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Alínea f) Formação Ética e Deontológica (Art.º 5º do DL 22/2014)

Organizações nacionais e internacionais têm salientado a urgência da prevenção e combate às
desigualdades, discriminações e violências sexuais e de género, ainda persistentes nos nossos dias. A
educação para a sexualidade é essencial para a saúde e bem-estar individual e social, de crianças e
jovens. Declarada um direito fundamental há 35 anos, a sua implementação em Portugal revela-se
complexa e frágil. Coordenadores/as dos Programas de Educação para a Saúde; docentes do ensino
básico e secundário (em concreto coordenadores/docentes da Cidadania e Desenvolvimento),
precisam formação em “cidadania íntima” (igualdade e diversidade sexual e de género), para
desenvolverem estratégias e ações promotoras da escola inclusiva. Esta ação sensibiliza, informa e
problematiza, temáticas, metodologias e técnicas de abordagem da sexualidade e género, na
comunidade escolar.

Objetivos
• Reconhecer a importância da abordagem dos direitos sexuais e de género, para o
desenvolvimento indentitário dos/as jovens e para a promoção da escola inclusiva;
• Promover reflexão conjunta em torno dos problemas da “cidania íntima”;
• Refletir sobre construções sociais da sexualidade e género inscritas em dinâmicas profissionais e
organizacionais;
• Identificar entraves na implementação da educação para a sexualidade nas escolas;
• Levantar problemáticas de informação, sensibilização e intervenção prioritárias, em matérias de
“cidadania íntima”;
• Compreender os conceitos nucleares da “cidadania íntima” (violência de género, identidade de
género, expressão de género, características sexuais, orientação sexual);
• Ensaiar planos, estratégias e técnicas de abordagem da “cidadania íntima”.

Metodologia
A ação tem uma componente presencial (25 horas) e uma componente de trabalho
autónomo (25 horas). As sessões presenciais são intercaladas com sessões de trabalho
autónomo em que os formandos desenvolvem atividades na respetiva escola/turma que
são sumariadas em folha própria distribuída pela formadora, visando a elaboração de um
Projeto de Educação Sexual de Turma.

Oficina de 25 h presenciais e 25h de trabalho autónomo
Ação financiada pelo Orçamento do Estado
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Formadora: Isabel Freire
Calendarização prevista
Início: 23/09/2019

Conclusão: 31/10/2019

Local: Escola Secundária Fonseca Benevides
Parâmetros de Avaliação:
Parâmetros de avaliação e respetivas ponderações:
1) Participação ativa nas sessões (40%):
- Realização das tarefas propostas em cada sessão de formação (20%) ;
- Participação nas atividades de discussão/reflexão (20%).
2) Trabalho de aplicação dos conteúdos (60%):
- Realização/apresentação dos trabalhos (40%) ;
- Relatório de reflexão final (20%), referindo as implicações da formação nas atividades
na escola, a ser enviada à Formadora (isabelfreire.press@gmail.com) e com conhecimento ao
Centro de Formação (cfcm@cfcm.pt ).

NOTA
Os Certificados são levantados no Centro de Formação. Quem desejar o seu envio para
casa deve entregar à formadora um envelope devidamente selado e endereçado para esse
fim.

Inscrições no site do Centro
www.calvetmagalhaes.net
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