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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. Enquadramento Geral do Tema 

 
 
       

 Nas últimas décadas, a promoção e a educação para a saúde em 

contexto escolar têm vindo a ser objecto de interesse de sucessivos governos. 

Como resultado de um mundo globalizado e em permanente transformação, 

os últimos anos caracterizaram-se pela atenção gradual de que a saúde tem 

sido alvo, particularmente ao nível da sua promoção e prevenção. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é o estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doenças ou enfermidades. O actual conceito de saúde está pois intimamente 

ligado ao de qualidade de vida. 

Os problemas socioeconómicos e educacionais de Portugal reflectem-se 

nas estatísticas europeias, que colocam o nosso país numa posição cimeira em 

relação a alguns problemas de Saúde Pública, tais como o alcoolismo, o 

consumo de substâncias psico-activas e as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) (Matos, 2008). 

No entanto, esta posição que ocupamos a nível europeu poderá ser 

invertida com a implementação de programas que visem informar e educar: 

“Todas estas situações poderiam diminuir se se conseguisse recorrer a 

programas de informação e educação adequados. Investigar os 

comportamentos dos jovens é indispensável, pois o conhecimento 

correcto da situação que se vive hoje em dia poderá permitir o 

delineamento de programas de intervenção e encontrar soluções para 

resolver grande parte destes problemas.” (Matos, 2008). 

Os jovens em idade escolar passam uma grande parte do seu tempo na 

escola, motivo pelo qual este espaço não se pode desvincular da sua obrigação 

de promover aprendizagens relacionadas com a saúde. Uma escola que 

promove a saúde deve, então, “ser considerada uma fonte de 

desenvolvimento de comportamentos orientados para a promoção da saúde e 

bem-estar” (Matos, 2008). 
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Em contexto escolar, quando falamos em educação e promoção para a 

saúde, estamos concretamente a referir-nos a quatro temáticas prioritárias, a 

incluir nos Projectos Educativos das Escolas (PEE): alimentação e actividade 

física; Consumo de substâncias psicoactivas (droga, tabaco, álcool); 

sexualidade; infecções sexualmente transmissíveis, designadamente VIH-

SIDA; violência em meio escolar, Ministério da Educação (ME, 2006).  

       A aceitação da integração de programas escolares centrados na saúde foi 

pacífica, com excepção da área da sexualidade, que, pela complexidade e 

delicadeza de que se reveste, suscitou alguma polémica.  

       A fase da adolescência é considerada uma etapa em que os jovens se 

encontram mais susceptíveis à vivência de novas experiências, e uma delas é 

precisamente a sexualidade, considerada por vezes como um assunto tabu. No 

entanto, ignorar o problema não conduz à sua extinção, pelo que se considera 

pertinente, não apenas informar e alertar os jovens para os riscos que 

poderão decorrer de uma sexualidade desinformada, mas também promover o 

seu desenvolvimento integral, nomeadamente fomentando a sua capacidade 

de tomar decisões autónomas e responsáveis num quadro de respeito pela 

dignidade humana (Dias et al., 2002). Segundo os mesmos autores, a 

legislação tem vindo a sofrer alguma alteração conceptual, tendo-se passado 

de uma visão que contemplava no essencial “conhecimentos científicos sobre 

anatomia, fisiologia, genética e sexualidade humanas” (Lei 3/84), para a 

promoção do desenvolvimento de referências éticas, de atitudes, de afectos, 

bem como da consciência da importância da tomada de decisão, da recusa de 

comportamento não desejado e do conhecimento dos recursos de apoio 

quando necessário. Ainda segundo Dias et al. (2002), as linhas orientadoras, 

sobre Educação Sexual em meio escolar, enviadas pelo ME às escolas em 

2001, integram a educação sexual num projecto educativo mais abrangente, 

que se insere na formação integral (pessoal e social) dos jovens.  

O reconhecimento da importância da abordagem da sexualidade em 

contexto escolar, mas também a sua complexa implementação na prática, 

levou a que, em 2005, o Ministério da Educação criasse um grupo de trabalho 
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sobre a Educação Sexual nas Escolas (GTES)1, que analisou o assunto, 

emitindo três relatórios2 sobre o trabalho desenvolvido. 

Tendo em conta os resultados explicitados nos relatórios do GTES, foi 

mais tarde publicada legislação que previa a obrigatoriedade das escolas 

terem um Programa de Promoção e Educação para a Saúde, contemplado no 

Projecto Educativo, que integrasse as temáticas citadas acima, entre elas a 

sexualidade, bem como a obrigatoriedade de nomeação de um coordenador 

nas escolas. 

A escolha do tema da presente dissertação relaciona-se concretamente 

com a experiência da autora na área, na medida em que a escola onde exerce 

funções docentes a nomeou coordenadora3 de um projecto de Promoção e 

Educação para a Saúde. Além disso, como já foi mencionado, este é um tema 

premente na sociedade actual, onde toda a comunidade, micro e macro-

escolar, deve estar envolvida, porque abrange um conjunto vasto de actores 

que, directa ou indirectamente, influenciam ou são influenciados pelas 

diversas vivências e contextos sociais. 

O professor/educador, entendido como uma figura que fomenta 

aprendizagens e que orienta os alunos, deve tomar para si a responsabilidade 

de promover a cidadania dos alunos, onde obrigatoriamente se incluem os 

comportamentos e os estilos de vida relacionados com a saúde. Neste sentido, 

a dissertação que agora se apresenta está estruturada em dois eixos centrais:  

(i) O percurso global de implementação de um Programa de Promoção e 

Educação para a Saúde em onze turmas do ensino básico; 

(ii) O percurso particular de implementação de um projecto específico 

sobre a sexualidade numa turma de 9.º ano. Inicialmente, aplicou-se 

um inquérito sobre a temática a quatro turmas de 9.º ano, e no final 

repetiu-se, com o objectivo de comparar os resultados obtidos na 

turma de implementação do projecto com as restantes turmas. 

Saliente-se, ainda, que, no início do ano, foi realizado um inquérito 

                                                 
1 Grupo de Trabalho da Educação Sexual será designado neste trabalho  por GTES. 
2 GTES (2005). Relatório Preliminar. Lisboa. Em http://www.min-
edu.pt/EducacaoSexual/Relatorio_Preliminar_ES_31-10-2005.pdf; GTES (2007a). Relatório de Progresso. 
Em http://www.dgidc.min-edu.pt/EducacaoSexual/Relatorio%20progresso.pdf; GTES (2007b). Relatório 
Final. Lisboa. Em http://www.min-edu.pt/np3content/?newsId=298&fileName=gtes_rel_final.pdf 
3 Conforme legislação do Ministério da Educação (Ministério da Educação. Despacho n.º 2506/2007, 
publicado no Diário da República n.º 36 em 20 de Fevereiro de 2007, 2.ª série), estabeleceu-se que cada 
escola deve ter um Professor-Coordenador da Educação para a Saúde. 
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aos encarregados de educação dos alunos de 9.º ano e que houve 

concordância quanto à importância da escola abordar e alertar para 

estas temáticas. 

 

Por último, como se refere no Programa Nacional de Saúde Escolar 

(PNSE, Despacho n.º 12.045/2006),  

“A gestão eficaz do PNSE implica avaliação sistemática: avaliação 

quantitativa das áreas de intervenção do Programa e avaliação da 

efectividade e estudo de casos, que traduzirão apreciações qualitativas 

dos projectos de promoção da saúde desenvolvidos nas escolas”. 

Mostra-se, assim, através de legislação emanada do Ministério da Saúde, 

a pertinência de uma dissertação que se centre num estudo de caso e que 

analise as consequências do processo de implementação de um Programa de 

Promoção e Educação para a Saúde e que indique pontos a ser melhorados ou 

alternativas viáveis de trabalho. Só desta forma se poderá avaliar a execução 

e o impacto de um programa desta natureza na comunidade educativa. 

 

 

1.2. Objectivos Gerais e Objectivos Específicos 

 

Os objectivos gerais do presente trabalho de investigação consistem em: 

1. Implementar e avaliar um Programa de Promoção e Educação para a 

Saúde numa escola; 

2. Desenvolver a realização de um trabalho específico com uma turma de 

9.º ano, relacionado com a sexualidade. 

 

Tendo em consideração os dois objectivos gerais que se visa atingir com a 

realização do presente trabalho, convencionou-se a delimitação dos seguintes 

objectivos específicos: 

1. Sensibilizar e mobilizar os diferentes agentes educativos para o 

Programa de Promoção e Educação para a Saúde na escola; 

2. Avaliar a opinião dos pais dos alunos de 9º ano em relação à temática 

da sexualidade; 
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3. Aferir atitudes/comportamentos e conhecimentos dos alunos de 9º 

ano sobre a sexualidade; 

4. Avaliar os resultados obtidos na turma de 9ºano onde se implementou 

o projecto, comparativamente com as restantes turmas de 9º ano.  

 

Em última instância, pretende-se verificar, através da aplicação de um 

inquérito final a todas as turmas de 9.º ano, se os resultados diferem ou não 

relativamente à turma de implementação do projecto. Dessa forma, será 

possível avaliar se o material desenvolvido e aplicado numa turma específica 

teve algum impacto ao nível da informação e abertura dos alunos em relação 

à temática da sexualidade. 
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL/TEÓRICO 

 

2.1. Promoção e Educação para a Saúde 

 

O nosso país foi pioneiro1 relativamente à estreita ligação entre a saúde e 

a escola, que remonta aos inícios do século XX, mais concretamente a 1901, 

ano em que foi criada a Inspecção Sanitária Escolar, pela Direcção-Geral de 

Instrução Pública. A principal preocupação era controlar as epidemias e as 

endemias (PNSE. Despacho n.º 12.045/2006). Entretanto, com o decorrer dos 

anos e com as profundas mudanças políticas e sociais, houve sucessivas 

reformas cujo objectivo foi sempre o de atender às necessidades de saúde em 

contexto escolar. A Saúde Escolar esteve, até ao ano de 1971, a cargo dos 

Centros de Medicina Pedagógica (Lisboa, Porto e Coimbra), cujo objectivo se 

centrava na intervenção médica em contexto escolar.  

Até ao ano de 2001, houve uma certa indefinição das políticas legisladas, 

na medida em que a Saúde Escolar era um assunto partilhado pelos 

Ministérios da Saúde e da Educação, diferindo apenas nas metodologias 

adoptadas (PNSE. Despacho n.º 12.045/2006). Foi a partir do ano de 2002 

que a Saúde Escolar passou a ser tutelada e operacionalizada através do 

Ministério da Saúde, pelo que o pessoal dos Centros de Medicina Pedagógica 

passou a integrar-se nos quadros da ARS. 

A sociedade encontra-se em evolução permanente, o que tem 

consequências na forma como as diversas instituições perspectivam as suas 

políticas e o seu nível de actuação. Tem havido, de facto, alterações na forma 

como se perspectiva a Saúde Escolar, alargando-se o seu escopo de actuação, 

já que se tenta ir ao encontro das necessidades dos adolescentes2 e alertá-los 

para os perigos de determinadas atitudes relacionadas com a própria idade. 

As novas metodologias e objectivos inerentes à promoção da Saúde 

Escolar advêm da alteração do papel da própria escola, que deixou de ser um 

local onde apenas ocorre a transmissão dos conteúdos programáticos de cada 

disciplina, tornando-se um local onde se deve ‘educar’ com um sentido mais 
                                                 
1 A Portugal seguiu-se a França (1902), a Espanha (1904) e a Inglaterra (1908). 
2 Segundo a OMS, a adolescência é um período entre os 10 e os 19 anos. Houve um prolongamento da 
adolescência, que se prende essencialmente com o prolongamento da escolaridade obrigatória e a entrada 
mais tardia no mundo profissional. 
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lato, através da promoção da cidadania e advertência para comportamentos 

de risco. Importa que os alunos entendam que não são impermeáveis à 

doença e que os seus comportamentos são decisivos para a sua saúde. Neste 

sentido, utiliza-se o termo “Promoção da Saúde”, que se reporta ao processo 

que tem o propósito de “optimizar condições que permitam aos indivíduos 

monitorizar e controlar a sua saúde, a saúde dos grupos onde se inserem e 

agir sobre os factores que a influenciam (Carta de Ottava3, 1986, in 

www.who.int)” (Matos et al, 2006c). 

As políticas nacionais sobre Saúde Escolar foram influenciadas pelo 

panorama internacional, particularmente alguns projectos e documentos 

europeus, de que destacaremos alguns. Em primeiro lugar, não se pode 

esquecer o “Health 21”, inserido no programa “Health for all”, patrocinado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS)4, cujas preocupações incidem na 

estipulação de metas de saúde para os anos futuros. Este documento destaca 

a saúde e os estilos de vida saudáveis em contextos escolares, chamando a 

atenção para o papel e importância dos serviços de saúde na promoção e 

prevenção da saúde da comunidade escolar. Nesse documento, segundo a 

meta 3, convencionou-se que, no ano de 2015, 95% dos alunos integrem 

Escolas Promotoras de Saúde. A Escola Promotora de Saúde (EPS) é definida 

“como aquela que inclui a educação para a saúde no currículo e possui 

actividades de saúde escolar” (PNSE. Despacho n.º 12.045/2006), cujo 

objectivo é capacitar os jovens para a mudança e conduzir à cidadania. 

Para que uma escola integre a Rede de Escolas Promotoras de Saúde 

deve contemplar, no seu currículo, princípios e actividades que visem a 

promoção efectiva da saúde, tendo também em atenção os mecanismos de 

avaliação necessários para que se possa proceder a uma análise correcta da 

sua implementação (PNSE. Despacho n.º 12.045/2006). 

Segundo a resolução da 1.ª Conferência da Rede Europeia de Escolas 

Promotoras de Saúde (Grécia, 1997), todas as crianças e jovens têm o direito 

à educação numa escola que seja efectivamente promotora de saúde. A Rede 

                                                 
3 OMS (1986). Carta de Ottawa para a promoção da saúde, Versão Portuguesa "Uma 
Conferência Internacional para a Promoção da Saúde com vista a uma nova Saúde Pública", 17-
21 Novembro, Otawa, Canadá, Lisboa: DGSaúde.  
4 OMS (1999), Health 21. Health for all in the 21st century. World Health Organization. Regional  
Office for Europe. Copenhagen. 
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de Escolas Promotoras de Saúde integra-se, desde 1994, na Rede Europeia de 

Escolas Promotoras de Saúde5, que possibilita a promoção da saúde nas 

escolas, esperando-se que venha a traduzir-se em ganhos de saúde futuros.  

Entretanto, um outro elemento veio integrar as preocupações com a 

saúde: a qualidade do ambiente e o seu impacto na saúde de crianças e 

jovens em idade escolar. Na 4.ª Conferência Ministerial sobre Ambiente e 

Saúde (WHO, 2004a) houve um debate relativo a esta temática, falando-se 

dos direitos humanos relativamente ao Ambiente. Daqui surgiu a ideia de que 

também é necessário alertar as crianças (WHO, 2004b) e os jovens para os 

riscos de um ambiente prejudicial para a nossa saúde e para a importância da 

preservação de um futuro sustentável. 

A título de curiosidade, e de forma a mostrar o papel cada vez mais 

importante do bem-estar mental, temos também a Conferência Ministerial 

sobre a Saúde Mental (WHO, 2005), que veio destacar a promoção e 

prevenção de doenças mentais, sugerindo 

“[…] acções de combate ao estigma e à discriminação, actividades para 

os estádios mais vulneráveis do ciclo de vida, especialmente na infância 

e na adolescência, inseridas em estratégias de longo prazo, com 

benefícios para o indivíduo, as sociedades e os sistemas de saúde.” 

(PNSE. Despacho n.º 12.045/2006) 

Considere-se ainda o HBSC6/OMS (Health Behaviour in School-aged 

Children), estudo internacional que, em colaboração com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), objectiva conhecer os comportamentos dos 

adolecentes em termos de saúde, estilos de vida e contextos sociais (Matos et 

al , 2006c). Com início em 1982, através da Finlândia, Noruega e Inglaterra, a 

HBSC conta hoje com 44 países a nível mundial, o que revela a crescente 

importância que a saúde escolar tem vindo a assumir. De notar que Portugal 

integra este estudo desde 1996, sendo membro associado desde 1998 (Matos 

et al , 2006c). 

Deste modo são realizados estudos de quatro em quatro anos, através de 

questionários a alunos que frequentam as escolas públicas, pelo que Portugal 

                                                 
5Pode consultar-se as metodologias utilizadas por estas escolas em 
http://www.who.dk/enhps/page. 
6 Pode consultar-se o site http://www.hbsc.org. 
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já encetou três estudos (Matos et al. 1998, 2002 e 2006), através do Projecto 

Aventura Social7, com coordenação da Professora Doutora Margarida Gaspar 

de Matos, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de 

Lisboa.  

De referir que este projecto visa estudar os comportamentos de saúde 

em jovens em idade escolar e que se trata de uma mais-valia para a 

percepção dos comportamentos e dos estilos de vida dos adolescentes, em 

geral, e dos portugueses, em particular. Os diversos estudos e relatórios 

publicados, com dados úteis sobre a temática, contribuem para planificação e 

sistematização de políticas que incidam sobre a Promoção e Educação para a 

Saúde. Há, assim, um processo dinâmico ao nível internacional que permite 

uma troca e partilha constante de informações sobre estas questões. 

Genericamente, para além de questões demográficas, as áreas de incidência 

do questionário aplicado consistem em “questões relativas à saúde positiva, 

consumo de álcool, tabaco e drogas, actividade física, comportamentos 

sexuais, lesões e violência, família, grupos de pares e lazer, cultura de grupo, 

atitudes e conhecimentos face ao VIH/SIDA” (Matos et al, 2008). 

Este projecto adquiriu, no panorama nacional, um papel central no 

estudo de questões relacionadas com a saúde escolar, uma vez que tem 

conduzido uma panóplia diversificada de investigações (ver Matos et al. (1999); 

Matos et al (2000); Matos, Simões, & Carvalhosa (2000); Matos & Carvalhosa (2001); Matos et 

al (2006d); Matos et al (2006e) no âmbito da promoção da saúde de 

comportamentos sociais. A recolha constante de informação sobre a saúde 

escolar, através de um trabalho de campo constante, e a publicação de 

relatórios e artigos on-line, apresentam-se, assim, como contributos valiosos 

para os investigadores e professores que se interessam pela temática.  

Também se deve referir a Comissão de Coordenação da Promoção e 

Educação para a Saúde (CCPES, 2000), definida como  

“[…] uma estrutura apta a fomentar a iniciativa e a inovação na 

promoção e educação para a saúde em meio escolar, a priorizar 

intervenções específicas, a assegurar a articulação consistente entre os 

diferentes serviços e a parceria com o Ministério da Saúde e a 

                                                 
7 http://www.aventurasocial.com e http://fmh.utl.pt/aventurasocial. 
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consolidar e conferir o carácter estrutural e permanente à intervenção 

para a saúde no âmbito do sistema educativo”. 

Ao nível nacional, outro documento importante e orientador é o Plano 

Nacional de Saúde (PNS 2004-2010), instituído em 2004, cuja finalidade é a 

obtenção, a médio e longo prazo, de ganhos na área da saúde, “contribuindo 

para a redução dos custos económicos, individuais, sociais decorrentes do 

tratamento das doenças crónicas não transmissíveis” (PNS. Despacho n.º 

1916/2004, 2.ª série). 

Consideremos a seguinte transcrição, que traduz as ideias principais do 

plano mencionado acima (PNS – Despacho 1906/2004, 2.ª série): 

“A experiência acumulada permite concluir que a intervenção sobre os 

estilos de vida, entendidos como o conjunto de hábitos e 

comportamentos de resposta às situações do dia-a-dia, aprendidas 

através do processo de socialização e constantemente reinterpretados e 

testados ao longo do ciclo de vida e em diferentes situações sociais, 

obriga à implementação de estratégias de promoção de saúde, 

multissectoriais e multidisciplinares, compreensivas, diversificadas, 

continuadas e sujeitas a avaliação.” 

 

Dentro desse plano, temos o Programa Nacional de Intervenção 

Integrada sobre determinantes da saúde relacionados com os estilos de vida, 

com duas finalidades: redução dos factores de risco relacionados com doenças 

crónicas não transmissíveis; e melhoria dos estilos de vida, no sentido de 

adopção de comportamentos que visem uma maior protecção das doenças. A 

implementação do PNS relaciona-se, assim, com a abordagem dos 

determinantes da saúde, designadamente o consumo de tabaco, o álcool, a 

alimentação, a actividade física e o stress, através de diversos programas 

aplicados nos “ambientes onde as pessoas vivem, trabalham e estudam, em 

colaboração com os múltiplos sectores que contribuem para a saúde” (PNSE. 

Despacho n.º 12.045/2006). A ideia base é a multidisciplinaridade e a 

articulação entre uma plêiade de instituições, como as escolas, as autarquias, 

os centros de saúde ou os hospitais, entre outros, criando-se parcerias com o 

fim último de contribuir para o bem-estar das sociedades e do indivíduo em 
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particular, levando-o a compreender a importância dos comportamentos de 

saúde para a qualidade de vida. Neste contexto, os educadores e professores 

assumem um papel essencial, devendo, desde cedo, alertar os alunos para a 

importância da saúde. 

