encarregados de Educação nas reuniões de entrega das avaliações de final do 1º período.  

A carga horária dedicada à Educação Sexual não poderá ser inferior a 6 horas no 2º ciclo e a 12 horas no 

3º ciclo, distribuídas de forma equilibrada pelos três períodos. 

 

 

C) A Educação para a Sexualidade no Ensino secundário 
 

O Projeto de Educação Sexual será desenvolvido em Cidadania e Desenvolvimento , em articulação com as 

áreas curriculares disciplinares, da responsabilidade de cada Conselho de Turma, numa perspetiva 

interdisciplinar.  

Tal como no 2º e 3º ciclos, o projeto tentará responder às dúvidas/preocupações dos alunos (mediante 

diagnóstico efetuado durante o 1º período) e será também apresentado aos Encarregados de Educação nas 

reuniões de entrega das avaliações do 1º período. 

 

O projeto deverá conter os conteúdos e temas a abordar, as disciplinas envolvidas e as atividades/iniciativas 

a realizar, bem como a respetiva calendarização das ações a desenvolver.  

A carga horária dedicada à Educação Sexual não poderá ser inferior a 12 horas, distribuída de forma 

equilibrada pelos três períodos. 

 

NOTA: A Equipa PES irá disponibilizar recursos sobre os conteúdos a abordar, ficando arquivados em 

dossier próprio e acessível a todos, bem como em “pasta” partilhada na “Onedrive” de forma a que qualquer 

docente possa implementar o referido projeto, tentando assim suprimir a lacuna da falta de formação nesta área 

que ainda se verifica em alguns docentes do agrupamento. 
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6. GABINETE DE INFORMAÇÃO E APOIO AO ALUNO 
 
 

O gabinete de apoio ao aluno ficará sediado no primeiro bloco e estará aberto 2 dias por semana, por um 

período de 45 minutos. Durante este período, um professor da Equipa PES ou uma enfermeira da UCC (unidade 

de cuidados na comunidade), estará disponível para apoiar os alunos e esclarecer dúvidas que possam surgir.  

O gabinete estará equipado com panfletos informativos, livros e Kit de métodos contracetivos. 

Nota: O funcionamento do GIAA nos moldes acima descritos está dependente da colaboração da Equipa de 

Saúde Escolar da UCC de Ponte de Lima. 

 

 
7. OUTRAS AÇÕES 

 

 

A equipa responsável pela saúde escolar desenvolverá algumas iniciativas, nomeadamente, campanhas 

de sensibilização, caixa de perguntas, fóruns e palestras dirigidas à comunidade educativa (alunos, docentes e 

encarregados de educação). 

 

 

8. ENVOLVIMENTO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

 

Depois de aprovado pelo Conselho Pedagógico e Conselho Geral, o projeto será apresentado aos 

encarregados de educação nas reuniões de avaliação do primeiro período. Caberá a cada Diretor de Turma a 

apresentação do projeto, dando a conhecer as atividades curriculares e extracurriculares desenvolvidas nesse 

âmbito, o que permitirá a intervenção atempada dos encarregados de educação. 

Porque se entende que a educação sexual deve ser desenvolvida pela escola e pela família, numa 

parceria que permita respeitar o pluralismo das conceções existentes na sociedade portuguesa, cada diretor de 

turma irá desenvolver esforços para mobilizar os encarregados de educação no sentido de frequentarem sessões 

de sensibilização, propostas pelos próprios e/ou organizadas pela equipa PES. 

 

9. AVALIAÇÃO 
 

Trabalhos produzidos pelos alunos 

Questionários/relatórios 
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Envolvimento dos intervenientes 

 
A avaliação do projeto será contínua, por análise direta dos indicadores e pareceres emitidos pelos 

diferentes intervenientes do projeto. No final do ano será elaborado um relatório final do qual resultará uma 

reflexão, que deverá servir de base à elaboração de propostas de trabalho para o ano letivo seguinte. 

 

Arcozelo, 22 de julho de 2022 

Equipa da Promoção e Educação para a Saúde 


