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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #106602)

Ficha da Ação

Título Educação Sexual e Desenvolvimento Curricular
Área de Formação F - Formação ética e deontológica
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 7852545    Nome FRANCISCO JOSÉ ALVES TEIXEIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-09038/99
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A necessidade desta ação decorre da Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto e da Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de Abril, pelas
quais a Escola é obrigada a desenvolver componentes curriculares de educação sexual, “não podendo a carga letiva ser
inferior a seis horas para os 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, nem inferior a doze horas para o 3.º ciclo do ensino básico e
secundário, distribuídas de forma equilibrada pelos diversos períodos do ano letivo.” A corporalidade e a sexualidade são
decisivas na construção da identidade pessoal. Todas as práticas educativas veiculam valores sexuais e antropológicos e
é fundamental que o educador tenha consciência desses valores e se faça veículo reflexivo, permitindo assim aos alunos
uma construção de si livre e consciente.
Objetivos a atingir
Sensibilizar os professores para os problemas centrais da construção da identidade pessoal, capacitando-os a interagir
positivamente com os seus alunos nos domínios amplos da corporalidade e da sexualidade; 
enrijecimento dos hábitos de discussão cultural; 
promover a integração dos novos contextos científicos e culturais do domínio da sexualidade nos programas disciplinares;
preparar os professores para a tematização contemporânea de assuntos como a sexualidade e a construção da
identidade pessoal, de forma a capacitarem os alunos para optarem entre comportamentos e atitudes sexuais; 
Construir/aplicar instrumentos de/em projetos de Educação Sexual e desenvolvimento curricular nas escolas, adaptados a
cada uma das situações específicas dos professores inscritos na ação.
Analisar, discutir e refletir sobre os materiais aplicados.
Conteúdos da ação
A ação desenvolver-se-á numa lógica teórico-prática:
1. Apresentação do programa, sua discussão e eventual redefinição, tendo em conta os contributos dos participantes.
2. Histórias e raízes da ideia de corpo e sexualidade.
2.1. As raízes órficas, platónicas, cristãs e cartesianas do dualismo antropológico ocidental.
2.2. A concepção sagrada do sexo no "mundo antigo".
2.3. A ética sexofóbica do "mundo cristão". 
3. A sexualidade: determinantes biológicos, psicológicos e sociais. 
3.1. O processo de "sexuação": determinantes psicológicos, vinculares e sociais na infância e na adolescência.
3.2. A construção da identidade sexual masculina.
3.3. A homossexualidade.
3.3.1. A homossexualidade na Grécia Antiga. 
3.4. Androginia, Gilania e Andocracia.
3.5. Mitos, preconceitos e crenças sexuais.
3.5.1. Erotismo, pornografia e obscenidade.
3.5.2. Erotismo feminino e erotismo masculino.
3.5.3. Fantasias sexuais.
3.5.4. Condutas sexuais: o que é normal? 

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25
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4. Os problemas sociais decorrentes da sexualidade. 
4.1. O comportamento sexual pré-matrimonial nas diferentes sociedades.
4.2. A variabilidade dos códigos sexuais.
4.3. A prostituição. 
5. A escola e a educação sexual.
5.1. Conceitos básicos: educar e aprender.
5.2. Educação sexual em sentido amplo e estrito.
5.3. Tipos de educação sexual.
5.4. Perfil do educador sexual. 
6. Elaboração de projectos curriculares de Educação Sexual
6.1. Criação de equipas de trabalho.
6.2. Levantamento de problemas.
6.3. Levantamento de recursos.
6.4. Definição de objectivos.
6.5. Estratégias de acção.
6.6. Planeamento curricular.
7. Avaliação
Metodologias de realização da ação
Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25% 
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%

Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
BADINTER, Elisabeth, (1996), XY, A Identidade Masculina, Ed. ASA, Porto.
BELLIOTTI, Raymond A., (1987),
DUBY, George, (1992), Amor e Sexualidade no Ocidente, Ed. Terramar, Mem Martins.
EISLER, Riane, (1998), O Cálice e a Espada, Ed. Via Óptima, Porto.
GLEITMAN, Henry, (1993), Psicologia, Ed. F.C.G., Lisboa.
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