Em 2005, foi criado o Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), que 

se insere no Plano Nacional de Saúde, sendo destinado a todos os actores 

directa ou indirectamente relacionados com a comunidade escolar, como os 

educadores/professores, os pais e encarregados de educação ou as diversas 

instituições que com ela se relacionam, como as autarquias ou as bibliotecas, 

apenas para citar algumas. O PNSE (Despacho n.º 12.045/2006) assenta em 

cinco objectivos concretos que visam a melhoria da qualidade de vida das 

populações. Esses objectivos são os seguintes: 

− “Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comunidade 

educativa; 

− Apoiar a inclusão escolar de crianças com Necessidades de Saúde e 

Educativas Especiais; 

− Promover um ambiente escolar seguro e saudável; 

− Reforçar os factores de protecção relacionados com os estilos de 

vida saudáveis; 

− Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas 

promotoras de saúde.”   

Considera-se que a escola é um lugar privilegiado para a promoção da 

saúde da sua comunidade e que, como já foi aliás mencionado, não se pode 

demitir da sua função ‘educativa’ nem conduzir-se apenas pela transmissão de 

conhecimentos pedagógicos. A escola é, antes de mais, um espaço onde se 

deve educar para a cidadania, de que a saúde faz também parte. Tenta-se, 

assim, contribuir para melhorias visíveis ao nível da saúde, proporcionando 

informações que levem o indivíduo a uma maior vigilância e prevenção. 

A Saúde Escolar insere-se nas orientações curriculares de todos os níveis 

de ensino, defendendo-se a sua transversalidade ao longo de todo o processo 

de ensino-aprendizagem. As áreas curriculares não disciplinares (ACND), como 

a Área Projecto (AP), o Estudo Acompanhado (EA) e a Formação Cívica (FC), 
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são os espaços visados para desenvolver projectos relacionados com a 

Promoção e Educação para a Saúde. 

Reitere-se a importância do estabelecimento de uma cadeia de relações 

entre a comunidade escolar e os diversos actores e entidades que com ela se 

imbricam, tais como associações de pais, centros de saúde, autarquias ou 

bibliotecas, numa lógica interactiva e integrativa da escola na sociedade 

global. 

Em suma, o propósito elementar da Promoção e Educação para a Saúde 

centra-se na obtenção de ganhos de saúde em termos globais, o que 

conjectura um trabalho em rede que abarque o maior número possível de 

pessoas e instituições relacionados com os contextos envolventes dos 

adolescentes. Deve evidenciar-se o elemento base de todo o processo, e o que 

conduzirá aos restantes, que é a responsabilização do indivíduo pela sua 

saúde e co-responsabilização pelo ambiente e bem-estar dos que com ele 

convivem. Por outras palavras, a Promoção e Educação para a Saúde 

funcionará como um contributo para a formação de uma geração mais 

saudável e reflexiva, que intervenha de forma activa em questões 

relacionadas com a saúde. 

 

2.2. Educação para a Sexualidade 

 

Se considerarmos que a presente dissertação prevê a descrição e 

discussão dos resultados relativos à implementação de um projecto de 

Promoção e Educação para a Saúde relacionado com a sexualidade, 

compreendemos a pertinência de considerar alguns estudos (ver Lopez e Fuertes 

(1999); Pereira e Freitas (2001); Santos et al. (2001); Vilar (2003)) realizados na área, 

sendo de destacar o já mencionado nome de Margarida de Matos8, 

responsável por um estudo detalhado sobre os diversos factores inerentes à 

promoção da Saúde Escolar, passando, necessariamente, pela sexualidade. 

A OMS define a sexualidade em termos de  

                                                 
8 A autora publicou alguns artigos na área da sexualidade. Destaque-se o seu trabalho na área 
das atitudes face ao VIH/SIDA, onde podemos mencionar Matos et al (2003b); Matos et al 
(2006b).  
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“[…] uma energia que nos motiva para encontrar amor, contacto, 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 os pensamentos, sentimentos, acções e interacções e, por 

isso, influencia também a nossa saúde física e mental” (Frade et al, 

2003). 

 

Considere-se ainda algumas características da sexualidade referidas em 

(Educação Sexual em meio Escolar, ME, 2000), 

“… a sexualidade é das características humanas mais determinadas e 

moldadas pelo processo de socialização. O que somos, pensamos, 

fantasiamos, desejamos e fazemos ao nível sexual é resultado de um 

processo contínuo de aprendizagens, interacções e reflexões, realizado 

em todos os círculos de vida e actividades humanas, como o contexto 

familiar, as relações entre os pares e os contextos sociais de 

aprendizagem formal (a escola ou as religiões por exemplo) e informais 

(nomeadamente o universo mediático típico das sociedades modernas). 

Este processo é contínuo e feito de mensagens contraditórias, por vezes 

até conflituais. E é neste contexto que, mediante diferentes influências 

e experiências, se vai formando a identidade sexual”. 

Ao longo dos anos, a sexualidade tem sido uma área estigmatizada, 

tendo sido recorrentes os avanços e recuos ao nível da implementação da sua 

promoção em contextos educativos. Neste sentido são do Conselho Nacional 

da Educação (CNE, 2005)9 as seguintes afirmações,  

“…Uma leitura cruzada da Lei nº 46/86 (LBSE), da Lei nº 120/99 

(Educação Sexual em meio escolar), do Decreto-Lei nº 259/2000 

(Educação Sexual em meio escolar) do Decreto-Lei nº 115-A/98 (Gestão 

e administração de escolas), do Decreto-Lei nº 6/2001 (Revisão 

curricular do ensino básico) e do Decreto-Lei nº 74/2004 (Revisão 

curricular do ensino secundário) permite concluir que não existe uma 

articulação dos normativos sobre a implementação da Educação Sexual 

nas escolas dos ensinos básico e secundário.”   

                                                 
9 Parecer nº6/2005 do Conselho Nacional de Educação, publicado em DR de 24 de Novembro 
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Como se afirma em (Educação Sexual em meio Escolar, ME, 2000), 

“Um dos argumentos mais frequentes para o não envolvimento da 

Escola na Educação Sexual é o receio de que falar da sexualidade em 

contextos formais possa funcionar como mecanismo de incentivo a 

comportamentos sexuais precoces” 

Não obstante as dificuldades sentidas na sua aceitação, é hoje 

reconhecida a premência de uma abordagem multidisciplinar e abrangente que 

conduza os alunos a uma consciencialização cada vez maior para estes 

assuntos, reconhecendo a urgência de uma sexualidade esclarecida e 

consciente. A família é um dos pilares do crescimento e desenvolvimento 

salutar de um indivíduo e nesse sentido a legislação emanada promove e 

enfatiza o preceito da articulação escola-família; aliás no âmbito da educação 

da sexualidade, os pais e encarregados de educação deverão ser dos parceiros 

mais interessados no sucesso da escola que há-de reflectir-se no sucesso dos 

seus educandos. Apesar da evolução das mentalidades, muitas famílias 

manifestam ainda alguma dificuldade em tratar a temática da sexualidade com 

os seus filhos. Alguns jovens continuam a fechar-se em relação à sexualidade, 

efectuando as aprendizagens por si mesmos, o que nem sempre tem 

consequências positivas. Por isso, é com alguma recorrência que nos 

deparamos com jovens com falta de preparação para essa faceta natural da 

vida, uma “área do desenvolvimento humano” (Vaz et al, 1996), como a 

socialização ou a linguagem, pelo que pressupõe que haja aprendizagem. 

Neste aspecto, é de salientar que “Cerca de 80% dos adolescentes 

portugueses que frequentam a escola iniciam a sua vida sexual depois dos 15 

anos” (GTES, 2007b), facto que, por si só, é revelador da importância do 

debate sobre a sexualidade na escola. 

A Reorganização Curricular do Ensino Básico em 2001 (Decreto-Lei n.º 

6/2001 de 18 de Janeiro) permitiu a integração transversal da Educação para 

a Sexualidade no Currículo Nacional do Ensino Básico. No Despacho que cria o 

GTES (Despacho n.º 19 737/2005, 2.ª série), pode-se ler a propósito da 

criação de um grupo desta natureza: 
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“De entre os objectivos prioritários de política educativa, o XVII Governo 

Constitucional consagrou no seu Programa a adopção de medidas 

atinentes à promoção da saúde global da população escolar, 

nomeadamente quando se refere que de ‘entre as múltiplas 

responsabilidades da escola actual estão a educação para a saúde, par a 

sexualidade e para os afectos.” 

No mesmo despacho, pode ler-se ainda que a criação deste grupo de 

trabalho tem o objectivo de “estudar e propor parâmetros gerais dos 

programas de educação sexual em meio escolar, na perspectiva da promoção 

da saúde escolar”.  

No Relatório Preliminar do GTES (2005), chega-se à conclusão da 

importância da inclusão da Educação Sexual (ES) “numa nova dinâmica 

curricular de Promoção e Educação para a Saúde”, sendo aquela definida como 

a seguir se transcreve: 

“[…] um processo pelo qual se obtém informação e se formam atitudes 

e crenças acerca da sexualidade e do comportamento sexual”, cujo 

objectivo é o “desenvolvimento de competências nos jovens, de modo a 

possibilitar-lhes escolhas informadas nos seus comportamentos na área 

da sexualidade, permitindo que se sintam informados e seguros nas 

suas opções.” (GTES, 2005) 

Ainda no mesmo relatório (GTES, 2005), pode ler-se: 

“A ES para os jovens tem como objectivo conseguir uma melhoria dos 

seus relacionamentos afectivo-sexuais, ao mesmo tempo que pretende 

reduzir as possíveis consequências negativas dos comportamentos 

sexuais, tais como a gravidez não planeada e as doenças sexualmente 

transmissíveis. Tem também como meta a necessidade de dotar os mais 

novos da capacidade de protecção face a todas as formas de abuso e 

exploração sexual. Numa perspectiva a longo prazo, a ES deve 

contribuir para a tomada de decisões na área da sexualidade durante 

toda a vida.” 

A Educação para a Sexualidade objectiva fomentar as aptidões dos 

jovens em termos de informações sobre a sexualidade, conduzindo-os a 

escolhas e comportamentos sexuais informados, que lhes permitam sentir-se 
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seguros face às suas opções e vivências numa perspectiva abrangente de 

educação para a saúde. 

Para Cortesão et al (1989), a Educação Sexual deve conter “não só a 

informação sexual, mas a discussão de valores no domínio sócio-afectivo que 

vão emergindo no processo de socialização que se faz através da família, da 

escola e de toda a envolvente social, valores que são veiculados de forma 

explícita ou implícita desde o nascimento”. 

Segundo o Relatório Final da GTES (2007b), 

“[…] as escolas deverão: 

• Incluir o equivalente a uma sessão mensal na área específica da 

sexualidade; 

• Realizar avaliação específica e obrigatória aos conteúdos em 

causa.” 

No seu relatório final, o GTES (2007b) refere que a Educação Sexual 

deve ser contemplada nos três ciclos da escolaridade obrigatória. No Ensino 

Secundário, por sua vez, prevê-se a criação de Gabinetes de Apoio a alunos e 

a disciplina de Educação Física também se apresenta como uma área de 

intervenção ao nível da sexualidade. 

O papel do Professor-Coordenador será, então, o de “zelar por este 

cumprimento, arquivando anualmente os resultados detalhados da avaliação 

efectuada, eventuais dificuldades encontradas e sugestões que entender 

oportunas” (GTES, 2007b). 

GTES (2005), no seu relatório preliminar, prevê que os alunos 

compreendidos entre o 6.º e o 9.º ano compreendam as seguintes temáticas, 

relacionadas com a sexualidade: 

• “Fisiologia geral da reprodução humana; 

• Ciclo menstrual e ovulatório; 

• Sexualidade como uma componente que prima pelo uso de valores e 

com uma dimensão ética; 

• Prevalência, uso e acessibilidade de contracepção e efeitos 

secundários (VIH/SIDA) e métodos de prevenção; 

• Taxas de maternidade na adolescência e seu significado; 



________________________________________________________________________________________ 
18 

• Taxas e tendências das interrupções voluntárias de gravidez, suas 

sequelas e respectivo significado.” 

GTES (2007b) estipula que a vivência da sexualidade é determinada por 

quatro factores que deverão ser tidos em conta: (i) identidade sexual, que se 

traduz no conjunto de características biológicas e sexuais de um indivíduo; (ii) 

identificação de género, que consiste no sentimento de pertença ao género 

feminino ou masculino; (iii) orientação sexual, que “descreve o objecto dos 

impulsos sexuais: heterossexual (sexo oposto); homossexual (mesmo sexo) 

ou bissexual (os dois sexos)”; (iv) comportamento sexual, que “inclui o 

desejo, as fantasias ligadas à sexualidade, o auto-erotismo, a procura de 

parceiros e, de um modo geral, todas as tentativas com o objectivo de obter 

gratificação de necessidades sexuais”. A sexualidade caracteriza-se, assim, 

por um conjunto de características diferenciadas, sendo transversal à vida 

humana. E a fase da adolescência, em concreto, é marcada por algumas 

especificidades: 

“É nesta fase que surge o primeiro amor, intensifica-se o conhecimento 

do próprio corpo e do corpo do outro e multiplicam-se novas 

experiências, vividas com extrema intensidade; é descoberta uma 

relação de intimidade, partilha e confiança com outra pessoa – o que 

contribui para o desenvolvimento psicológico do jovem.” (Pereira et al. 

(2008) 

Estas experiências, se não forem vividas de forma consciente e 

esclarecida, poderão acarretar problemas sérios. A sexualidade na 

adolescência alia-se a vários factores de risco, se não forem tomadas as 

devidas medidas preventivas. Dois desses riscos relacionam-se com a 

disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, nomeadamente o 

VIH/SIDA, e o fenómeno social da gravidez na adolescência. 

No que diz respeito à problemática do VIH/SIDA, os jovens são um grupo 

extremamente vulnerável a esta doença. Os números são alarmantes, tendo 

em conta que cerca de 6000 jovens (15-24 anos) infectam ou são infectados 

pela doença. Portugal ocupa o primeiro lugar no que diz respeito ao número 

de jovens europeus infectados (Frade, 2006). Segundo o Centro 

Epidemiológico das Doenças Transmissíveis, este problema tem vindo a 
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alastrar-se, estando “notificados um total de 18995 casos de infecção do 

VIH/SIDA” (Matos et al., 2003b). 

Por outro lado, houve uma diminuição da gravidez em adolescentes. 

Contudo, as estatísticas revelam que Portugal é o segundo país da Europa com 

maior número de grávidas adolescentes, sendo apenas suplantado pelo Reino 

Unido (Pereira et al., 2008). A gravidez em adolescentes pode acarretar 

sequelas psicológicas graves, principalmente se tivermos em conta que a 

maternidade na adolescência significa, para muitas jovens, o final abrupto de 

uma adolescência ainda incipiente, a suspensão de muitos sonhos e projectos 

e um corte nos estudos.  

Em Portugal, os estudos realizados (Matos et al, 2008) mostram as 

fragilidades dos alunos em termos de conhecimentos sobre a sexualidade e 

um certo desfasamento em relação à transmissão e prevenção do VIH/SIDA, o 

que os transforma num alvo de fácil permeabilidade face às consequências 

negativas da sexualidade. 

Os questionários realizados através do HBSC (Matos et al, 2006c) 

provam, aliás, que a sexualidade é a temática que os jovens inquiridos mais 

gostariam de ver debatida, logo seguida do desporto e da droga. Pelos 

motivos apontados, a Educação para a Sexualidade em contexto escolar 

parece assumir-se, cada vez mais, como um espaço privilegiado de informação 

que permita “o desenvolvimento de uma sexualidade flexível, responsável e 

gratificante” (Vaz et al, 1996). 

A escola é uma instituição que proporciona diversas vivências afectivas e 

sexuais, pelo que a Educação para a Sexualidade não se deve confinar à 

transmissão de informações sobre o tema, devendo antes constituir-se como 

um espaço de debate que proporcione a reflexividade e pensamento crítico 

dos jovens. Estes devem ser vistos como agentes activos, participativos e 

avaliativos na escalada de aprendizagens sobre o tema. 

Pelo cunho marcadamente individual e intimista de que se reveste a 

sexualidade, a relação professor-aluno deve garantir o à-vontade dos alunos 

para debater as questões que lhe são inerentes, sem o receio de serem 

avaliados ou julgados. Por isso, é importante que o professor facilite a 

discussão deste tema através de uma conduta imparcial e que promova uma 
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abordagem positiva da sexualidade. Bem sabemos que nem sempre é fácil 

assumir essa atitude, este facto é reconhecido pelo ME (2000), 

“… sabe-se que poderá não ser fácil para um professor iniciar, sozinho, 

um programa nesta área. Factores como a insegurança pessoal nesta matéria, 

o receio da incompreensão por parte dos colegas, da escola em geral e das 

famílias dos alunos, aliados à falta de formação, poderão salientar-se como 

alguns dos obstáculos …” 

Um programa de Educação Sexual eficaz deve “investir na mudança para 

comportamentos, […] ter um suporte teórico sólido, recorrer a programas 

comprovadamente eficazes e ter uma duração razoável, de modo a favorecer 

a consolidação de conhecimentos” (Kirby, 2001 apud Pereira et al., 2008). 

A Educação para a Sexualidade é, como se tem pretendido mostrar até 

aqui, uma vertente importante da aprendizagem em contexto escolar. 

Contudo, convém ressaltar a ideia de que não é um elixir que resolve todos os 

problemas dos alunos, pois a sexualidade é um processo intimista e individual. 

Mas também não podemos olvidar a importância que a orientação e debate 

dos assuntos pode assumir na conduta futura dos jovens, desbravando o 

caminho para vivências sexuais mais informadas e responsáveis. 

Também não devemos esquecer a importância do eixo familiar nesse 

processo de crescimento e desenvolvimento sexual. Por isso, é importante 

uma interface entre a escola e a família, que convirja para o desenvolvimento 

do jovem e, sempre que possível, os pais devem ser chamados a intervir. O 

envolvimento dos pais na sexualidade dos jovens deve ser uma mais-valia. 

Uma comunicação inter-geracional efectiva é um factor essencial no 

desenvolvimento dos jovens, já que 

“[…] a família é a instância social com o papel mais determinante no 

desenvolvimento e na educação da sexualidade da criança, quer pela 

importância dos vínculos afectivos entre filhos e pais, quer pela 

influência destes como modelos de observação quotidiana, 

nomeadamente enquanto casal.” (Educação Sexual em Meio Escolar) 

A um nível mais global, importa haver uma articulação das diversas 

instituições e agentes envolvidos na educação, designadamente os 

profissionais de saúde e os serviços especializados de apoio educativo. 
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Haverá, com certeza, uma maior probabilidade de prática de sexo seguro se 

os jovens forem informados. Aliás, os próprios jovens confirmam a relevância 

da Educação para a Sexualidade no que diz respeito à adopção de 

comportamentos seguros em relação ao sexo. 

A seguir, sintetizamos algumas vantagens da Educação para a 

Sexualidade (Pereira et al., 2008): 

• Decréscimo do número de parceiros sexuais; 

• Retardar do início da sexualidade; 

• Menor ocorrência de gravidez em adolescentes; 

• Maior informação sobre a fertilidade e as infecções sexualmente 

transmissíveis. 

Em suma, como se refere em Pereira et al. (2008),  

“A promoção da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes é um 

importante contributo para a sua formação pessoal e social e tem ganho 

um protagonismo crescente nos sectores da Educação e da Saúde. A 

sensibilização para a importância da educação sexual como meio de 

promoção da saúde nas escolas tem aumentado significativamente, 

dando origem à criação de um modelo de intervenção para as escolas. É 

essencial que este modelo desenvolva tendo em conta as características 

próprias da adolescência e que se generalize às escolas de todo o país, 

permitindo que se consigam obter ganhos na saúde dos nossos 

adolescentes” 

Por todos os motivos aqui sumariados, o interesse gradual que a 

Promoção e a Educação para a Saúde tem vindo a assumir nas sociedades 

contemporâneas é incontestável. Por essa razão, há um vasto campo de 

intervenção, para o qual o terreno da investigação pode apresentar-se como 

uma mais-valia, através da análise e discussão de casos particulares da 

aplicação do referido programa. 
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3. PERCURSO 

 

3.1. Fase Preliminar 

 

Devido à obrigatoriedade da implementação do Programa de Promoção e 

Educação Para a Saúde (PPES), a autora desta dissertação foi convidada, em 

Dezembro de 2006, pelo órgão de gestão da escola para coordenar a 

implementação deste programa, tendo aceite o desafio. 

As temáticas eram sem dúvida importantes, mesmo fundamentais, mas 

os docentes há muito que tinham definido objectivos e planificado as suas 

actividades lectivas e não lectivas, pois o primeiro período lectivo estava 

quase no seu términos. Efectuaram várias reuniões com técnicos do centro de 

saúde, técnicos de saúde de entidades privadas, associação de pais e 

encarregados de educação, Conselho Executivo e directores de turma do 

Ensino Básico e cursos profissionais. Como resultado destas reuniões, refira-se 

que foi considerado unanimemente a pertinência dos assuntos, sendo de 

destacar que os Directores de Turma manifestaram a necessidade de 

colaboração estreita com técnicos de saúde, nomeadamente da área da 

Psicologia, para o desenvolvimento de alguns assuntos, devido à sua 

delicadeza e especificidade. Os técnicos do Centro de Saúde manifestaram 

disponibilidade de colaboração, embora limitados pelo tempo de que 

dispunham para colaborar com as várias escolas e outras entidades a quem 

prestavam apoio. Em relação a entidades de saúde privadas constatou-se não 

ser possível realizar um projecto conjunto por indisponibilidade financeira da 

escola, tendo apenas sido possível usufruir de algumas sessões gratuitas por 

parte de alguns dos seus técnicos.  

De todos estes contactos, bem como da leitura de alguma bibliografia 

sobre o assunto e também algumas indicações do GTES, elaborou-se um 

projecto a ser implementado na escola1. Neste projecto propôs-se que no 

Ensino Básico as temáticas referentes ao PPES fossem abordadas nos 2º e 3º 

Períodos em Formação Cívica e/ou Área de Projecto e/ou Estudo 

Acompanhado. Para isso, os respectivos directores de turma avaliariam os 

                                                 
1 Projecto aprovado em Janeiro pelo Conselho Pedagógico 
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interesses dos alunos dentro das várias temáticas e, com a ajuda de técnicos 

de saúde, trabalhariam com os seus alunos os temas seleccionados. No Ensino 

Secundário seriam realizadas acções de sensibilização e/ou sessões de 

trabalho sobre os diferentes assuntos. 

Concretizando e de modo a perceber quais os interesses dos alunos, foi 

aplicado um questionário, de resposta anónima, na quase totalidade das doze 

turmas de Ensino Básico2. Em muitas turmas também se realizou, de forma 

anónima, uma actividade designada por “caixa de questões”, cujo principal 

objectivo foi fazer um levantamento das principais dúvidas e inquietações.3 

Não tendo sido possível a colaboração dos serviços de Psicologia do 

Centro de Saúde com a escola, como era pretensão dos Directores de Turma, 

por motivos de agenda, realizou-se essencialmente um conjunto de sessões de 

Formação/Informação sobre sexualidade e prevenção da infecção pelo HIV, 

por diversas entidades e pela própria coordenadora, nas turmas do Ensino 

Básico, bem como algumas palestras em turmas de Ensino Secundário, 

Profissional e Nocturno. Ocorreram também sessões de trabalho sobre 

consumo de substâncias psicoactivas, orientadas por uma estudante 

universitária de Psicologia.  

O tema da alimentação e segurança alimentar foi tratado na área 

disciplinar de Ciências Naturais, no 9º ano, tendo ocorrido uma experiência de 

colaboração com uma escola de primeiro ciclo, que consistiu na deslocação 

dos alunos de 9º ano à referida escola, onde orientaram actividades práticas 

com os alunos mais novos.  

Tendo em conta o currículo do Ensino Secundário e a inexistência de 

áreas curriculares não disciplinares nos 10º e 11º anos, foi previsto, pela 

tutela, a criação de um Gabinete de Atendimento aos alunos, constituído por 

uma equipa pluridisciplinar. Este gabinete constituiria um espaço de 

esclarecimento de dúvidas aos alunos que o procurariam voluntariamente. 

Escolheu-se um grupo de docentes que pareciam enquadrar mais o perfil 

pretendido. Realizaram-se algumas reuniões, escolheu-se um nome: “O 

Espaço” a que se seguiu a constatação da necessidade de ser estabelecido um 

                                                 
2 Metade do universo destes alunos considerou como tema de maior interesse a sexualidade 
3 Os alunos escreveram anonimamente as dúvidas que tinham sobre o tema escolhido e colocaram-nas no 
interior de um envelope que foi entregue à coordenadora do programa. 
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conjunto de normas que regulassem o seu funcionamento. Um dos elementos 

do grupo foi indigitado para elaborar uma proposta de regulamento. No 

entanto, vários motivos não permitiram que este espaço funcionasse, 

nomeadamente questões relacionadas com o horário de cada docente. Alguns 

alunos foram encaminhados e atendidos aquando da permanência na escola 

da estudante de Psicologia.  

A partir da experiência adquirida nesta fase, planificou-se a 

implementação do Programa de Promoção e Educação para a Saúde, como 

descrito a seguir. 

 

3.2. Percurso Global 

 

Para o Ensino Básico considerou-se que o trabalho sobre os vários temas 

deveria ser preferencialmente tratado por docentes da turma, em FC, EA e/ou 

AP. Não tendo sido excluída, porém, a possibilidade da intervenção de técnicos 

e/ou docentes externos à turma, mas de uma forma esporádica.  

O GTES considera ser mais eficaz os temas serem trabalhados pelos 

professores e interpares, em pesquisa e aprendizagem conjunta do que em 

palestras efectuadas por especialistas; já que se pretende não apenas 

informar, mas essencialmente reforçar a aquisição de competências e mudar 

comportamentos, pretendendo-se também programas com continuidade. 

Afirma o referido grupo (GTES 2005), 

“Uma análise de 149 estudos de prevenção no contexto escolar (Gottfredson 

1997) revela que os programas preventivos “bem sucedidos”: 

(1) têm como objectivo criar a capacidade de iniciar e manter mudanças, 

(2) envolvem equipas baseadas nas escolas; 

(3) incluem objectivos de clarificar normas, 

(4) incluem a promoção de competências pessoais e sociais das crianças 

e adolescentes(auto-controlo, gestão do stress, auto-gestão, comunicação, 

decisão) e 

(5) são programas longos.” 

  Os alunos do 7º ano trabalharam o tema “Violência em meio escolar”, 

os do 8º ano o “Consumo de substâncias Psicoactivas” e os do 9º ano 
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“Alimentação e/ou Sexualidade”. Considerou-se que não era exequível que 

todos os alunos tratassem, em cada ano, todas as temáticas, ficando 

assegurado, deste modo, que no final do 3º Ciclo todos teriam discutido a 

totalidade dos assuntos relacionados com este programa. A escolha do tema 

para o 7º ano teve em consideração o facto de muitos destes alunos serem 

oriundos de escolas com universos mais pequenos e de maior homogeneidade 

etária, sendo este um tema que proporcionaria uma melhor integração na 

nova realidade4. 

Como na fase preliminar, organizou-se um grupo de professores para o 

funcionamento do Gabinete de Atendimento5. 

À coordenadora do Programa, autora desta dissertação, foram atribuídos 

pelo Conselho Executivo sob proposta do M.E. 1,5 blocos (135 minutos) de 

redução na sua componente lectiva para concepção e coordenação das 

actividades realizadas. 

Todos os materiais utilizados na coordenação do projecto e referenciados 

no texto, constituem o anexo I deste trabalho. Seguidamente, faz-se uma 

descrição cronológica dos principais acontecimentos e acções decorridos ao 

longo do ano lectivo. 

 

Setembro 

 

Na primeira reunião de directores de turma do Ensino Básico foi 

apresentado o Programa de Promoção e Educação para a Saúde e entregue 

um documento informativo relativo às suas linhas gerais de organização e 

operacionalização6. 

                                                 
4 Foi previsto a apresentação à comunidade escolar do trabalho desenvolvido ao longo do ano, por parte das 
diferentes turmas, na primeira semana do mês de Junho – 2 a 6 de Junho, semana a que se designou de 
“Semana dos Comportamentos Saudáveis” 
5 No horário dos docentes foi previsto um tempo da sua componente não lectiva, maioritariamente entre as 
12h e as 15h para atendimento aos alunos. A opção por este horário preferencial, prendeu-se com a 
coincidência das horas de almoço dos alunos; pois com a ocupação plena dos tempos lectivos, a hora de 
almoço é a única que permitiria uma eventual deslocação voluntária ao Gabinete de Atendimento. 
6 Esse documento alertava os directores de turma para a necessidade de desenvolverem a temática prevista 
para a sua turma aquando da elaboração do projecto curricular, discutindo-o em conselho de turma e 
tornando-o, desse modo, transversal; o tema deveria ser tratado, na sua essência, em área de projecto 
e/ou formação cívica e os trabalhos finais deveriam ser apresentados à comunidade escolar na semana de 2 
a 6 de Junho. Os professores de Ciências Naturais das respectivas turmas disponibilizaram-se para 
colaborar activamente 
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A cada director de turma foi solicitado, através de uma carta, que 

informasse os encarregados de educação do tema que a turma dos seus 

educandos iria tratar. Também foi sugerida a realização de uma sessão a 

efectuar com os alunos, no âmbito da sexualidade. De modo a acompanhar o 

desenvolvimento de todas estas actividades foi entregue a cada director de 

turma um documento de registo do tema que cada turma iria trabalhar, em 

que disciplinas, ou ACND, o nome dos docentes, o tipo de actividades 

programadas e a sua calendarização. 

Todos estes documentos pretenderam informar, envolver e entusiasmar 

os directores de turma do Ensino Básico, tornando-os co-responsáveis pela 

implementação do programa e agentes mais dinâmicos nos conselhos de 

turma, com os alunos e as respectivas famílias. Entendeu-se também serem 

estes um veículo privilegiado de transmissão de informação aos encarregados 

de educação, um elo forte de ligação com as famílias que, em caso de dúvida 

e tendo em conta a sensibilidade e delicadeza eventual de alguns assuntos, e 

sempre no respeito pela intimidade e pelas opções dos indivíduos, 

desempenhariam um papel único. O preenchimento dos documentos permitiu 

ao coordenador perceber o grau de execução do programa, detectar 

dificuldades ou desvios de modo a poder intervir e colaborar. 

 A coordenadora, em consonância com o Conselho Executivo, convidou 

um grupo de docentes, oito, de diferentes grupos disciplinares (Educação 

Física, Ciências Naturais, Português, Inglês, Matemática, Filosofia, História), 

que constituíram o gabinete de atendimento aos alunos. Considerou-se de 

grande relevância a existência de um conjunto de normas que a todos 

norteasse no desempenho destas funções, substancialmente diferentes das 

funções docentes para as quais tinham recebido formação. Também foi 

considerado de primordial interesse que estivesse vertido em norma e a todos 

assegurada a confidencialidade dos assuntos ali tratados. Após algumas 

reuniões aprovou-se o regimento, cuja proposta foi elaborada por um dos 

elementos do grupo. Saliente-se que deste grupo não fazia parte nenhum 

técnico de saúde.  
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Com o intuito de divulgar a existência do gabinete, elaborou-se um 

documento, que se distribuiu por todos os directores de turma, acompanhado 

pelas normas de funcionamento. 

Durante este mês, e como motivação para o tema, realizou-se uma 

sessão, em cada turma de 8º ano, sobre o consumo de substâncias 

psicoactivas. O facto de legislação recente atribuir esta área curricular não 

disciplinar às TIC dificultou a realização desta sessão, orientada pela estudante 

de Psicologia que colabora com a escola.  

 

Outubro/Novembro/Dezembro 

 

Durante este período efectuaram-se diversos contactos com o Centro de 

Saúde e foram realizadas três sessões, no horário de AP e com a presença do 

respectivo professor, em cada turma de 9º ano, orientadas pela Psicóloga. 

Considerou-se ser importante o contributo de uma profissional desta área, 

pelo domínio, quer do conhecimento substantivo e de experiência feito da 

psicologia da adolescência e dos afectos, quer da técnica de dinâmica de 

grupos. Por outro lado, os docentes referiram que aspectos como afectividade, 

sexualidade, valores e escolhas são difíceis de trabalhar. Complementarmente, 

a marca Evax® realizou uma sessão intitulada “A adolescência e eu” em cada 

uma das turmas de 9º ano. 

 

Janeiro/Fevereiro 

 

Como se considerou importante acrescentar a este programa de saúde a 

vertente da saúde oral, e após algumas diligências junto do Centro de Saúde, 

deslocou-se à escola a higienista oral para reunir com os directores de turma 

do Ensino Básico. Desta parceria estabeleceu-se um plano de acção para os 

alunos de 7º e 9º anos que consistiu numa sessão teórico-prática e num 

rastreio individual7.   

                                                 
7 Como o plano tem continuidade todos os alunos do ensino básico serão abrangidos pelo supracitado 
programa. Aos encarregados de educação foi solicitada autorização para a participação dos seus educandos 
neste plano, que incluiu um bochecho quinzenal fluoretado, efectuado nas aulas de Ciências Naturais e 
devidamente registado em impresso próprio. 
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Durante uma reunião com os directores de turma foram entregues vários 

documentos sobre a operacionalização da saúde oral e um documento sobre o 

ponto da situação da discussão dos temas, dos professores e disciplinas 

envolvidas; também do trabalho já desenvolvido, calendarização até ao final 

do ano lectivo, bem como dos materiais expectáveis para a apresentação 

pública na semana de 2 a 6 de Junho.  

Considerando diversos factores, entendeu-se que para tornar a semana 

de mostra pública mais marcante e, portanto, mais profícua era desejável 

envolver a comunidade escolar, os encarregados de educação e algumas 

empresas da região ligadas ao sector da Saúde. Neste âmbito, decidiu-se 

lançar um repto de participação a várias entidades nomeadamente farmácias, 

clínicas, laboratórios, enviando-se cartas, e a outras instituições, tais como a 

Fundação Portuguesa de Cardiologia, Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, Instituto do Consumidor, enviaram-se mensagens de 

correio electrónico, solicitando o envio de materiais e/ou o envio de 

especialistas para conferências.  

Também se contactou o Centro de Apoio a Toxicodependentes para 

colaboração com a escola no tratamento do tema “Consumo de substâncias 

psicoactivas”, com o 8º ano. As técnicas agendaram uma sessão de trabalho 

com cada uma das turmas, em horário de leccionação de diferentes 

disciplinas, conforme a disponibilidade dos serviços especializados. 

Devido à escassa afluência dos alunos ao gabinete de apoio, considerou-

se importante uma revitalização do seu funcionamento através do reforço da 

sua divulgação, da realização de um estudo sobre o índice de massa corporal 

de todos os alunos da escola e o levantamento e colaboração na resolução de 

possíveis casos de comportamentos desajustado.  

 

Março/ Abril 

 

O M.E. lançou um edital em que se contemplava a possibilidade de, 

mediante apresentação de um plano, solicitar um financiamento para o 

Programa de Promoção e Educação para a Saúde. Assim, elaborou-se um 

plano baseado essencialmente na vertente da formação de professores e 
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funcionários, atendendo essencialmente à importância do conhecimento 

substantivo dos assuntos, que integram este programa, mas também em 

técnicas, nomeadamente dinâmica de grupos, de modo a atingiras 

competências pretendidas. No que se refere aos auxiliares da acção educativa, 

realizou-se uma reunião onde se pretendeu dar realce à importância das suas 

funções na observação dos comportamentos dos alunos, na sinalização de 

algumas atitudes de risco e respectivo encaminhamento8.  

A coordenadora recebeu algumas solicitações, por parte de alguns 

professores, para a realização de sessões sobre sexualidade em diferentes 

turmas. 

 

Maio/Junho 

 

Durante este período, questionaram-se todos os Directores de Turma 

sobre os produtos finais que iriam partilhar com a comunidade, no sentido de 

coordenar e optimizar o programa da referida semana. Assim, produziu-se um 

documento onde também se sugeriu que cada turma poderia convidar, para a 

apresentação pública, não só os encarregados de educação, como também os 

órgãos directivos da escola ou outras entidades que considerassem oportuno9. 

Construiu-se, finalmente, o programa da Semana dos Comportamentos 

Saudáveis e enviou-se um convite e um programa a cada Encarregado de 

Educação.  

Durante a supracitada semana, para além das actividades, esteve 

patente uma exposição com a maioria dos trabalhos realizados ao longo do 

ano, pelas turmas do Ensino Básico. Considerou-se fundamental a elaboração 

de um questionário de avaliação global do trabalho desenvolvido no âmbito 

destas temáticas, pelos alunos do 3º ciclo. Pretendeu avaliar-se o que foi feito, 

                                                 
8 Foram também solicitados materiais informáticos e de projecção sempre escassos nas escolas e quase 
sempre necessários quer para os professores, que trabalham estes temas, quer para sessões orientadas por 
técnicos vindos à escola. 
9 Foram inúmeros os contactos: na escola com professores de AP; professores do Gabinete de Apoio; 
Conselho Executivo; funcionários do SASE; Auxiliares da acção educativa. Na comunidade envolvente da 
Escola com empresas ligadas à saúde que responderam ao desafio de realizarem rastreios visuais e auditivos, 
donativos pecuniários e de outro tipo que tornaram possível a realização de algumas actividades. Contactos 
com a autarquia para a cedência de espaços e algum apoio logístico. Confirmação também da colaboração de 
técnicos da Fundação Portuguesa de Cardiologia e de materiais do Instituto da Defesa do Consumidor, 
Instituto da Droga e da Toxicodependência e Centro de Saúde. 
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que metodologias utilizadas, qual o grau de satisfação dos alunos, pontos 

fortes e fracos, de modo a melhorar o trabalho a desenvolver no ano seguinte. 

A coordenadora orientou duas sessões, uma no 7º ano e outra no 12º ano. As 

sessões incidiram essencialmente sobre o conceito de sexualidade e o 

esclarecimento de algumas dúvidas. 

 

3.3. Percurso Particular 

 

Os materiais utilizados nas actividades referenciadas no texto constituem 

o anexo II. 

De entre todas as temáticas, no contexto deste programa, a sexualidade 

parecia ser a mais sensível e que levantava mais receios junto dos 

professores, particularmente no modo de abordagem.  

Na área da sexualidade, o M.E. definiu um conjunto de conteúdos 

mínimos a serem abordados e avaliados durante o Ensino Básico10. 

Considerou-se que, sem prejuízo da existência de algumas sessões sobre esta 

temática nos 7º e 8º anos, no 9º ano os alunos reúnem condições de 

maturidade, que tornam mais profícuo o tratamento deste assunto, e alguns 

destes conteúdos fazem parte integrante da disciplina de Ciências Naturais. A 

abordagem destes conteúdos fez-se tendo presente que o primordial é a 

mudança dos comportamentos e não apenas o aumento dos conhecimentos. 

Nesta perspectiva, o tema desenvolveu-se em três áreas curriculares: 

Ciências Naturais; Formação Cívica e Área de Projecto, conforme o previsto no 

Projecto Curricular de Turma (PCT)11. O título unificador das actividades foi 

“Sexualidade um pedaço do Ser?!”. Propôs-se esta designação por reflectir o 

quanto a sexualidade faz parte integrante do ser humano, colocando-a, deste 

modo, num patamar equivalente a qualquer outro sistema de órgãos.  

No início e no fim das actividades, todos os alunos do 9º ano 

responderam a um questionário que visou esclarecer o que os alunos 

pensavam deles próprios (de entre uma lista de características), bem como 

dos aspectos da sua personalidade que gostariam de alterar, das 
                                                 
10 Os conteúdos sobre sexualidade encontram-se no relatório do GTES 2007 
11 A carga horária semanal foi de 90 minutos (CN), 45 minutos (FC) e 90 minutos (AP) As três áreas foram 
leccionadas pela autora desta dissertação que também desempenhou a função de directora da referida 
turma 
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características que entendiam identificar-se mais com o homem, com a mulher 

ou com os dois sexos. Também lhes foram colocadas algumas situações de 

relacionamento com os outros, na esfera da amizade ou de decisão no âmbito 

da sexualidade, em que tiveram de reflectir e decidir; abordaram-se 

diferenças/semelhanças entre sexo e sexualidade, idade para o início da vida 

sexual activa, finalidades da sexualidade, agentes importantes como fontes de 

informação neste aspecto das suas vidas, finalmente, foram colocadas 

questões no âmbito do conhecimento de si próprio e auto estima, de 

relacionamento com os outros, tomadas de decisão e opções e, ainda, de 

domínio de conteúdos. 

Construiu-se também um questionário dirigido aos encarregados de 

educação dos alunos do 9º ano, onde se solicitava a caracterização e o que 

gostava de ver modificado nos seus educandos, com base numa lista de 

características e qual a sua reacção a determinadas situações (as mesmas 

colocadas aos alunos), quais os agentes importantes na sua formação na área 

da sexualidade, qual o grau de informação sobre estes assuntos, quais os seus 

conceitos de sexo e sexualidade, qual a idade para o início de uma sexualidade 

activa e a opinião sobre o modo como os jovens de hoje vivem a sexualidade. 

Os encarregados de educação foram, ainda, questionados sobre expectativas e 

preocupações, dificuldades de tratamento desta temática com os adolescentes 

que educa, concordância em dividir com a escola a tarefa de informar/formar 

sobre sexualidade e disponibilidade para colaborar com os professores nesta 

tarefa. 

Durante o primeiro período, em Ciências Naturais, foram leccionados os 

conteúdos de fundamentação biológica, constantes do respectivo programa: 

“Transmissão da vida – Bases fisiológicas da reprodução”, que englobou o 

estudo da anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino. 

No sistema reprodutor feminino, tratou-se também das alterações hormonais 

ocorridas, período fértil e o seu cálculo. Discutiram-se métodos contraceptivos, 

vantagens e desvantagens de cada um e doenças sexualmente transmissíveis, 

nomeadamente HIV (síndroma da imunodeficiência adquirida) e HPV (vírus do 

papiloma humano). Pretendeu-se que os alunos obtivessem as noções básicas 
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da anatomia e fisiologia do seu corpo e esclarecessem dúvidas também sobre 

contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. 

A Área de Projecto permitiu aos alunos trabalhar em metodologia de 

trabalho projecto adaptada à sua faixa etária. 

As actividades com os alunos iniciaram-se com uma discussão em grupo 

de modo a definir subtemas a partir do tema unificador “Sexualidade um 

pedaço do ser”12. Os grupos estabeleceram regras de funcionamento e até 

Dezembro elaboraram o projecto de trabalho e fizeram a sua apresentação à 

turma. Revelou-se necessário dar orientações precisas aos alunos no que 

concerne à organização do trabalho ao longo do ano, bem como ao modo 

como se faz a planificação de um projecto.  

Durante o primeiro período decorreram também as três sessões com a 

psicóloga do centro de saúde conforme referenciado no capítulo anterior. A 

partir de Janeiro os alunos iniciaram a execução do Projecto planificado. Em 

Março os alunos apresentaram à turma o trabalho desenvolvido até esse 

momento. A partir de Abril foi terminado o trabalho pelos diferentes grupos e 

produzidos os produtos finais. Em Junho decorreu a apresentação pública dos 

aspectos considerados fundamentais, pelos diferentes grupos, bem como do 

balanço do trabalho efectuado. A apresentação ocorreu na presença dos 

alunos de todas as turmas de 9º ano, dos professores, alguns encarregados de 

educação, funcionários e elementos do Conselho Executivo. 

Na Área de Projecto foi desenvolvido um trabalho de pesquisa, selecção 

de informação e elaboração de produtos. Treinaram-se os alunos para 

procurar materiais, seleccionar e organizar informação e divulgar aos outros o 

que consideram mais importante. 

Em Formação Cívica foram realizadas dez sessões (ver mais à frente), 

algumas com duração superior a uma semana. O que se pretendeu trabalhar 

neste espaço foi uma dimensão mais emocional e reflexiva, por vezes 

individual, outras em grupo. Valores de cidadania, de conhecimento de si 

próprios, auto-estima, relacionamento com os outros, respeito e tolerância 

pela diferença.  

 
                                                 
12 Os grupos de trabalho organizaram-se consoante os interesses dos alunos e não por sorteio ou indicação 
do professor 
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Sessão Um 

 

Nesta primeira sessão, com duração de três semanas, os alunos 

organizaram-se em grupo, tendo-se imposto algumas condicionantes como o 

número máximo de alunos por grupo (4) e o facto de terem de pertencer ao 

mesmo sexo. O assunto em discussão restringiu-se às expectativas que os 

adolescentes têm da sociedade, da família e da escola, como funcionam estes 

sectores e o que mudariam. Também se pediu que indicassem 

justificadamente quatro figuras públicas que os fascinassem, que emitissem 

opinião fundamentada acerca do país, da política e dos políticos. Finalmente, 

reflectiram sobre o ensino e as possibilidades de emprego e ainda sobre a 

família e as normas que esta lhes impõe, nomeadamente, as saídas à noite. 

Considerou-se importante que os adolescentes analisassem situações e 

depois manifestassem uma opinião relativamente fundamentada sobre as 

mesmas e em alguns casos apresentassem alternativas. 

Fizeram numa primeira fase a análise em pequeno grupo e, 

posteriormente, a discussão alargou-se à turma. Pretendeu-se verificar 

possíveis diferenças de opinião/posição relacionada com o género. Como 

actividade para casa, sugeriu-se que os alunos falassem com a família sobre 

como tinha decorrido a adolescência dos mais velhos, o que pensavam sobre o 

modo como a viveram e como a adolescência é vivida actualmente. 

 

Sessão Dois 

 

Nesta sessão, os adolescentes fizeram uma reflexão sobre o seu corpo, 

os padrões de beleza e a auto-estima. Na adolescência esta é, por vezes, uma 

questão fulcral que pode conduzir a depressões e comportamentos 

desajustados, mas também o conhecimento e aceitação de si próprio é um 

primeiro passo para um bom relacionamento com os outros. Os alunos foram 

convidados a sentar-se ao lado de um colega do mesmo sexo, a fechar os 

olhos e, com fundo musical, a ouvir um texto. Este foi referenciando 

lentamente as várias partes do corpo e pediu-se que de olhos fechados, e 

fazendo uso da imaginação, percorressem as diferentes partes do seu corpo. 
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No final da descrição de cada uma delas deixou-se no ar a questão da 

aceitação daquela parte do corpo ou os aspectos que gostariam de mudar. 

Após esta reflexão foi dado algum tempo para falar com a pessoa que estava 

ao lado. Solicitou-se aos alunos que descrevessem o modo como se sentiram 

com o decorrer da actividade. Finalmente, respondem a um questionário 

anónimo sobre os aspectos que mais e menos gostavam e ainda o que 

gostariam de alterar. Pretendia-se detectar possíveis casos de rejeição ao 

próprio corpo. 

Desta actividade constavam questões para discussão com a família, de 

modo a motivar o diálogo entre os adolescentes e os seus familiares. As 

questões versavam assuntos relacionados com a aceitação do seu aspecto 

físico e do modo como resolveram possíveis problemas nesta área. 

 

Sessão Três 

 

Considerou-se importante desenvolver mais uma sessão (45 + 45 

minutos) sobre o corpo e a beleza. Dividiu-se a turma em dois grupos 

(rapazes-raparigas) e, com a ajuda de alguns textos, os alunos trabalharam o 

conceito de beleza em diferentes culturas ao longo dos tempos e a sua 

subjectividade, primeiro. em grupo de género e depois em grupo turma. 

Houve também reflexão sobre que características a sociedade mais valoriza.  

 

Sessão Quatro 

 

Os alunos foram convidados a sentarem-se no local que preferissem. 

Leu-se um texto inicial sobre a beleza, ou melhor, a verdadeira beleza, algo 

que apelava não só para o aspecto físico, mas também para o do 

comportamento (psicológico). 

Em grupo, escolhido pelos próprios, para se sentirem mais à vontade, 

discutiram as suas experiências quanto à dicotomia aspecto físico/modo de ser 

das pessoas, e se beleza exterior significa beleza interior. Pediu-se que 

relatassem experiências vividas neste âmbito. 
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Foi-lhes também solicitado que escrevessem um anúncio publicitário, 

verdadeiro e convincente, entre 50 e 80 palavras, em que ressaltassem as 

suas qualidades. Por um lado, pretendeu-se um exercício de auto 

conhecimento, mas também de treino de assertividade. 

Para discutir com a família foi enviado um exercício semelhante ao 

primeiro realizado pelos alunos nesta sessão, de modo a que conseguissem 

falar todos sobre o assunto. 

 

Sessão Cinco 

 

Com o desenvolvimento do trabalho nas várias sessões anteriores 

considerou-se crucial reforçar o trabalho relativo à auto-estima. Assim, 

propôs-se que os alunos registassem anonimamente algo de positivo sobre os 

seus colegas de grupo. Estas opiniões foram colocadas no centro da mesa do 

grupo com o nome do colega no exterior do papel. Depois de todos os 

elementos lerem todas as mensagens escritas sobre si, foi solicitado que 

registassem o modo como se sentiram enquanto liam o que sobre eles 

escreveram os colegas. 

No final, foi proposta, para casa, uma conversa com a família sobre o 

elogio. 

 

Sessão Seis 

 

 Os alunos receberam duas regras: fazer um elogio a um colega indicado 

pelo professor e abster-se de fazer comentários sobre o que cada um vai 

dizendo acerca dos vários colegas presentes na sala. Foi de extrema 

importância o facto de não poderem ser feitas considerações negativas. 

Considerou-se fulcral que alguns alunos recebessem elogios em público de 

outros colegas, no sentido de cimentar o sentimento de auto-estima. 
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Sessão Sete 

 

Considera-se fundamental, para o sucesso das relações interpessoais, o 

conhecimento da personalidade e do modo como se reage perante diferentes 

situações. Assim, considerou-se importante que os alunos fizessem uma auto-

avaliação à sua personalidade, considerando as características positivas e 

negativas, bem como a partir de uma lista de características, quais as que se 

manifestam aquando do relacionamento interpessoal. Solicitou-se também aos 

alunos a descrição de uma situação vivida, que tivesse sido marcante e em 

que as características pessoais tivessem sido evidenciadas. 

 

Sessão Oito 

 

 Nesta sessão (45 + 45 minutos) os alunos fizeram uma reflexão sobre o 

que gostam e o que não gostam. Numa primeira fase, os registos foram 

efectuados individualmente, de modo a que, numa segunda fase, em grupo, 

confrontassem os seus gostos com os dos outros. A constituição dos grupos foi 

orientada pelo professor: dois só com raparigas, dois só com rapazes e um 

misto. O critério considerando importante foi a tolerância pelos gostos de 

indivíduos do mesmo sexo e de ambos os sexos.  

Finalmente, efectuou-se uma discussão alargada a todo o grupo turma, 

com o intuito de verificar diferenças de gostos conectadas com o género e, 

mais uma vez, desenvolver capacidades de argumentação e assertividade. 

 

Sessão Nove 

 

Esta sessão serviu para trabalhar afectos e emoções. Num texto inicial foi 

feita referência às relações interpessoais e aos afectos e emoções que as 

mesmas envolvem. Duma lista de características (qualidades) pediu-se para 

os alunos seleccionarem as que esperavam encontrar quando se relacionam e 

pretendem estabelecer uma amizade. As características mais referenciadas 

foram honestidade, prudência, lealdade e inteligência. O trabalho foi feito 

individualmente e colocaram-se várias questões referentes à capacidade de 
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escuta e de perdão na relação com os outros. Solicitou-se a descrição duma 

situação em que tivesse ocorrido reconciliação. 

 

Sessão Dez 

 

Nesta sessão organizou-se um fórum com vários intervenientes. Os 

alunos, com a ajuda do professor, organizaram-se em quatro equipas: o 

primeiro grupo propunha uma situação para analisar (problemas com a 

mesada, saídas à noite, relacionamentos amorosos, etc.), o segundo grupo 

argumentava como os jovens, o terceiro grupo representavam a família e, 

finalmente, o quarto grupo dos jurados tomava uma decisão ouvindo os vários 

argumentos. Pretendeu-se treinar a assertividade, a capacidade de 

argumentação, a tomada de decisão, perante argumentos contrários, a 

capacidade de ponderar uma situação. 
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4. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização das Turmas de Ensino Básico 

 

Na escola onde decorreu o estudo, no ano Lectivo de 2007/2008, apenas 

funcionaram onze turmas do Ensino Básico: quatro de 7º ano, três de 8º ano e 

quatro de 9º ano de um total de cinquenta e duas turmas, que contemplam 

também cursos de diferentes áreas do ensino secundário e profissional. 

O Ensino Básico contou com 261 alunos, sendo cem de 7º, setenta de 8º 

e noventa e um de 9º ano1. Quanto ao género, um pouco mais de metade dos 

alunos (52,9%) do 3º Ciclo era do sexo masculino. Ao ser feita uma análise 

semelhante, mas em cada um dos anos, verificou-se que os indivíduos do sexo 

masculino se distribuíam do modo que se segue: 53% no 7º, 50% no 8º e 

54,9% no 9º ano. 

Em relação à proveniência, cerca de 58% dos alunos vivia fora da cidade, 

em aldeias limítrofes.  

Quanto ao agregado familiar e no que se refere ao número de irmãos, a 

grande maioria (cerca de 64%) dos alunos vivia apenas com um irmão. 

Maioritariamente os pais situavam-se na faixa etária expectável e em 

conexão com a idade dos educandos: no 7º ano, no intervalo 31-40 anos, no 

8º ano, entre 36 e 45 anos e no 9º ano, entre 41 e 45 anos e, em poucos 

casos, entre os 50 e 60 anos. 

Para a caracterização das habilitações académicas, consideraram-se os 

seguintes patamares: Doutor; Mestre; Licenciado; Bacharel; Pós Graduação; 

Ensino Secundário; Ensino Básico (3º Ciclo); Ensino Básico (2º Ciclo); Ensino 

Básico (1º Ciclo); Sem habilitações; Desconhecido; Outra. 

Observou-se uma baixa escolarização dos progenitores, apresentando as 

mães graus académicos ligeiramente superiores. De considerar a ausência, 

quer de doutorados, quer de indivíduos sem habilitações. A maioria dos 

progenitores frequentou apenas o Ensino Básico (63% dos pais (P) e 60% das 

mães (M), distribuídos do seguinte modo: 3º Ciclo (P - 27%, M – 24%); 2º 

                                                 
1 Retirado de PCT (Plano Curricular de Turma) das várias turmas, reportando-se os dados ao início do ano 
lectivo. 
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Ciclo (P – 19,5%, M – 22%); 1º Ciclo (P - 16,9%, M – 13,9%). Apenas 16% 

dos pais e 20% das mães estão habilitados com o Ensino Secundário e menos 

de 10% (P - 8,6%, M - 9,4%) têm habilitações de nível Superior. Assim, 

considerou-se globalmente que as habilitações académicas eram baixas, tendo 

em conta a faixa etária das pessoas em questão e o meio em que viviam, no 

Litoral, a cerca de 50 Km de Lisboa. 

 

 

4.2. Caracterização da Turma de 9º ano 

 

O trabalho referente à sexualidade desenvolveu-se numa turma de 9º 

ano com vinte e quatro alunos (50% de cada um dos sexos)2. 

A média das idades foi de 14,4 anos, verificando-se, no entanto, a 

existência de quatro alunos de 13 anos, quatro de dezasseis e um de 17. 

Um pouco mais de 50% dos alunos provinha de fora da cidade onde a 

escola estava inserida, isto é apenas onze, dos 24 alunos, viviam na cidade. 

Quanto ao agregado familiar, a maioria dos alunos vivia com os pais 

verificando-se, todavia, que um aluno vivia com a avó e dois viviam com a 

mãe e o padrasto. 

No que se refere ao número de irmãos, o que se registou, como mais 

frequente, foi a existência de apenas 1 irmão (11 alunos) ou a situação de 

filhos únicos (seis alunos). Os agregados familiares consideraram-se 

pequenos, mas dentro do que é a tendência no país.  

A maioria dos pais situava-se na faixa etária 41-45 anos, se bem que 

duas mães apresentassem 31-35 anos e outras duas 46-50; no que se refere 

aos pais, quatro estavam na faixa dos 36-40 anos e dois entre 51-55 anos. 

As habilitações literárias dos encarregados de educação foram 

consideradas baixas, em linha com o que se verificava com aos pais dos 

alunos da maioria das turmas do Ensino Básico da escola. Não existiam 

progenitores doutorados nem analfabetos, a grande maioria era detentora do 

Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclo). Apenas duas mães tinham formação 

superior. 

                                                 
2 Os dados reportam-se ao início do ano lectivo e a fonte foram os inquéritos preenchidos pelos alunos. 
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No que se refere ao percurso escolar destes alunos, apenas um não 

frequentou o ensino pré-escolar. A grande maioria dos alunos (dezoito) 

afirmou não estudar todos os dias e quando estudava referiu fazê-lo em casa. 

Apenas três responderam afirmativamente quando se perguntou se gostavam 

de estudar, a maioria indicou, no entanto, o seu gosto pela escola que 

frequentava. Cerca de 50% dos alunos revelou que ninguém os ajudava a 

estudar, o que se considerou consentâneo com as habilitações académicas 

existentes no agregado familiar. 

Maioritariamente manifestaram a sua preferência pelas disciplinas de 

História e Educação Física e as suas maiores dificuldades em Matemática e 

Inglês. 

Questionados quanto às suas expectativas académicas, cerca de 50% 

revelou a intenção de estudar apenas até ao 12º ano e a outra metade indicou 

a intenção de fazer um curso superior. 

No que se refere ao tipo de actividades que gostariam de ver 

dinamizadas nas aulas: o trabalho de grupo recebeu a preferência de dez 

alunos, aulas expositivas, seis, trabalhos de pesquisa, três, e fichas de 

trabalho, dois alunos. Estas respostas são consentâneas com uma atitude de 

maior passividade e menor intervenção por parte de alguns alunos. Estes 

alunos preferem professores simpáticos, divertidos e que ensinem bem em 

detrimento de professores exigentes e justos. Os alunos identificaram como 

causas mais determinantes para o seu insucesso escolar a falta de 

atenção/concentração, o desinteresse pela disciplina, a falta de hábitos de 

estudo e a indisciplina na sala de aula. 

 

 

4.3. Análise global das turmas do Ensino Básico  

 

Pode considerar-se que a dinâmica e estratégias desenvolvidas para 

incentivar e levar à prática o Programa de Promoção da Saúde, apresentado 

no início do ano, de um modo geral, tiveram resultados muito positivos. De 

primordial importância foram os contactos pessoais, entre a coordenação e os 

Directores de Turma e professores de Área de Projecto, ocorridos quer em 
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reuniões, quer informalmente e acompanhados de impressos de registo, como 

referenciado no capítulo três. A existência de um momento de apresentação 

de resultados, pelos alunos, à comunidade escolar, a Semana dos 

Comportamentos Saudáveis - de 2 a 6 de Junho, parece ter funcionado como 

elemento motivador. 

A semana programada para estas actividades revestiu-se de enorme 

importância para os alunos do Ensino Básico, mas também para toda a 

comunidade escolar e isso verificou-se pela adesão de alunos, professores, 

Técnicos do SASE, auxiliares da acção educativa, EE e até do meio que 

envolve a escola às diferentes actividades. Salienta-se o testemunho de uma 

professora: “… esta semana a escola mexeu”. 

Neste trabalho e em termos da avaliação dos alunos, apenas são 

analisadas, por turma, as questões que se referem ao interesse do tema 

tratado, bem como as possíveis modificações pessoais daí decorridas. 

Questionou-se o interesse do tema tratado, se em relação ao tema tinham 

reflectido em aspectos em que nunca tinham pensado, se tinham modificado o 

seu modo de pensar e agir e, por último, se tinham aprendido algo de novo. 

 

 

4.3.1. Análise global das turmas de 7º ano Ensino Básico  

 

Globalmente, todas as turmas de 7º ano trabalharam o tema da violência 

em AP e, em alguns casos, em FC. Os trabalhos foram efectuados em grupo e 

traduziram-se numa exposição pública essencialmente sob a forma de 

cartazes que retratavam as várias formas de violência e em muitos casos 

violência doméstica, dominados por imagens ou sob a forma de banda 

desenhada. 

Neste nível etário não houve apresentação pública (extra-aula) de outro 

tipo de trabalhos, embora tivessem sido produzidos textos de simulação de 

um telejornal e que foram expostos sob a forma escrita. Considera-se que, na 

faixa etária destes alunos, a baixa capacidade de organização e autonomia em 

grupo podem ter determinado o tipo de trabalhos apresentados, será, no 

entanto, de incentivar, futuramente, o desenvolvimento de outro tipo de 
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actividades, como por exemplo dramatização de pequenos textos elaborados 

pelos alunos, situações de role playing, concepção e aplicação, à comunidade 

educativa, de inquéritos simples, com apresentação pública dos resultados. 

Considerando-se importante o desenvolvimento de competências nesta 

área, entendeu a coordenadora deste programa ser determinante o reforço 

das mesmas com a participação de todos os alunos num Teatro/debate3 sobre 

a temática da violência em meio escolar. Todos os alunos de 7º ano e oito 

professores participaram na actividade O número máximo permitido pelo 

grupo de quatro actores, de fora da escola, foi de 100 alunos, de modo a 

permitir a interacção característica desta acção. Numa primeira parte, os 

actores representaram várias cenas que recreavam situações de potencial 

violência na escola. Numa segunda fase, aquando da repetição dos quadros 

cénicos, os alunos manifestavam-se quando não concordavam com a solução 

de alguma situação problemática e substituíam o actor, tinham então de 

tomar decisões perante as situações com que eram confrontados. A 

capacidade de argumentação, a tomada de decisões, a ponderação dos prós e 

contras e o assumir as consequências, foram das principais competências 

visadas. Todos os alunos estiveram atentos e revelaram grande entusiasmo. 

Globalmente os alunos que em sala de aula tinham comportamentos um pouco 

mais desajustados foram os que participaram de uma forma mais activa e 

entusiástica. Os alunos avaliaram de uma forma extremamente positiva esta 

actividade. Nos dias seguintes referiram frases como “…ontem à noite em casa 

só falava do Teatro ao jantar e contei várias vezes o que se passou…”; “… o 

que gostei mais foi de ter dado a minha opinião…”; “… gostei muito de ter feito 

o papel de actor…”; “… a segunda parte foi a mais interessante”. 

A interacção entre alunos e actores, bem como o facto de poderem 

participar nas cenas, podendo mudar inclusive o curso dos acontecimentos 

parece ter sido o que mais agradou aos alunos. No entanto, uma certa 

frustração esteve muitas vezes presente. Entenderam que algumas decisões 

tomadas por si, durante a encenação, não conseguiram solucionar do melhor 

modo os problemas que estavam em questão. Saber gerir a frustração é uma 

competência que cedo deve ser desenvolvida. Na avaliação final de ano, vários 

                                                 
3 Actividade realizada na semana de apresentação pública que decorreu de 2 a 6 de Junho. 
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alunos referem ter sido esta actividade a que mais gostaram.4 

A maioria dos alunos de todas as turmas do 7º ano considera como 

“Bom” o interesse do tema tratado (Figuras 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4).
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Fig. 4.1 - Respostas dos alunos do 7º A sobre o interesse do tema que trataram ao longo do 
ano, reflexão em aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar 
e agir, aprendizagem de algo de novo. 
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Fig. 4.2 - Respostas do 7º B sobre o interesse do tema que trataram ao longo do ano, reflexão 
em aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar e agir, 
aprendizagem de algo de novo. 
                                                 
5 É de realçar que a vinda do grupo de teatro à escola só foi possível com o financiamento de farmácias da 
Cidade, que entenderam esta actividade como demasiado importante para que a falta de disponibilidade 
financeira impedisse a sua realização. 

7º A 

7º B 
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Fig. 4.3 - Respostas do 7º C sobre o interesse do tema que trataram ao longo do ano, reflexão 
em aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar e agir, 
aprendizagem de algo de novo. 
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Fig. 4.4 - Respostas do 7º D sobre o interesse do tema que trataram ao longo do ano, reflexão 
em aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar e agir, 
aprendizagem de algo de novo. 

 
 

Quando questionados se o tratamento do tema os fez reflectir em 

aspectos que nunca tinham pensado, os resultados continuam globalmente 

positivos, verificando-se, no entanto, uma ligeira supremacia do razoável em 

relação ao Bom. 

7º D 

7º C 
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No que se refere à modificação de alguns aspectos na sua maneira de 

pensar e agir após o trabalho sobre o tema, as respostas continuam no plano 

positivo notando-se, porém, que os alunos sentem dificuldades em alterar a 

forma de pensar e agir, de um modo mais acentuado na turma C. Esta 

demonstrou ao longo do ano ser uma turma problemática em termos de 

comportamento, o que pode eventualmente justificar a diferença de resultados 

em relação às restantes. Os resultados globais nesta questão eram, todavia, 

expectáveis, modificar o modo de pensar e agir é um processo longo, não 

consentâneo com um trabalho desenvolvido durante apenas um ano lectivo. 

Os resultados referentes à questão da aprendizagem de algo de novo são 

francamente positivos, verificando-se genericamente uma subida acentuada 

em relação às questões anteriores. Os alunos demonstraram interesse pela 

temática, reconhecem que aprenderam coisas novas e embora digam ter 

modificado um pouco a sua maneira de pensar e agir, esse é um aspecto que 

carece de trabalho continuado. 

 

 

4.3.2. Análise global das turmas de 8º ano do Ensino Básico  

 

No 8º ano existiu maior dificuldade em trabalhar a toxicodependência em 

AP, pois esta área curricular não disciplinar foi leccionada, por indicação do 

ME5, por professores de informática com conteúdos próprios. Os Directores de 

Turma trabalharam essencialmente em FC, destacando-se o trabalho 

efectuado em duas das três turmas. Pelo menos numa turma foi utilizada 

metodologia de trabalho de projecto. Foram tratados vários aspectos sobre os 

diferentes tipos de substâncias psicoactivas e elaborados panfletos 

informativos sobre droga, tabaco e álcool que divulgaram em várias turmas.  

Na exposição pública à comunidade escolar apresentaram, em cartaz, as 

várias etapas da realização dos trabalhos, bem como um PowerPoint® sobre o 

assunto, que discutiram com uma turma de alunos de 9º ano, quatro 

professores e dois funcionários. O facto da apresentação ter tido como 

público-alvo alunos mais velhos provocou nos alunos palestrantes sentimentos 

                                                 
5 Despacho nº 16149/2007 de 25 de Julho e Despacho 19308/2008 de 21 de Julho 
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contraditórios. Assim, cerca de 50% referiram esta apresentação como o que 

gostaram mais de entre todo o trabalho desenvolvido, enquanto que cerca de 

30% referem-no como o aspecto que menos gostaram, referenciando, por 

vezes, como justificação, alguma falta de atenção demonstrada por alguns dos 

ouvintes. Considera-se que os alunos participam de forma mais atenta e 

interessada quando os palestrantes são alunos mais velhos ou da mesma faixa 

etária. Cinco alunos da turma referenciaram a distribuição de panfletos como o 

aspecto que mais gostaram de realizar. 

Uma outra turma encenou, dramatizou e apresentou à comunidade 

escolar a peça de teatro “Os herdeiros da lua de Joana” durante a semana de 

apresentação pública. Foi grande o empenho dos alunos e Directora de Turma, 

com muitas horas extra aula, bem como a colaboração dos EE. Esta 

apresentação foi presenciada por cerca de noventa alunos (todas as três 

turmas de 8º ano, uma de 7º ano, seis professores e dois auxiliares da acção 

educativa). Num outro dia, a peça de teatro foi apresentada aos EE e a 

familiares convidados. Considera-se importante que este tipo de actividade 

possa ser divulgada pelos alunos à comunidade extra-escolar. A peça permitiu 

discutir e reflectir sobre os vários factores que podem levar um jovem até ao 

mundo da droga e à morte, assim como o que se poderia ter feito para o 

evitar. 

Metodologias activas, participativas e dinâmicas consideram-se um 

caminho a seguir no tratamento de temáticas da saúde, nomeadamente com, 

pistas de investigação com vista à obtenção de informação, sessões de 

dinâmicas de grupo com jogos de papéis role-playing e debate reflexão, GTES 

(2005).  

Considerou-se, no entanto, a necessidade de acautelar o envolvimento de 

todos os alunos em tarefas diversas, de modo a que ninguém se sinta 

excluído. Como o teatro se reveste de algum mediatismo, a escolha de quem 

vai desempenhar os diferentes papéis e outras tarefas deve ser gerida com 

equilíbrio, de modo a que sintam que todos contribuíram para o resultado 

final. 

Na avaliação, os alunos consideram o teatro como a actividade que mais 

gostaram, mas um referiu ter sido a que menos gostou, o que pode estar 
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relacionado com o supra exposto. 

Com as turmas de 8º ano trabalharam também as técnicas do Centro de 

Apoio à toxicodependência (CAT), apenas numa sessão de noventa minutos e 

uma estudante de Psicologia, em sessões esporádicas. Os alunos 

consideraram as actividades positivas mas sem continuidade, pois apesar do 

protocolo estabelecido entre o ME e Ministério da Saúde, em Fevereiro de 

2006, e referenciado nos relatórios do GTES, os organismos ligados à Saúde 

têm dificuldade em dar resposta às solicitações das várias escolas. 

Analisando os resultados obtidos nas turmas de 8º ano, verificou-se que 

a avaliação efectuada é globalmente bastante positiva (Figuras 4.5, 4.6 e 4.7). 

No que se refere à questão do interesse pelo tema tratado, os alunos não 

revelaram tanto entusiasmo pela temática, como os respondentes do 7º ano. 

Poder-se-ia supor que o consumo das substâncias psicoactivas é um tema 

demasiado debatido, ou o facto de em Área de Projecto terem sido leccionados 

conteúdos de TIC, ter obstaculizado a que houvesse tempo para tratar 

devidamente o assunto. De realçar, no entanto, que na turma C quase 70% 

dos alunos (sensivelmente o dobro das outras turmas) classifica como bom o 

interesse pelo tema. Uma das explicações possíveis para a diferença pode ser 

o modo como trataram o tema. Esta turma trabalhou o tema, utilizando 

metodologia de trabalho de projecto, apresentou o seu trabalho a colegas e 

professores de outras turmas, elaborou e distribuiu panfletos, conforme 

anteriormente descrito. 
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Fig. 4.5 - Respostas 8 A sobre o interesse do tema que trataram ao longo do ano, reflexão em 
aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar e agir, 
aprendizagem de algo de novo. 
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Fig. 4.6 - Respostas do 8º B sobre o interesse do tema que trataram ao longo do ano, reflexão 
em aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar e agir, 
aprendizagem de algo de novo. 

 
 

8º A 

8º B 
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Fig. 4.7 - Respostas do 8º C sobre o interesse do tema que trataram ao longo do ano, reflexão 
em aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar e agir, 
aprendizagem de algo de novo. 

 
 

Globalmente, a reflexão e modificação pessoal é entendida pelos 

respondentes como o menos fácil de ser atingido. Pode também referir-se que 

é possível que o modo como os assuntos são tratados interfere não só no 

interesse pelos assuntos, na aprendizagem de novos assuntos mas até na 

reflexão efectuada pelos alunos e na sua modificação pessoal. 

 

 

4.3.3. Análise global das turmas de 9º ano Ensino Básico  

 

No que se refere às turmas de 9º ano, os assuntos propostos para serem 

trabalhados, Sexualidade/Alimentação e Actividade Física, foram tratados de 

modo diverso pelas várias turmas. Neste nível de ensino existe a 

particularidade de assuntos, tais como a morfofisiologia dos sistemas 

reprodutores masculino e feminino, contraceptivos, infecções sexualmente 

transmissíveis e alimentação equilibrada constarem dos conteúdos 

programáticos da disciplina de Ciências Naturais. Assim, no modo informativo 

todos os alunos contactaram com estas matérias. A informação não se 

considera suficiente para a mudança de comportamentos que se pretende, já 

que apenas os conhecimentos não implicam opções por estilos de vida 

8º C 
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saudáveis (GTES 2007). Pode considerar-se que foram três as turmas que 

trabalharam, de um modo mais sistemático, alguns destes assuntos em AP e 

FC. Uma vez que na planificação, de início do ano, tinha sido dada a 

possibilidade de escolha entre alimentação e sexualidade, as turmas fizeram 

diferentes opções. Uma das turmas tratou alimentação durante todo o ano, 

outra alimentação uma parte do ano e sexualidade noutra e a turma da autora 

desta dissertação trabalhou o tema da sexualidade6. 

Alguns dos docentes manifestaram desconforto em trabalhar com os 

alunos o tema da sexualidade, tendo utilizado dois tipos de argumentos: o 

facto de não terem formação na área das ciências e, portanto, a possibilidade 

de não conseguirem porventura esclarecer os alunos em dúvidas específicas e, 

por outro lado, a problemática da transmissão de valores que poderiam não 

ser consentâneos com os da família. Alguns estudos demonstram que este 

desconforto é relativamente comum (ver Abramovay et al., 2004)7, no entanto 

segundo Vilar e Reis (2004), num estudo efectuado sobre as atitudes dos 

professores perante a implementação da ES nas escolas, num universo de 600 

professores portugueses, estes demonstraram uma atitude positiva e a 

maioria sente-se confortável para tratar de sexualidade com os alunos. 

Perante a análise dos dados obtidos os mesmos autores interrogam-se, 

”Como explicar então que do total da amostra apenas 197 professores 

revelem intenções de se envolver futuramente em acções de Educação Sexual 

(ES) nas suas escolas? Se somarmos a estes docentes os 270 que se afirmam 

disponíveis mas que não tomarão nenhuma iniciativa a questão amplifica-se.” 

Os supracitados autores não conseguiram confirmar a hipótese de que as 

pessoas mais religiosas teriam uma atitude mais negativa em relação à ES nas 

escolas. Referem o crescente número e diversidade de tarefas exigidas aos 

professores, mas confirmam a complexidade de que se reveste a 

implementação da ES nas escolas. 

 A tutela reconhece alguns destes aspectos perpassando a ideia pelo 

relatório final do GTES (2007b): 

                                                 
6 No âmbito das ACND (áreas curriculares não disciplinares) Área de Projecto e Formação Cívica. 
7 Estudo realizado no Brasil, com o apoio do Ministério da Educação (ME), Ministério da Saúde(MS) entre 
outros organismos e editado pelo escritório da Unesco no Brasil. 
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“Estamos conscientes do esforço diário dos professores, da 

existência de muitas horas já preenchidas na escola e da pouca 

participação de muitos pais, mas também estamos certos de que a 

promoção da Saúde é da maior importância no momento actual”. 

       Também Matos e Ramiro (2008) efectuaram um estudo que decorreu em 

2006 sobre as percepções de professores portugueses sobre educação sexual, 

num universo de 371 professores. Os resultados sugerem que os professores 

maioritariamente são favoráveis à ES em meio escolar, manifestando atitudes 

mais positivas, aqueles que já frequentaram acções de formação nesta área. 

Os autores referem ainda, 

“Apesar da legislação portuguesa ter tornado obrigatória a 

educação sexual em meio escolar há alguns anos, os resultados do 

presente estudo sugerem que esta ainda não está estabelecida de 

forma generalizada”. 

Segundo os mesmos autores uma possível explicação pode estar 

relacionada com o facto de cerca de 77,6% dos indivíduos da amostra não 

terem frequentado qualquer acção de formação na área, apesar da oferta 

existente o que é concordante com os estudos internacionais. 

Matos e Ramiro (2008) referem ainda, 

“Quanto à experiência em educação sexual em meio escolar, são os 

professores que já desenvolveram actividades que referem atitudes 

mais positivas”. 

Considera-se, portanto, que a formação pode ter aqui um papel 

fundamental, não tanto no conhecimento substantivo dos assuntos a tratar, 

mas essencialmente dotar os docentes de técnicas para trabalhar os assuntos 

com uma vertente mais de orientação de pesquisa e moderador de discussão, 

de modo a combater a transmissão de saber enciclopédico. Devido à 

complexidade de horários/funções dos professores não foi possível organizar 

momentos de Informação/Formação e nem todos conseguiram ultrapassar os 

seus receios. 

A Psicóloga do Centro de Saúde realizou três sessões de noventa minutos 

em cada uma das turmas de 9º ano sobre adolescência, sexualidade e afectos, 

utilizando essencialmente técnicas de dinâmica de grupos. Em AP os alunos 
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realizaram pesquisas sobre os vários assuntos, elaboraram trabalhos e fizeram 

a apresentação nas suas turmas. Na semana de apresentação pública, as três 

turmas apresentaram em conjunto os aspectos que consideraram mais 

relevantes dos trabalhos que realizaram ao longo do ano. A apresentação, 

alargada a toda a comunidade escolar, realizou-se no átrio da escola perante 

colegas, professores, auxiliares da acção educativa, técnicos do SASE e 

encarregados de educação8. Paralelamente estiveram em exposição todos os 

trabalhos realizados. Para que esta actividade fosse possível, os alunos e os 

professores utilizaram muitas horas para além do horário lectivo e não lectivo 

para preparar os trabalhos e também os espaços. 

O tempo cedido a cada grupo foi relativamente reduzido, cerca de quinze 

minutos, para que a actividade não fosse demasiado extensa e alguns alunos 

manifestaram alguma frustração, pois entendiam que tanto trabalho 

desenvolvido ao longo do ano não era possível resumir em tão pouco tempo. 

Não se pretendeu que os alunos fizessem uma prelecção teórica sobre os 

diferentes assuntos, mas antes um balanço sobre os aspectos que 

considerassem de maior interesse, passos dados para a execução, dificuldades 

encontradas e o modo como as ultrapassaram. 

Os vários grupos que abordaram temas ligados à sexualidade, 

genericamente, fizeram-no sem demonstrar constrangimento, facto que foi 

referido como muito positivo, quer por alguns dos professores, quer por 

alguns encarregados de educação. Muito importante também foi o confronto 

saudável entre as várias turmas e o facto de poderem aprender com os 

colegas, comparar resultados, trabalhos realizados bem como respeitar 

sempre os pequenos erros técnicos que pontualmente existiram. 

Alguns alunos referiram que falar perante aquele grupo de pessoas tinha 

sido uma actividade muito difícil. Os alunos têm dificuldade em comunicar 

oralmente, embora esta seja uma das competências a privilegiar no ensino 

básico. Por outro lado, falar sobre algo, pressupõe que se domine a temática e 

se prepare convenientemente a apresentação. Alguns alunos acabaram por 

referir que podiam ter feito melhor.  

Pode considerar-se que este foi um momento forte do ano ao nível deste 
                                                 
8 A escola ofereceu um pequeno lanche convívio, que ajudou a cimentar relações entre os vários 
componentes da comunidade escolar. 
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programa e que se entende deve continuar, é motivador, ajuda a desenvolver 

competências de assertividade, responsabilidade e argumentação, tendo um 

papel preponderante em termos de metodologia de trabalho de projecto.  

No que concerne ao tema da alimentação, nesta mesma semana, 

organizou-se um peddy paper com a denominação de “Mexendo com as 

calorias” em que participaram todos os alunos de 3º ciclo (cerca de 261)9. A 

actividade consistiu em percorrer oito pontos de paragem, quer em espaços no 

interior, quer no exterior do edifício escolar onde, entre outras, calcularam o 

percentil de índice de massa corporal (IMC)10, fizeram o teste de Ruffier-

Dickson11, investigavam a quantidade de calorias de alguns dos alimentos do 

bar, respondiam a perguntas sobre a roda dos alimentos12 e explicavam 

depois o seu significado a quem passava, oferecendo uma peça de fruta e 

incentivando o consumo deste tipo de alimentos. Testemunhou-se que no 

contacto com a população também alunos e professores aprenderam, 

nomeadamente no que se refere às variedades de frutos. Agricultores com 

“saber de experiências feito” ensinaram o nome e as características distintivas 

das diferentes variedades de maçãs oferecidas, numa experiência única para 

os alunos, pois embora muitos residam fora da cidade, a maioria das suas 

famílias não se dedica ao trabalho agrícola. 

Durante esta actividade os alunos receberam informação sobre a relação 

entre calorias, alimentos e actividade física, participaram entusiasticamente e 

aprenderam. Considera-se que esta actividade entusiasmou a comunidade 

escolar, pelo número de participantes, e com a cidade, pela interacção com os 

cidadãos que passavam, tendo o evento merecido uma reportagem efectuada 

por um dos jornais da cidade13.  

No âmbito do tema da alimentação, realizou-se também uma palestra, 

                                                 
9 Esta actividade foi concebida e planeada pela coordenadora do programa e por dois professores que 
integravam o Gabinete de atendimento ao aluno. Na organização estiveram mais seis professores de 
educação física, dois professores de Ciências Naturais e vários funcionários. 
10 Neste índice procura verificar-se a existência de excesso de peso dos alunos. Os alunos mediam-se, 
pesavam-se e faziam os cálculos tendo em conta o percentil da idade. 
11 Este teste avalia a capacidade aeróbia de cada indivíduo. Os alunos mediram a sua frequência cardíaca, 
depois executavam exercício físico, mediam a frequência e registavam de novo ao fim de um tempo 
determinado de repouso. Utilizando a fórmula típica do teste, avaliavam a sua capacidade de se manterem 
em esforço bem como a capacidade de recuperação. 
12 Esta estação situava – se no exterior do recinto escolar. 
13 De realçar a colaboração de várias empresas da região, quer no financiamento da impressão das t-shirts 
utilizadas por todos os alunos e professores quer na oferta de vários produtos alimentares usados durante a 
actividade. 
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proferida por uma nutricionista da Fundação Portuguesa de Cardiologia em 

que participaram turmas de 9º ano, 10º ano e de 11º ano, professores e 

Técnicos do SASE14. Todos os participantes consideraram de grande interesse 

o conteúdo e o modo como foi apresentada a conferência tendo participado de 

forma entusiástica15. 

Duma maneira geral, a avaliação efectuada pelos alunos de 9º ano 

também é positiva (Figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.11). Neste nível de ensino, como 

já mencionado anteriormente, os professores puderam optar entre trabalhar 

em AP e FC, a alimentação e actividade física e/ou a sexualidade16. 
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Fig. 4.8 - Respostas do 9º A sobre o interesse do tema que trataram ao longo do ano, reflexão 
em aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar e agir, 
aprendizagem de algo de novo. 

 

                                                 
14 SASE – Serviços de Acção Social Escolar 
15 Contrariamente ao que a priori se possa considerar, na avaliação final do programa muitos alunos 
referiram, nas metodologias preferidas, as conversas com especialistas.  
16 A turma A (em estudo) trabalhou ao longo do ano a sexualidade em AP e FC; Turma B, não trabalhou 
explicitamente temáticas da Saúde em AP, com excepção das sessões da Psicóloga do Centro de Saúde que 
decorreram em todas as turmas de 9º, mas tratou dos vários temas em FC, não participou na apresentação 
pública final; Turma C trabalhou sobre alimentação em AP; Turma D, trabalhou Alimentação, Actividade 
Física e Sexualidade em AP e um pouco a sexualidade em FC.  
 

9º A 
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Fig. 4.9 - Respostas do 9º B sobre o interesse do tema que trataram ao longo do ano, reflexão 
em aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar e agir, 
aprendizagem de algo de novo. 
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Fig. 4.10 - Respostas do 9º C sobre o interesse do tema que trataram ao longo do ano, reflexão 
em aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar e agir, 
aprendizagem de algo de novo. 

 
 

 

 

 

 

9º C 

9º B 
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Fig. 4.11 - Respostas do 9º D sobre o interesse do tema que trataram ao longo do ano, reflexão 
em aspectos em que nunca tinham pensado, modificação do seu modo de pensar e agir, 
aprendizagem de algo de novo. 

 
  

As metodologias de trabalho dos diversos temas podem ter condicionado 

as respostas dos alunos das diferentes turmas ao inquérito final. Assim, as 

respostas dos alunos da turma C são, globalmente, diferentes das outras 

turmas, nomeadamente quanto ao interesse, à reflexão e modificação 

pessoais. Nesta turma, o tema tratado em AP foi a alimentação. 

 A turma A apresenta uma avaliação relativamente semelhante às turmas 

B e D, apesar de ter sido desenvolvido um trabalho diferente. Por esta razão 

era expectável que os alunos fizessem uma avaliação globalmente mais 

positiva, apesar de se verificar uma baixíssima percentagem de insuficientes. 

O assunto da sexualidade (tratado na turma A) pode ser considerado mais 

complexo, quer no que respeita à interiorização de questões, quer à 

modificação no modo de pensar e agir. Na turma D, tendo sido tratados os 

temas alimentação, actividade física e sexualidade, as respostas devem ter em 

conta a globalidade dos temas. 

Todas as turmas respondem de uma forma positiva, quando 

questionadas sobre a aprendizagem de novos assuntos, destacando-se 

claramente as turmas A e D, com cerca de 70% de respostas “bom”. 

9º D 
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Globalmente, os alunos do ensino básico avaliaram duma forma bastante 

positiva as temáticas tratadas no âmbito do Programa de Promoção e 

Educação para a Saúde, já que promoveram a reflexão e a mudança na sua 

forma de pensar e de agir. No entanto, verifica-se que a reflexão e alteração 

do modo de agir são os parâmetros onde os resultados retratam maior 

dificuldade. A alteração de comportamentos e o reforço de competências 

resultam de um processo complexo e continuado. Parece poder inferir-se da 

importância das estratégias utilizadas para o tratamento dos temas, já que as 

mesmas influenciam os resultados que se pretendem obter. A avaliação de 

alteração de comportamentos e atitudes deve, sempre que possível, ser 

cruzada com outro tipo de dados que não apenas a aplicação do questionário. 

O número de tarefas de ordem administrativa a que os professores estão 

obrigados, quase sufoca a disponibilidade mental para se entregarem ainda 

com mais entusiasmo a este e outros tipos de projectos de grande importância 

para os alunos. Em turmas de maior heterogeneidade e mais problemáticas, o 

Director de Turma tem de usar a maior parte do tempo que está com os 

alunos (FC) para resolver um sem número de problemas, nomeadamente de 

comportamento, de absentismo, de preenchimento de inquéritos e relatórios e 

pouco mais pode fazer.  

As ACND de AP e FC têm hoje, por força da lei17, sugeridos múltiplos 

assuntos a tratar e os 45 minutos semanais não chegam para lhes dar 

resposta.  

A legislação contempla a Educação para a saúde e sexualidade como uma 

das temáticas a desenvolver competências, para além desta temática existem 

mais dez alíneas com temáticas diferentes. Embora a Promoção da Saúde seja 

referenciada em primeiro lugar, os professores podem optar por outras.  

Deve existir por parte do Conselho de Turma, e nem sempre acontece, 

alguma flexibilidade e reajuste quando necessário para troca e cedência de 

aulas para o desenvolvimento e preparação de actividades, mas a todos é 

cobrado, sem margem para grandes justificações, o cumprimento integral do 

Programa, sendo esquecido que no Ensino Básico há determinadas 

competências a atingir em final de ciclo (9º ano). 

                                                 
17 Despacho nº 19308/2008 de 21 de Julho 
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Os resultados obtidos com o trabalho do Gabinete de Atendimento ao 

aluno não foram os expectáveis, os alunos atendidos foram em número 

reduzido e na maior parte das situações aconselhados pelos professores a 

procurar o serviço especializado. 

Considera-se que foram vários os motivos que conduziram aos resultados 

obtidos. Experiências de outras escolas (GTES, 2007) indicam-nos a 

importância deste gabinete funcionar num espaço apenas para este efeito, que 

os alunos ajudam a decorar e sentem como seu. Na escola onde se 

desenvolveram as actividades não foi possível ter esse espaço dedicado. 

Actualmente, com as actividades de substituição – escola a tempo inteiro – os 

alunos apenas têm a hora de almoço livre, só procuram o gabinete com a 

autorização dos professores e, portanto, sem total anonimato. A inexistência 

de técnicos especializados exteriores à escola e a existência apenas de 

professores pode também ter inibido a procura do serviço por parte dos 

jovens. Apesar da divulgação efectuada, considera-se que teria sido 

necessário um reforço da mesma pelo menos junto dos Directores de Turma 

do Ensino Secundário. 

  

 

4.4. Inquéritos aos Encarregados de Educação 

 

A sexualidade é considerada uma temática que ainda causa algum 

desconforto aos professores e, por vezes, levanta polémica entre os EE. No 

entanto, tem demasiada importância para o desenvolvimento integral dos 

indivíduos, para ser suprimida ou ignorada. 

Na sexualidade intervêm diferentes modeladores, entre outros, a família 

e os mass media. Como refere Vilar (2005)  

“a socialização dos indivíduos na área da sexualidade é, pois, um 

processo em que intervêm, assumindo ou não essa intervenção, 

todos os actores que nos modelam a nossa identidade em todas as 

áreas da nossa vida… dos contextos mais informais como o familiar 

- progenitores e fratria - e os pares ou amigos. Refiro-me aos 

grandes modeladores sociais como os mass media e refiro-me 
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finalmente aos meios de educação formal e nestes, em primeiro 

lugar, a escola”.  

APF (2008) refere que  

“o papel da escola tem já alguma relevância na educação sexual 

dos jovens. No entanto, a escola está maioritariamente centrada 

numa abordagem de tipo biológico e preventivo feita no contexto 

das Ciências Naturais. A par desta disciplina, a Formação Cívica e 

os colóquios têm alguma relevância na educação sexual no 3º 

Ciclo, enquanto a disciplina de Filosofia assume algum 

protagonismo no Secundário.”  

Explicitando alguns dos dados do citado estudo referentes ao 3º Ciclo, 

60% dos adolescentes referem ter abordado temas de educação sexual em 

CN, 28% nas ACND especialmente FC, 12% em colóquios e outras actividades 

extra-curriculares, 5,5% na disciplina de educação religiosa. Os temas mais 

abordados são mudanças pubertárias, contracepção, SIDA, IST, questões de 

género e risco de engravidar. 

Promover a saúde, e também a sexual, é capacitar e desenvolver 

competências, como se refere na carta de Ottawa (1986):  

”A promoção da saúde pressupõe o desenvolvimento pessoal e 

social, através da melhoria da informação, educação para a saúde e 

reforço das competências que habilitem para uma vida saudável… 

fazer opções conducentes à saúde”.  

Matos (2005) refere que  

“os comportamentos de saúde não são propriedades fixas que uma 

pessoa tenha ou não: envolvem uma capacidade generativa onde 

competências cognitivas, emocionais sociais e comportamentais se 

unem em função de objectivos. A posse de competências é 

diferente do seu uso efectivo e a percepção da eficácia pessoal é 

diferente da acção.”  

Assim, a nova dinâmica curricular deve incluir estratégias que 

desenvolvam competências de comunicação interpessoal, competências de 

identificação e gestão de emoções, competências de identificação e resolução 
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de problemas, e que promovam a assertividade e a resiliência nas crianças e 

adolescentes (GTES, 2005). 

No que concerne aos encarregados de educação, o universo de estudo 

teve por base sessenta e quatro respondentes, distribuídos pelas quatro 

turmas e que correspondem, no essencial, aos EE que se deslocaram à Escola 

para as primeiras reuniões do ano, pois tendo em conta o tipo de questões é 

neste momento que mais se justifica a sua aplicação. Para análise neste 

estudo consideram-se dois grupos, o dos EE da turma em estudo e o conjunto 

dos EE das turmas restantes18. 

Dos respondentes verifica-se que 82%-83% (turma em estudo - turmas 

restantes) são do sexo feminino. Este resultado parece indicar que as tarefas 

ligadas à Educação continuam predominantemente ligadas à figura materna. 

Reforça esta interpretação o facto de a maioria das mães exercerem também 

uma actividade profissional fora de casa e as reuniões terem ocorrido, 

maioritariamente, ao final do dia. 

Quanto à situação conjugal, cerca de 5%-0% são divorciados, 19%-7% 

em união de facto e 76%-93% são casados, não sendo possível distinguir se 

se trata de um primeiro ou segundo casamento. Constata-se que na turma em 

estudo existem mais casos de divórcio, de união de facto e consequentemente 

menos indivíduos casados. 

Quando se solicitou que descrevessem os educandos, a maior parte 

caracteriza-os pela positiva como obedientes, responsáveis, verdadeiros, 

inteligentes e sensíveis. No que se refere a aspectos menos positivos, os EE da 

turma em estudo referem que 68% dos seus educandos são estudiosos. Este 

valor diminuiu para 42% quando se analisam as respostas dos EE das turmas 

restantes. Desarrumado(a) é uma característica que colhe um número 

considerável de respostas nos dois grupos, bem como a timidez. 

Quando se coloca a questão sobre quais as características que gostariam 

de ver modificadas, os EE da turma em estudo referem o preguiçoso (a), o 

estudioso(a), seguindo-se, com percentagem mais baixa o desarrumado(a). 

Pelos EE das restantes turmas foram indicadas as características de 

estudioso(a), desarrumado(a) e auto-confiança. 

                                                 
18Para efeitos práticos, considera-se sempre o primeiro dado como o dos EE da turma em estudo e o 
segundo como sendo o do grupo dos EE das turmas restantes. 
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Globalmente, o que parece desgostar mais os EE são aspectos 

relacionados com o empenho e o trabalho nos estudos, mas, curiosamente, 

também consideram que falta aos educandos auto-confiança. 

Questionados sobre quais os aspectos da vida dos filhos que constituem 

para si motivo de maior preocupação os dois grupos referem o receio que 

tenham um acidente (Figura 4.12) como o aspecto de maior preocupação. 
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Fig. 4.12 – Representação (média ponderada) dos aspectos da vida dos adolescentes que mais 

preocupam os seus EE. Resultados obtidos na turma em estudo (A) vs turmas restantes. 
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A - Que tenham boas notas,  B - Que me obedeçam,  C - Que comecem a namorar,  

D - Que tenham um acidente,  E - A sua prática religiosa,  F - As amizades que têm,  

G - A sua sexualidade,  H - Os problemas de saúde,  I - droga,  

J - A insegurança nas ruas,  K - Os seus valores morais,  L - As saídas à noite,  

M -Outros. 

 

1-não me preocupa  2-Preocupa-me muito raramente  

3-Preocupa-me algumas vezes  4-Preocupa-me muitas vezes 

 

Nos lugares seguintes, para a turma em estudo, situam-se “boas notas”, 

“droga” e “problemas de saúde”, enquanto que nas turmas restantes surgem 

“problemas de saúde” e muito próximo as “boas notas”, a “insegurança nas 

ruas”e “ as amizades que têm”. De realçar que as preocupações com a 

sexualidade aparecem num lugar um pouco inferior, para os dois grupos. 

Considera-se também relevante que a preocupação que se encontra em último 

lugar seja a referente à sua prática religiosa. As diferentes Igrejas parecem de 

facto ter deixado o papel preponderante de outrora. 

Globalmente pode afirmar-se que as preocupações com a saúde são as 

mais significativas nos dois grupos, assim como o sucesso escolar, embora a 

sexualidade esteja relacionada também com a saúde, esta não merece, por 

parte dos EE, tanta preocupação. Resultados semelhantes são encontrados por 

Vilar (2003) num estudo efectuado com adolescentes, da região de Lisboa de 

idades médias de 17 anos e as relações com os progenitores. O referido autor 

identifica três grupos de assuntos que se ordenam de um maior para um 

menor grau de preocupação: (a)Preocupações relacionadas com os problemas 

de saúde, insegurança e acidentes; (b) a droga e o insucesso escolar; (c) 

obediência/ desobediência amizades, namoro, sexualidade. 

Relativamente ao grau de informação dos educandos sobre assuntos 

relacionados com a sexualidade, cerca de 40%-41,3% opta pela resposta 

”Sim, creio que está bem informado”; 40%-54,3% “Creio que deveria (o 

educando) ter mais informação em alguns aspectos”, 8%-4,3% “Creio que 

está pouco informado”; 12%-0% “Não sei, pois não falo sobre esses assuntos 

com ele(a)”. Nos dois grupos, mais de metade dos EE consideram que os 

filhos deveriam ter mais informação sobre a sexualidade, considerando-se 

preocupante os 12% da turma em estudo que não fala sobre o assunto com os 
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educandos. Poderão existir várias explicações para este facto, eventualmente 

estarão ligadas ao grau de informação dos próprios EE. 

Vilar (2003) refere que cerca de 48,6% consideravam que os filhos 

estavam bem informados e 48,6% que deveriam estar mais informados, 

valores ligeiramente superiores aos obtidos neste trabalho, no que se refere 

ao nº dos que consideram que estão bem informados. 

No que se refere às dificuldades em conversar com o filho(a) sobre temas 

relacionados com a sexualidade, cerca de 47,6%-72% refere não ter 

dificuldades, 42,9%-23% diz ter algumas dificuldades e cerca de 4,8%-4,7% 

afirma não conseguir sequer conversar. Em questão relacionada, Vilar (2003) 

refere que 87,9% dos progenitores afirmam que se sentem à vontade quando 

falam de questões sexuais, mas, apesar destes resultados, cerca de 39% dos 

progenitores afirmam nunca ter falado sobre temas sexuais à frente dos filhos. 

Embora a percentagem de EE que não conseguem conversar com os filhos 

sobre esta temática seja semelhante nos dois grupos analisados, a diferença é 

bastante significativa no que concerne ao número dos que referem não ter 

dificuldades. O universo dos EE da turma em estudo tem mais dificuldades em 

tratar deste assunto com os filhos. Neste grupo, em média, as habilitações 

literárias são um pouco inferiores, se bem que este factor não seja 

determinante para se conversar acerca destes assuntos. Dos EE que assumem 

dificuldade em conversar, são destacadamente duas as justificações 

apresentadas: (a) “São assuntos sobre os quais tenho algum embaraço em 

falar” e (b) “O(a) meu/minha filho(a) nunca refere esse tipo de assuntos”. 

Manifestamente os adolescentes muitas vezes não parecem ter à vontade para 

falar sobre esta temática com os pais ou quem os substitui. O estudo realizado 

por APF (2008) indica que uma parte importante dos jovens afirma ter 

dificuldades em falar de sexualidade com os pais, cerca de 59% refere nunca 

falar ou falar pouco com o pai e cerca de 38% afirma o mesmo mas em 

relação à mãe. 

Segundo a opinião dos encarregados de educação, nos dois grupos, o 

agente mais importante na formação/informação sobre sexualidade dos filhos 

é a mãe (Figura 4.13). Na turma em estudo realça-se que a importância do 

pai fica abaixo dos professores e amigos e ao nível dos livros e da televisão, 
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existindo uma ligeira alteração no conjunto das turmas restantes, onde se 

verifica que depois da mãe e vem o pai, depois os professores e depois com a 

mesma importância amigos, colegas e livros. Os EE da turma em estudo 

consideram que os livros estão a par da televisão e acima da internet na 

importância da formação/informação dos seus educandos. No conjunto das 

turmas restantes, a internet e a televisão são colocados um pouco abaixo dos 

livros. Mais uma vez se nota, em conformidade com resultados já 

anteriormente referidos, a pouca importância dada ao papel da Instituição 

Religiosa.  
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Fig. 4.13 – Respostas (média ponderada) dos EE da turma em estudo (A) vs turmas restantes 
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sobre o grau de importância (escala de 1 a 4) que, em sua opinião, tiveram os vários agentes, 

para a formação/informação dos seus filhos sobre a sexualidade, 

 

Os EE foram também questionados sobre quais os aspectos que 

consideram mais importantes na orientação da vida sexual dos filhos (Figura 

4.14).  
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Fig. 4.14 - Representação (média ponderada) dos aspectos considerados pelos EE como 
relevantes na orientação da vida sexual dos seus filhos. A escala utilizada é de 1 a 3. Turma em 
estudo (A) vs turmas restantes. 
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A – Que siga os valores dos pais; B – Que ninguém possa falar mal dele(a); C – Que saiba 
escolher os seus valores pessoais; D – Que não seja homossexual; E – Que aceite os papéis 
que, tradicionalmente, cabem aos homens e às mulheres; F – Que saiba viver a aventura e 
a conquista; G – Que só pratique sexo com quem namore; H – Que esteja bem 
informado(a) sobre a vida sexual; I – Que siga as normas religiosas da sua família; J – Que 
saiba evitar os riscos associados à actividade sexual; K – Que saiba guardar – se para o 
casamento; L – Que saiba utilizar a contracepção quando necessitar; M – Que inicie a sua 
vida sexual o mais tarde possível; N – Que não se deixe influenciar facilmente. 

 

Os EE consideraram como aspectos mais importantes na orientação da 

vida sexual dos seus filhos, “que saibam escolher os seus valores pessoais”, 

“que estejam bem informados sobre a vida sexual”, “que saibam evitar os 

riscos associados à actividade sexual”, “que saiba utilizar a contracepção 

quando necessitar” e “que não se deixe influenciar facilmente”. Verificou-se 

que a questão da homossexualidade na turma em estudo é factor de menor 

preocupação, ficando sensivelmente ao nível da questão religiosa e do 

“guardar-se para o casamento”. No conjunto das turmas restantes verifica-se 

que a questão da homossexualidade já é considerada com alguma importância 

e, embora com menor significado, o aspecto religioso tem neste grupo um 

valor ligeiramente superior ao anterior, embora seja o segundo menos 

significativo do conjunto. O “saber guardar-se para o casamento” é sem 

dúvida o aspecto menos importante nos dois grupos. A questão da informação 

e da prevenção dos riscos são de realçar como factores importantes na 

preocupação dos pais.  

No seu estudo, Vilar (2003) refere que a maior percentagem de 

progenitores escolhe “a capacidade de saber tomar decisões e de escolher os 

seus próprios valores” como os aspectos mais importantes. A seguir, cerca de 

60,7% referem como muito importante que os filhos sigam os seus valores. 

No outro extremo estão o “seguir as normas religiosas da família” e o “saber 

guardar-se para o casamento” (51%). Aquele autor refere a existência, por 

parte dos progenitores, duma intenção permissiva face à eventual existência 

de relações sexuais dos adolescentes mesmo antes do casamento.  

Quando questionados se sexo e sexualidade são a mesma coisa, apenas 

5% (nos dois grupos) respondem de modo afirmativo. 

Os Encarregados de Educação foram questionados se consideravam que 

existia uma idade óptima para os jovens terem a sua primeira relação sexual e 

no caso da resposta ser afirmativa, qual é essa idade para o rapaz e para a 
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rapariga (Figura 4.15). A maioria dos respondentes considera que não há uma 

idade óptima para os jovens terem a sua primeira relação sexual, destacando-

se, no entanto, a elevada percentagem (cerca de 42%) que responde 

afirmativamente no grupo da turma em estudo, em comparação com 17% dos 

EE das restantes turmas. 
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Fig. 4.15 - Resultados turma em estudo (A) vs turmas restantes. No gráfico circular está 

expressa a percentagem de EE que considera que existe uma idade óptima para os jovens 

terem a primeira relação sexual. Dos que responderam afirmativamente, representam-se, no 

gráfico em barras, o número de respostas obtidas, distribuídas por idade e sexo, consideradas 

óptimas para a primeira relação sexual. 

 

Apesar da polémica que por vezes ocorre à volta do papel da escola na 

educação sexual, todos os EE responderam afirmativamente ao tratamento 

deste assunto pela escola. Ou seja este universo de respondentes concorda 

que a escola informe/forme os seus educandos na área da sexualidade. 

Segundo Abramovay et al. (2004) apesar da discussão sobre sexualidade ser 

polémica, considerando a multiplicidade de opiniões, crenças e visões dos 

diferentes intervenientes, a maioria dos pais e em maior proporção alunos e 

professores são favoráveis à discussão da sexualidade na escola. Também o 

estudo efectuado por Vilar (2003) conclui que  

“os progenitores não vêem oposição entre a escola e a família 

nesta matéria (Educação Sexual), nem receiam que ela possa 

despertar nos jovens comportamentos sexuais precoces”.  

Como em vários outros estudos, também APF (2008) aponta que ”em 

ambos os sexos, níveis elevados de educação sexual estão associados a um 

envolvimento mais tardio em relações sexuais”. Reconhece-se, no entanto, 

que esta problemática não é pacífica, nem recolhe unanimidade. Com base em 
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entrevistas realizadas a especialistas na área e visitas a escolas, o relatório 

GTES (2005) referencia a dicotomia existente  

“…na sua totalidade entrevistados e escolas visitadas pronunciam-

se de modo favorável à relevância do robustecimento da área de 

Educação para a Saúde nas escolas (….) a grande maioria é 

favorável à introdução de temáticas relacionadas com a 

sexualidade num âmbito mais lato que transcenda questões 

biológicas (….) a necessidade de abordar a sexualidade numa 

perspectiva relacional mais lata e de afirmação de competências 

pessoais e sociais”.  

Aquele estudo afirma, ainda, que  

“a grande excepção a esta posição são alguns dos grupos de pais 

(ouvidos), que acha que a escola apenas se deve ocupar de 

questões biológicas ligadas à sexualidade, uma vez que a parte 

relacional estaria, na sua opinião, ligada a “valores” da 

responsabilidade da família (….) Contudo, um representante dos 

pais salienta a importância de ser a escola a ministrar informações 

nesta área uma vez que muitos pais não saberiam como fazer”. 

No presente estudo, a grande maioria dos respondentes considera 

importante a colaboração da família com a escola no tratamento da temática 

da sexualidade (Figura 4.16). No entanto, as respostas afirmativas diminuem 

significativamente quando questionados sobre a disponibilidade para colaborar 

com os professores dos seus filhos na abordagem do tema. 

       Mas segundo os resultados da conferência de Colónia sobre Educação 

Sexual dos jovens numa Europa Multicultural Anónimo (2006)   

“Os pais estão na linha da frente no que se refere a apoiar a 

educação sexual… No entanto, acontece que muitas vezes lhes 

faltam a auto-confiança e os conhecimentos de que precisam para 

responder a perguntas ou iniciar uma conversa sobre o tema”. 

Os resultados da mesma conferência referem também o modo como 

alguns países actuam no sentido de trazerem os pais à escola, 

 “… o acesso a grupos de pais não é fácil quando não existem 

programas de apoio parental organizados. Referindo-se que 
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“Programas já estabelecidos como o SpeaKeasy (Reino Unido) têm 

beneficiado de um contexto político em que a educação dos pais 

está bem apoiada e financiada… Uma das abordagens bem 

sucedidas para motivar e recompensar os pais para terminarem um 

programa de aprendizagem tem sido a concessão de um diploma 

de reconhecimento (acreditação). Os pais no programa do Reino 

Unido SpeaKeasy podem usar o diploma para aceder a outros graus 

de ensino de base universitária, o que é particularmente útil para 

pais sem qualificações que querem desenvolver as suas carreiras 

profissionais”. 
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Fig. 4.16 - Turma em estudo (A) vs turmas restantes – Representam-se os resultados 
referentes à importância de colaboração da família com a escola no tratamento da temática da 
sexualidade e à disponibilidade de colaborar com os professores dos seus filhos na abordagem 
do tema(S-sim, N-não, NR-não respondeu). 
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Foi solicitada, aos encarregados de educação, a escolha de cinco 

assuntos que considerassem importantes, no âmbito da sexualidade, para 

discutir na escola com os seus educandos (Figura 4.17). Nos dois grupos 

verificou-se que o assunto considerado mais importante, pelos encarregados 

de educação, está relacionado com “informações sobre doenças sexualmente 

transmissíveis”. Nos EE da turma em estudo de seguida foi considerado 

“Transformações do corpo na adolescência” e “contracepção”. Nos EE das 

turmas restantes aparecem por ordem decrescente “contracepção”, 

”Transformações do corpo na adolescência” e “Afectos e valores”. Assuntos 

como a virgindade, pornografia, divórcio estão entre os menos escolhidos. 

Se se conjugar estas respostas com algumas já anteriormente 

analisadas, nomeadamente as preocupações em relação aos educandos, ou as 

orientações na sua vida sexual, parece poder interpretar-se que a questão da 

saúde e o bem-estar é das mais importantes.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

(A) 



________________________________________________________________________________________ 
  73 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fig. 4.17 – Resultados obtidos na turma em estudo (A) vs turmas restantes, referentes a 

assuntos considerados importantes (pelos EE) discutir na escola, no âmbito da sexualidade. 

 

1 – Transformações do corpo na adolescência;  2 – Período fértil da mulher;  

3 – Homossexualidade;  4 – Masturbação;  

5 – Contracepção;  6 – Gravidez e parto;  

7 – Aborto;  8 – Divórcio;  

9 – Análise de situações (prós/contras) e tomada de decisões; 10 – Relações sexuais;  

11 – Doenças Sexualmente Transmissíveis;  12 – Pornografia;  

13 – Virgindade;  14 – Afectos e Valores;  

15 – Outros 

 

 

4.5. Inquéritos às turmas do 9º ano 

 

4.5.1. Inquéritos aplicados no início do ano lectivo 

 

Os alunos inquiridos consideraram, de forma destacada, que são 

verdadeiros e responsáveis (Figura 4.18). A característica “Obediente” colheu 

mais respostas afirmativas nas turmas restantes do que na turma em estudo. 

Nesta turma, as respostas afirmativas são maioritárias quer em “preguiçoso” 

quer em” trabalhador” o que há partida se considera contraditório. 

“Desarrumado” é também apontado pelas turmas restantes como uma 

característica não se verificando igual situação na turma em estudo 

Maioritariamente referiram que não são “estudiosos”, apesar de muitos 
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responderem que são “trabalhadores”. Consideraram-se sensíveis e solidários. 

Quanto à “timidez”, os resultados dividem-se sensivelmente de modo igual 

entre os que respondem de forma afirmativa e negativa na turma em estudo, 

enquanto que nas turmas restantes predominam os alunos “tímidos”. Não se 

consideram “bruscos”e maioritariamente as respostas são afirmativas quando 

se questionaram características como a “inteligência” e a “auto confiança”. 
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Fig. 4.18 – Auto-descrição, dos alunos, na turma em estudo (A) vs nas turmas restantes. 
 

A – Obediente  B – Independente  C – Desobediente  D – Dependente  
E – Corajoso(a)  F – Preguiçoso(a)  G – Trabalhador (a)  H – Desarrumado(a)  
I – Responsável  J – Introvertido  K – Estudioso(a)  L – Confuso(a)  
M – Criativo(a) N – Auto-Confiante O – Verdadeiro  P – Desconfiado(a)  
Q – Antipático  R – Inteligente S – Sensível  T – Desligado(a)  
U – Solidário(a)  V – Tímido(a)  W – Brusco(a)  X – Estouvado(a).  

(A) 
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Da análise das respostas dadas pelos alunos às questões anteriores, 

constatou-se semelhança com a análise feita pelos EE sobre os mesmos 

aspectos. 

Os alunos entendem que sexo e sexualidade são coisas diferentes (Figura 

4.19). No entanto, se se efectuar a análise das respostas, tendo em conta o 

género, foi mais elevado o nº de rapazes considerou que as duas palavras 

coincidem no significado. Relativamente aos dois grupos de alunos, verificou-

se que, na turma em estudo, a percentagem de respostas, em que se 

considera existir coincidência nos conceitos, é inferior. Realça-se o equilíbrio 

do número de respostas negativas e afirmativas no grupo das turmas 

restantes. Este resultado poderá ser diferente em termos de maturidade ou 

percurso de vida. Na caracterização dos EE constatou-se que na turma em 

estudo existiam, por exemplo, mais casos de divórcio e união de facto, 

aspectos da vida familiar que podem ter contribuído para um diferente 

desenvolvimento emocional e um entendimento diferente dos conceitos de 

sexo e sexualidade. 
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Fig. 4.19 – Resultados obtidos na turma em estudo (A) vs turmas restantes, no que se refere à 
igualdade do significado dos termos de sexo e sexualidade, por género (M - masculino, F -
feminino).  
  

 

Sobre a finalidade da sexualidade, destacadamente os alunos das turmas 

restantes deram como finalidade principal, em primeiro lugar, o afecto, depois 

a ternura e de seguida o prazer. Na turma em estudo foi considerado também 

o afecto e a ternura, seguida da reprodução e, em quarto lugar, pelo prazer. 

Da análise das características, na opinião dos alunos, fossem específicas 

do género masculino e/ou feminino, decorre um entendimento semelhante nos 

dois grupos (Figura 4.20). Destacadamente, a sensibilidade foi apresentada 

como a característica típica do género feminino, contrapondo à frieza e à 

valentia no masculino. Segundo os dois grupos, outras características “típicas” 

do género feminino foram a compreensão, a amabilidade, a ternura, a intuição 

e a generosidade. Para o género masculino, com cerca de 50%, referiram a 

liderança (nos dois grupos) e, ainda, na turma em estudo, o pragmatismo, e 

nas turmas restantes, a independência e a iniciativa. O romantismo, outrora 

considerado uma característica feminina, foi considerado por este universo de 

respondentes, como sendo maioritariamente algo não distintivo de nenhum 

dos sexos, tal como a força de vontade, a honestidade e o entusiasmo. 
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Fig. 4.20 – Respostas obtidas, turma em estudo (A) vs turmas restantes,  quanto a 

características típicas de género (F - feminino, M - masculino, FM - feminino e masculino)  
A – Compreensão  B – Independência  C – Amabilidade  D – Prudência 

E – Iniciativa  F – Força de vontade  G – Valentia  H – Ternura  

I – Frieza  J – Sensibilidade K – Honestidade  L – Autodisciplina  

M – Pragmatismo  N – Romantismo  O – Intuição  P – Liderança  

Q – Generosidade  R – Entusiasmo 

Quanto a haver uma idade óptima para se ter a primeira relação sexual, 

a maioria dos adolescentes não considerou que exista uma idade óptima 

(Figura 4.21). Do grupo que considerou existir uma idade óptima, 

(A) 



________________________________________________________________________________________ 
78 

genericamente, a idade indicada foi inferior para os homens e superior para as 

mulheres. Existiram algumas diferenças entre os dois grupos, na turma em 

estudo foram menos os alunos (22,73%-38,48%) que consideraram existir 

uma idade óptima para a primeira relação sexual. Comparando com as 

respostas dos EE, a situação inverte-se, nos pais da turma em estudo os 

valores são mais elevados dos consideraram que existe uma idade para ter a 

primeira relação sexual (42%-17%). 
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Fig. 4.21 – Turma em estudo (A) vs turmas restantes. Resultados sobre a existência de uma 
idade óptima para iniciar a vida sexual e em caso afirmativo qual para homens e mulheres.  
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Relativamente aos vários agentes responsáveis pela sua 

formação/informação acerca da sexualidade, verificou-se que os adolescentes 

deram a primazia da importância aos amigos, depois à mãe, à televisão, aos 

colegas da escola e ao pai (Figura 4.22). Num estudo efectuado num universo 

de alunos portugueses ligeiramente mais velhos, também os amigos e a mãe 

aparecem como os principais agentes com quem falam sobre sexualidade 

(APF, 2008)19 No presente estudo, os adolescentes consideraram a televisão 

como agente mais importante que a internet. Também consideraram que os 

professores tem um papel pouco relevante, ao contrário dos colegas da escola, 

o que pode querer significar que, de facto, o meio escolar é privilegiado, mas 

os pares têm um papel mais relevante do que os professores. 
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19 Estudo apresentado em Outubro de 2008 denominado “Educação Sexual dos Jovens Portugueses: 
conhecimentos e fontes”, realizado pela APF (Duarte Vilar) e ICS(Pedro Moura Ferreira) em 63 escolas 
secundárias de todo o Pais.  

(A) 



________________________________________________________________________________________ 
80 

Fig. 4.22 – Representação das respostas (média ponderada) da turma em estudo (A) vs turmas 

restantes, sobre a importância dos vários agentes na informação/formação sobre a sexualidade 

(escala de 1 a 4).  

 

 

Em último lugar apareceram as instituições religiosas, o que mais uma 

vez reforça a fraca importância dada ao papel das religiões, facto que já se 

verificava nas respostas dos encarregados de educação. Quando se cruzam as 

respostas dadas à mesma questão pelos pais, os resultados são diferentes. 

Segundo a opinião dos encarregados de educação, o agente mais importante 

na formação/informação sobre sexualidade dos filhos foi a mãe, logo seguida 

dos professores e do pai, de seguida, e muito próximo, os amigos e os livros. 

Os alunos consideram que a televisão tem um papel mais preponderante na 

sua formação/informação sobre esta temática do que os livros ou mesmo a 

internet, contrariamente ao entendimento dos EE. 

Solicitou-se aos alunos respostas sobre vários assuntos, de modo a fazer 

uma avaliação sobre os conhecimentos e as dúvidas que demonstravam, de 

modo a direccionar a formação sobre determinados assuntos. Fazendo uma 

análise global das respostas dos dois grupos verificou-se a existência de duas 

situações em que ninguém manifestava dúvidas: ”Há opiniões diferentes que 

devemos respeitar” e “Só me sinto bem se fizer tudo o que os meus amigos 

fazem”. Também para os dois grupos, as questões que recolheram maior 

número de dúvidas (NS) foram “Uma rapariga não engravida se tiver tido 

relações sexuais durante a menstruação”, “A Hepatite B é uma Doença 
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Sexualmente Transmissível”, “O álcool é um estimulante sexual”. A maior 

parte dos adolescentes considerou também que as famílias não podem ver o 

seu diário. 

Embora considerem que a mãe é o segundo agente mais importante na 

informação/formação na área da sexualidade (ver acima), a maioria dos 

adolescentes não fala das suas dúvidas sobre sexualidade com a progenitora. 

No grupo de turmas restantes, as respostas afirmativas indicavam 

preferencialmente a mãe, em comparação com o pai. Outros estudos (e.g., 

Borges et al., 2006) indicam também que o pai tem um papel menor no 

esclarecimento de dúvidas sobre a sexualidade. 

Os alunos detêm informação correcta no que se refere ao papel ineficaz 

da pílula na protecção das doenças sexualmente transmissíveis.  

A maioria dos alunos considerou que a pílula do dia seguinte é um 

método contraceptivo o que pode levantar eventuais preocupações, se for 

considerada como método contraceptivo habitual. 
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Fig. 4.23 – Turma em estudo (A) vs turmas restantes, no que se refere ao domínio das 

temáticas (V - verdadeiro, F - falso, NS - não sabe). 
 

A – A adolescência chega mais cedo às raparigas  

B – O aparecimento da menstruação ocorre sempre entre os 10 e os 13 anos  

C – Em todas as raparigas a menstruação aparece de 28 em 28 dias  

D – Beijar transmite a SIDA  

E – Só devo fazer aquilo que me apetece  

F – A Hepatite B é uma Doença Sexualmente Transmissível  

G – A minha família pode ver o meu diário  

H – Falo das minhas dúvidas sobre Sexualidade com o meu pai  

I – Falo das minhas dúvidas com a minha mãe  

J – Os adultos não compreendem os adolescentes  

K – A pílula evita o contágio de Doenças Sexualmente Transmissíveis  

L – Há opiniões diferentes que devemos respeitar  

M – É perigoso tomar banho durante a menstruação  

N – Uma rapariga não engravida se tiver tido relações sexuais durante a menstruação  

O – Só me sinto bem se fizer tudo o que os meus amigos fazem  

P – Partilhar uma escova de dentes pode transmitir a SIDA  

Q – Uma rapariga não engravida na primeira relação sexual  

R – Devo fazer tudo quanto/a meu/minha namorado/a me pede para demonstrar que gosto dele/a  

S – O álcool é um estimulante sexual  

T – Se uma rapariga engravidar deve ser ela e não ele, a abandonar a escola para ficar com o bebé  

U – A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo  

V – Falar sobre Sexualidade ajuda a fazer opções. 
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4.5.2. Inquéritos fornecidos no final do ano lectivo 

 

 Após os diversos percursos efectuados pelas várias turmas ao longo do 

ano, no âmbito do Programa de Promoção e Educação para a Saúde, aplicou-

se novamente o mesmo questionário inicial. 

Duma maneira geral, houve oscilações de respostas relativamente à auto 

descrição quando comparadas com o início do ano lectivo (Figura 4.24). De 

salientar que, para o grupo das restantes turmas, mais 40% dos alunos 

considerou-se “preguiçoso”, relativamente ao início do ano lectivo. Na turma 

em estudo, essa característica foi indicada por menos 10% dos alunos. Nos 

dois grupos, cerca de 20% de alunos deixam de se considerar “Introvertidos” 

no final do ano lectivo. 
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Fig. 4.24 – Auto-descrição, dos alunos, na turma em estudo (A) vs nas turmas restantes. 

 

A – Obediente  B – Independente  C – Desobediente  D – Dependente  

E – Corajoso(a)  F – Preguiçoso(a)  G – Trabalhador (a)  H – Desarrumado(a)  

I – Responsável  J – Introvertido  K – Estudioso(a)  L – Confuso(a)  

M – Criativo(a) N – Auto-Confiante O – Verdadeiro  P – Desconfiado(a)  

Q – Antipático  R – Inteligente S – Sensível  T – Desligado(a)  

U – Solidário(a)  V – Tímido(a)  W – Brusco(a)  X – Estouvado(a).  

 

 Não existiram grandes alterações nas características a mudar, em 

relação ao inquérito inicial. Na turma em estudo, a escolha recai em 

“Preguiçoso(a)” e “Estudioso(a)”, “Desarrumado(a)”. Nas turmas restantes, e 

por ordem decrescente, apareceram “Preguiçoso(a)”, “Auto-confiante”, 

“Desarrumado(a)”, “Estudioso(a)” e “Tímido(a)”.  

No que se refere à questão sobre a igualdade (ou não) do significado de 

sexo e sexualidade, os resultados expressam diferenças nos dois grupos 

(Figura 4.25). Os resultados iniciais demonstravam grandes diferenças, com o 

conjunto das turmas restantes a apresentar uma equidade relativa entre os 

que entendiam que os referidos termos correspondiam a um mesmo 

significado. No final, no conjunto das três turmas, verificou-se uma diminuição 

no número de alunos que consideram sexo e sexualidade um mesmo conceito. 

Na turma em estudo, os valores mantêm-se sensivelmente iguais aos iniciais. 
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Fig. 4.25 - Resultados obtidos na turma em estudo (A) vs turmas restantes, no que se refere à 
igualdade do significado dos termos de sexo e sexualidade, por género (M-masculino, F- 
feminino).  

 

No que se refere à questão “para que serve a sexualidade”, as respostas 

finais apresentam algumas alterações relativamente às iniciais. Na turma em 

estudo, consideraram muito importante o afecto, a reprodução, a ternura e a 

comunicação, colocando o prazer agora em 5º lugar. Nas turmas restantes, 

continuou o afecto em primeiro lugar, a ternura em segundo, depois o prazer 

e a reprodução e em 5º lugar a comunicação. Constatou-se que na turma em 
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estudo houve alterações, tendo a comunicação substituído o lugar ocupado 

pelo prazer.  

Quanto à questão sobre as características típicas do género (Figura 4.26) 

da análise comparativa dos resultados dos dois grupos, ressaltou o facto de, 

na turma em estudo, nove das dezoito características serem consideradas dos 

dois sexos, para 50% ou mais dos alunos. No questionário inicial, apenas cinco 

dessas características apresentaram esses valores. Nas turmas restantes, 

apenas duas características (contra três no início do ano) foram consideradas 

para os dois sexos por 50% ou mais dos alunos. Uma possível explicação pode 

ter sido o trabalho desenvolvido ao longo do ano, essencialmente em FC e AP, 

de algum treino reflexivo, de auto-conhecimento e troca de ideias que pode, 

eventualmente, ter levado a ver o sexo oposto como igual. 
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Fig. 4.26 - Respostas obtidas, turma em estudo (A) vs turmas restantes, quanto a 

características típicas de género (F - feminino, M - masculino, FM - feminino e masculino) 

 
A – Compreensão  B – Independência  C – Amabilidade  D – Prudência 

E – Iniciativa  F – Força de vontade  G – Valentia  H – Ternura  

I – Frieza  J – Sensibilidade K – Honestidade  L – Autodisciplina  

M – Pragmatismo  N – Romantismo  O – Intuição  P – Liderança  

Q – Generosidade  R – Entusiasmo 

 

Tentando avaliar modificação de opinião da existência ou não de uma 

idade óptima para a primeira relação sexual, verificou-se que ocorreu 

diminuição significativa da percentagem de alunos que tinham opinião 

favorável (Figura 4.27). Na turma em estudo, as respostas afirmativas foram 

residuais (apenas 5%). As respostas afirmativas sugerem a idade de 16 anos 

igual para o homem e para a mulher. No conjunto das turmas restantes, 

apesar da diminuição, a percentagem das respostas afirmativas foi o triplo do 

outro conjunto de alunos. Apareceram respostas que apontam os catorze anos 

como idade para a 1ª relação sexual. Considera-se não ser abusivo referir aqui 

que trabalhar sobre sexualidade não antecipa o início da vida sexual dos 

adolescentes.  
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Fig. 4.27 – Turma em estudo (A) vs turmas restantes. Resultados sobre a existência de uma 
idade óptima para iniciar a vida sexual e em caso afirmativo qual para homens e mulheres. 
 

Questionaram-se de novo os alunos sobre o grau de importância que tem tido 

cada um dos agentes na sua formação e informação acerca da sexualidade 

(Figura 4.28). Os amigos mantiveram-se como principal agente de 

informação/formação, no grupo da turma em estudo, seguido da mãe e dos 

professores, em igualdade de posição. Vários autores sugerem os amigos 

como os indivíduos com quem os adolescentes mais conversam sobre sexo. No 
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entanto, também indicam que para esclarecimento de dúvidas específicas 

sobre SIDA, os adolescentes procuram professores ou técnicos de saúde 

(Borges et al., 2006). O estudo efectuado por Vilar (2003) referenciou 

também os amigos como as agentes com quem os adolescentes mais falam de 

sexualidade, seguindo-se a mãe. Já o pai ocupa uma posição muito mais 

inferior e, ainda mais insignificante, o médico e o professor. 

De realçar a grande subida da importância dos professores nesta turma em 

estudo, facto que não ocorreu nas turmas restantes, onde os professores 

apareceram em 4º lugar, depois dos amigos, do pai e da mãe e em igualdade 

com os colegas. Pode considerar-se que o facto de, ao longo do ano, se ter 

trabalhado as várias vertentes da sexualidade, que não meramente anatómica 

e fisiológica, tenha permitido aos alunos mudar de opinião em relação ao 

papel dos professores e da escola em relação a este assunto. 
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Fig. 4.28 – Representação das respostas (média ponderada) da turma em estudo (A) vs turmas 

restantes, sobre a importância dos vários agentes na informação/formação sobre a sexualidade 

(escala de 1 a 4). 

 

De registar que a posição dos médicos, nos dois grupos, sobe um pouco 

em relação ao valor inicial, mas de uma forma mais evidente na turma em 

estudo. Considera-se que, provavelmente, foi determinante para esta subida a 

informação repetida várias vezes, ao longo do ano, da existência de serviços 

de apoio aos adolescentes nos centros de saúde. Conforme, Borges et al. 

(2006), os adolescentes procuram os técnicos para esclarecimento de dúvidas 

muito concretas, como as referentes à SIDA. Ao longo do ano, alguns alunos 

procuraram consultas referentes a contracepção e esclarecimento de outras 

dúvidas relacionadas com esse assunto Quanto à variação na importância da 

televisão, livros, revistas e internet, na turma em estudo, constatou-se uma 

subida da importância dos livros e descida dos restantes, embora a televisão 

continue com uma ligeira supremacia sobre os livros. Nas turmas restantes, 

apenas diminuem os valores referentes à televisão; os itens restantes sobem, 

tendo os livros, conseguido mesmo suplantar a televisão, embora 

apresentando um valor inferior à turma em estudo. Nesta turma, para a 

realização dos trabalhos em AP, foi utilizada uma grande diversidade de livros 

quer da biblioteca escolar, quer da autora da dissertação. O facto de muitos 

livros serem apelativos, pode ter demonstrado aos alunos que os livros 
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também podem responder às dúvidas de sexualidade sem serem 

necessariamente enfadonhos. 

A utilização da televisão como agente de formação/informação pode 

considerar-se um pouco preocupante, já que os adolescentes podem utilizá-la 

indiscriminadamente, sem critério e sem uma análise posterior. Este parece 

ser um factor a requerer algum trabalho com os alunos. Nesse sentido vão 

também as afirmações de Vilar (2005)20:  

“A TV e as revistas, apesar de nelas se poderem descortinar linhas 

de fundo manifestas em certas orientações editoriais, alteram 

constantemente os sentidos das suas mensagens e não fornecem 

(nem podem fornecer porque não é essa a sua natureza) um 

encadeado lógico de mensagens. Fornecem alguma informação, 

mas esta informação é parcelar, espartilhada, selectiva, superficial, 

muitas vezes mistificadora e confusa na sua apresentação”.  

Mais à frente refere que  

“os media influenciam poderosamente, mesmo com a sua carga 

mistificadora, o contexto ambiental e o das atitudes, uma vez que 

passam a ideia de uma realidade liberal e permissiva em que a 

sexualidade tem um destacado lugar (…), influenciam muito pouco 

o domínio dos conhecimentos, da literacia e das competências”. O 

estudo HBSC (Matos et al 2006) afirma que “são os rapazes que 

menos horas passam a ver TV, e os jovens de 15 anos os que mais 

horas vêem TV durante o fim–de-semana. Os jovens com13 anos 

são os que vêem mais horas TV durante a semana. Os rapazes e os 

jovens com16 anos ou mais são os que utilizam mais horas o 

computador para conversar, “chats”, “navegar net”, durante a 

semana e fim-de-semana. São também os rapazes e os jovens com 

13 anos os que mais horas passam a jogar computador ou consola 

durante a semana e fim-de-semana”.  

Dá-se um aumento de 2002 para 2006, dos adolescentes que afirmam 

ver TV quatro ou mais horas, mais acentuado na opção durante a semana. O 

mesmo em relação ao computador (Matos et al 2008). 

                                                 
20 Artigo na revista “Educação Sexual em Rede”-nº 1 Julho/Setembro 2005 
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Questionaram-se, de novo, os conhecimentos e opiniões sobre alguns 

assuntos relacionados com a temática abordada, de modo a verificar-se se 

houve alteração e se existem aspectos sobre os quais há necessidade de 

reforço ou utilização de estratégias diferentes. Analisando as respostas e 

comparando-as com as iniciais pode considerar-se que se verificaram algumas 

alterações (Figura 4.29). 
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Fig. 4.29 - Turma em estudo (A) vs turmas restantes, no que se refere ao domínio das 

temáticas (V - verdadeiro, F - falso, NS - não sabe). 

 

(A) 
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A – A adolescência chega mais cedo às raparigas  

B – O aparecimento da menstruação ocorre sempre entre os 10 e os 13 anos  

C – Em todas as raparigas a menstruação aparece de 28 em 28 dias  

D – Beijar transmite a SIDA  

E – Só devo fazer aquilo que me apetece  

F – A Hepatite B é uma Doença Sexualmente Transmissível  

G – A minha família pode ver o meu diário  

H – Falo das minhas dúvidas sobre Sexualidade com o meu pai  

I – Falo das minhas dúvidas com a minha mãe  

J – Os adultos não compreendem os adolescentes  

K – A pílula evita o contágio de Doenças Sexualmente Transmissíveis  

L – Há opiniões diferentes que devemos respeitar  

M – É perigoso tomar banho durante a menstruação  

N – Uma rapariga não engravida se tiver tido relações sexuais durante a menstruação  

O – Só me sinto bem se fizer tudo o que os meus amigos fazem  

P – Partilhar uma escova de dentes pode transmitir a SIDA  

Q – Uma rapariga não engravida na primeira relação sexual  

R – Devo fazer tudo quanto/a meu/minha namorado/a me pede para demonstrar que gosto dele/a  

S – O álcool é um estimulante sexual  

T – Se uma rapariga engravidar deve ser ela e não ele, a abandonar a escola para ficar com o bebé  

U – A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo  

V – Falar sobre Sexualidade ajuda a fazer opções. 

 

No que se refere à afirmação de que a adolescência chega mais cedo (no 

sentido das alterações corporais, entre outras), na turma em estudo, e para as 

raparigas as dúvidas diminuíram de 10% para menos de 5%, sem nenhum 

aluno sequer referir que a afirmação era falsa. Nas turmas restantes, as 

dúvidas diminuíram cerca de 3%, mas aumentou em cerca de 5% os que 

consideraram a afirmação falsa. 

No que se refere ao momento do aparecimento da menstruação, o 

sentido das respostas inverteu-se e mais de 50% dos respondentes dos dois 

grupos afirmaram que nem sempre o aparecimento da menstruação ocorre 

entre os dez e treze anos. Quanto à regularidade exacta dos 28 dias para os 

ciclos menstruais, deu-se uma subida de quase 20% dos alunos que 

afirmaram ser falso, na turma em estudo, e ligeiramente inferior nas turmas 

restantes. 

À pergunta “se beijar transmite a sida”, partiu-se duma situação com 

poucas dúvidas, nos dois grupos, mas que no final do ano a turma em estudo 
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responde 100% de forma negativa e as turmas restantes mantêm 

sensivelmente os mesmos resultados. Nesta questão, o entendimento era do 

beijar social, nos manuais escolares e literatura especializada é afirmado não 

transmitir (beijar de amor) desde que não existam feridas ou aftas. Considera-

se ser um assunto que deve ser sempre reforçado quer em CN, quer em 

actividades relativas ao HIV e suas formas de transmissão. 

As dúvidas sobre se a Hepatite B é uma Infecção Sexualmente 

Transmissível (IST) foram totalmente dissipadas na turma em estudo, 

restando ainda uma pequena percentagem de dúvidas nas turmas restantes. 

Considera-se importante o reforço destes assuntos em AP ou FC, pois sendo 

esta matéria leccionada em CN, em todas as turmas, verificou-se a 

permanência de algumas dúvidas. 

Constatou-se que os adolescentes inquiridos continuam a não permitir 

que a sua família veja o seu diário. Mantêm-se também cerca de 70% de 

respostas, nos dois grupos, que afirmaram não falar com o pai sobre as suas 

dúvidas de sexualidade. Este dado parece vir de encontro à importância dada, 

pelos adolescentes, ao pai como agente de formação/informação sobre esta 

temática. No que se refere a falar de sexualidade com a mãe, partiu-se de 

cerca de 70% de respostas negativas e atingiu-se cerca de 52% de respostas 

positivas no final, na turma em estudo. Nas restantes turmas, dos 62% de 

respostas negativas iniciais, mantêm-se essa tendência, descendo agora para 

cerca de 58%. De realçar, portanto, a alteração na turma em estudo, 

consentâneo com a importância dada ao papel da mãe anteriormente. 

No que se refere à afirmação de que “os adultos não compreendem os 

adolescentes”, partiu-se duma situação equilibrada, nos dois grupos, entre 

respostas positivas e negativas e, no final, na turma em estudo, cerca de 70% 

das respostas indicaram que os adultos compreendem os adolescentes, contra 

cerca de 39% nas turmas restantes. Coloca-se a hipótese de que o trabalho 

desenvolvido em FC, na turma em estudo, possa ter contribuído para estes 

resultados. Em muitas actividades propunha-se um TPC para conversar com 

os pais. 

Deu-se uma melhoria nos resultados dos dois grupos no que se refere à 

“pílula evitar o contágio das doenças sexualmente transmissíveis”, mas existiu 
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ainda uma pequena percentagem de dúvidas, ligeiramente superior na turma 

em estudo. Parece ser necessário reforçar esta mensagem para que nenhum 

aluno fique com dúvidas.  

Todos os alunos, de todas as turmas, no final do ano lectivo 

consideraram que há opiniões diferentes que devemos respeitar, embora as 

respostas contrárias fossem no início já diminutas. 

Pode considerar-se que o mito de que “tomar banho durante a 

menstruação faz mal”, desapareceu, já que as respostas obtidas parecem 

fazer crer que assim é. O conhecimento do ciclo menstrual e do período fértil 

da mulher faz parte dos conteúdos leccionados em CN. Refere-se, como 

informação, que para além do período fértil há sempre que ter em atenção 

que o organismo feminino não funciona como uma máquina. É neste sentido 

que devem ser interpretadas as respostas dadas à afirmação “uma rapariga 

não engravida se tiver tido relações durante a menstruação”. No início, na 

turma em estudo, cerca de 60% das respostas vão no sentido de considerar a 

afirmação falsa, número que se mantém no final. Nas turmas restantes 

iniciou-se com cerca de 40% de respostas negativas e um número 

ligeiramente superior de alunos que respondem (NS) e terminam com cerca 

de 60% de respostas que consideram a afirmação falsa. 

A ideia de que não é possível ocorrer gravidez na primeira relação sexual 

parece, tendo em conta a evolução das respostas, estar afastada. 

Quanto à possibilidade de transmissão da SIDA por partilhar uma escova 

de dentes, os resultados não foram de todo os expectáveis na turma em 

estudo. Do valor inicial de cerca de 65% de alunos que entende a afirmação 

como falsa, o valor diminui para cerca de 58% no final do ano. Nas turmas 

restantes, os cerca de 35% que consideraram verdadeira a afirmação passam 

para cerca de 52%, no final do ano. 

O mito de que o álcool é um estimulante sexual não ficou ultrapassado 

nos dois grupos, não tanto pela percentagem de respostas positivas, mas pela 

percentagem dos que respondem (NS). O assunto foi referenciado pela 

psicóloga do Centro de Saúde em algumas das sessões que desenvolveu, mas 

considera-se que é algo que tem de ser mais trabalhado. 
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A questão da pílula do dia seguinte é um assunto controverso, tratado 

por uns como contracepção de emergência, por outros quase como um 

contraceptivo entre tantos outros. Os alunos consideraram, no início e no final, 

como um método contraceptivo. Também aqui, até tendo em conta relatos 

feitos por algumas alunas, é necessário um trabalho de grande 

consciencialização no modo de actuação deste tipo de pílula. Nodin (2002) 

refere que “O nome de contracepção de emergência pretende reforçar o facto 

(…) nunca deve ser utilizado como um meio de contracepção regular” 

Finalmente, cerca de 90% dos alunos considerou que falar sobre 

sexualidade ajuda a fazer opções. 

 

 

4.6. Actividades desenvolvidas em Formação Cívica 

 

Os alunos da turma em estudo desenvolveram várias actividades 

propostas pelo autor desta dissertação em algumas das suas aulas de 

Formação Cívica. Refere-se, de seguida, alguns dos resultados obtidos 

considerados mais relevantes. 

 

Sessão Um 

 

A actividade (o que os adolescentes esperam da vida, o que lhes é 

oferecido pela sociedade e o que lhes é exigido) iniciou-se por tentar avaliar, 

quais são os modelos para os jovens de hoje, quais as figuras da vida pública 

que os fascinam e porquê. As escolhas recaíram predominantemente sobre 

personalidades do mundo do desporto, como, por exemplo, Cristiano Ronaldo 

e José Mourinho e do mundo artístico, como Diana Chaves e Mickael Carreira. 

As justificações prenderam-se com o profissionalismo e a beleza (imagem). 

Podem explicar-se as opções e a argumentação pela influência da televisão e 

dos restantes mass-media. 

No que se refere aos aspectos que mudariam no País, alguns jovens 

referiram aspectos de ordem económica, falando de “crise financeira”, 

“emprego”, “ordenado mínimo”, mas também questões relativas à organização 
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e funcionamento do sistema educativo “menos tempo de aulas”, “não 

existirem exames nacionais”, “não haver escolaridade obrigatória”. Parece 

existir uma certa recusa pela exigência da Escola e a duração do percurso 

escolar. 

Nenhum aluno achou a actividade política atractiva, justificando, 

nomeadamente, com uma pretensa falta de seriedade e cumprimento de 

promessas pelos políticos ”…a maior parte das vezes não cumprem o que 

prometem” e ”os políticos não fazem nada de jeito”. Conscientes da falta de 

emprego não propuseram muitas soluções, no entanto, um dos grupos 

adiantou que “…Talvez se resolvesse o problema se se impusesse a reforma 

aos 60 anos, assim haveria emprego para as pessoas mais novas”. Observou-

se alguma consciência dos problemas sociais mas ainda revelando falta de 

maturidade na argumentação e reflexão. 

No que se refere ao tipo de ensino ministrado nas escolas e o que 

mudariam, dos cinco grupos que responderam, dois referiram-no como 

razoável, um grupo classificou-o como aborrecido. No entanto, foram 

apontados vários aspectos que, em seu entender, seriam mudados, 

nomeadamente, o excesso de horas na escola e de disciplinas: “…disciplinas 

desnecessária”, “horários sobrecarregados”, “disciplinas a mais”, “… há 

demasiadas horas de aulas”, “programas longos”, “horários muito longos”. 

Esta atitude é preocupante, pois cruzando-a com as respostas anteriores, 

a escola parece revestir-se de um carácter pesado e pouco atractivo para 

estes jovens, que também têm consciência da dificuldade do mundo do 

trabalho, nomeadamente, no alcançar do primeiro emprego. 

Segundo os cinco grupos de alunos, as famílias (progenitores) mudaram com 

o tempo, nomeadamente, “… ficaram menos autoritários”, “ … adaptaram-se 

aos novos tempos, “deixam os filhos serem mais livres”, “ … estão mais tempo 

afastados”, “ … estão menos tempo com os filhos”, “… são menos rigorosos, 

mais passivos e mais compreensivos”. Este último aspecto é corroborado com 

a atitude com que os progenitores encaram as saídas à noite dos seus 

educandos. Este aspecto pode estar relacionado com o facto dos grupos de 

respondentes terem consciência e estarem alerta para os perigos das saídas à 

noite com os amigos. 
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No sentido de promover e estimular o diálogo entre os adolescentes e as 

figuras parentais enviaram-se para casa duas questões, para colocarem aos 

encarregados de educação. De notar que dos seis grupos, apenas dois 

reportaram as respostas. 

Na primeira questão referente à forma como se teria desenrolado a 

adolescência dos educadores, as respostas vão no sentido de dificuldades 

sentidas na época, contrapondo com a resposta à segunda questão em que foi 

referido que os jovens de hoje têm mais liberdade, mas, por vezes, não a 

aproveitam da melhor forma. 

 

Sessão Dois 

 

Depois de na actividade anterior os adolescentes terem pensado um 

pouco sobre a sociedade em que estão inseridos, desde os aspectos mais 

longínquos até aos mais próximos, como a escola e a família, a actividade dois 

teve uma forte componente individual de introspecção e reflexão sobre si 

próprios. 

A grande maioria dos alunos referiu que se sentiu bem e conseguiu 

pensar com seriedade nas várias partes do seu corpo e no modo como as 

aceitava ou não. Alguns confessaram que de início sorriram, pois era algo a 

que não fazem habitualmente, outros assumiram ter sentido algum sono em 

certos momentos, pois o silêncio na sala apenas era interrompido pela música 

suave ou pela leitura do texto. 

Alguns testemunhos ilustram o supracitado, sobre o que sentiram 

durante o exercício: 

 ”Sono, mas depois concentração e reflexão sobre o meu corpo”; 

”primeiro ri e depois descontraí-me e achei importante”; “senti calma, 

gostei do exercício porque consegui reflectir”; ” senti-me relaxada, gostei, 

fez-me rir. Penso que qualquer pessoa acha que tem um defeito no seu 

corpo e não pensa nos aspectos positivos”; ”senti uma profunda 

descontracção dentro de mim e senti a minha alma a flutuar” “Senti que 

tenho mais coisas de que gosto no meu corpo, do que as coisas que não 
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gosto”, “Muito descontraída e senti-me bem a falar do assunto com a 

minha parceira”. 

Perguntou-se depois que aspectos do seu corpo gostavam mais; que 

aspectos lhe desagradavam e, se fosse possível, o que mudariam. É na 

adolescência que, como afirma Nodin (2002),  

“surgem dúvidas e receios relacionados com o corpo, relativamente à sua 

capacidade de ser atraente, às suas formas, ao seu crescimento. Existe a 

tendência para fazer comparações com o corpo de colegas ou amigos, que até 

podem estar em fases diferentes do desenvolvimento físico, apesar de terem a 

mesma idade”. 

Quatro alunos referiram gostar de todos os aspectos do seu corpo: “todos 

os aspectos me agradam, porque gosto do meu corpo, não tenho complexo 

nenhum”, um aluno referiu “não tenho nada que me agrade no meu corpo” o 

que parece revelar um desconforto e quase uma não aceitação da sua 

imagem, que pode conduzir a uma baixa auto estima. Das partes do corpo 

mais referenciadas, como sendo do agrado dos adolescentes, foram os 

“olhos”, ”cabelos” e “lábios”. São feitas algumas referências aos “músculos”, 

indicando a probabilidade da origem masculina das respostas. 

Cerca de cinco alunos referiram nada pretenderem alterar no seu corpo, 

os que responderam afirmativamente divergem nos aspectos a alterar, “não 

sei mas se calhar muita coisa. Para me sentir um pouco melhor comigo 

mesma”; “cara porque quando me olho no espelho acho-me feia, e começo a 

pôr alguns defeitos”; “a minha cara porque não gosto do que eu 

vejo”;“Mudaria a minha barriga porque na praia não me sinto totalmente bem 

com ela”; “gostava de ter o peito um pouco maior, mas não o desgosto tanto 

ao ponto de o mudar. Porque acabaria por não me sentir eu mesma”, “a 

minha estatura física, gostava de ser mais musculado e mais alto”; “a cor dos 

olhos de castanho para azul e queria ter mais músculo”. 

As referências, sobre a actividade, foram extremamente positivas e 

realçaram a importância deste tempo para reflectir sobre o seu corpo. 

Exemplos dessas referências: “aprendi a criticar o meu corpo de forma 

atenuada, já que eu não gosto deste corpo que Deus me deu e que eu tenho 

vindo a desenvolver incorrectamente e estupidamente; ”é um exercício que 
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serve para descontrair/reflectir naquilo que mais nos incomoda”.21 No relatório 

preliminar do estudo HBSC (2006) observa-se que “são as raparigas que 

referem mais vezes que gostariam de alterar alguma coisa no corpo e que 

actualmente estão a fazer dieta. Quanto ao grupo etário, são os jovens com 

15 anos que afirmam mais frequentemente que gostariam de alterar alguma 

coisa no corpo e os mais velhos que referem mais vezes que estão a fazer 

dieta”. De realçar que do estudo de 2002 para 2006 aumentou o número de 

adolescentes que desejam alterar algo no corpo.  

Foi referenciada por muitos alunos a questão do relaxamento, da 

descontracção e introspecção, algo que nem sempre os adolescentes 

encontram condições para fazerem. 

Menos de metade dos familiares deram a sua opinião sobre esta 

temática. No entanto, a ideia que perpassa pelas respostas são a de relativizar 

os aspectos que consideraram eventualmente incómodos aquando da sua 

adolescência. Referem que com o passar dos anos se aceitaram como eram e 

ultrapassaram as “angústias” da adolescência. Não é fácil conseguir que os 

alunos tragam de volta o resultado das conversas com os pais (familiares). 

Alguns referiram ter dificuldade em falar com os pais sobre estes assuntos, 

outros esqueceram-se. Esta foi uma dificuldade bastante sentida ao longo 

destas sessões. 

 

Sessão Três 

 

Esta actividade foi discutida em grupo de indivíduos do mesmo sexo. 

Foram fornecidos textos de várias épocas e de várias culturas sobre o que nas 

várias circunstâncias (época e civilização) era considerado como belo. 

Na primeira questão os alunos indicaram quatro características da 

imagem corporal que, segundo a sua opinião, a nossa sociedade mais valoriza 

no rapaz e na rapariga. Segundo os respondentes, a sociedade valoriza no 

rapaz mais a cara, os olhos, o corpo e o cabelo e nas raparigas a cara, os 

seios e o rabo, com muito menos relevância aparecem os olhos e as pernas. 

                                                 
21 O estudo HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) é um estudo colaborativo da Organização 
Mundial de Saúde, que pretende estudar os estilos de vida dos adolescentes e os seus comportamentos nos 
vários cenários das suas vidas. Portugal é um dos 44 países.  
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Apesar da questão colocada ser referente a aspectos físicos, nos dois casos 

ainda apareceram referências ao feitio (maneira de ser). Embora com pouca 

expressão numérica parece indicar que alguns adolescentes também 

entendem que este pode ser um aspecto a ter em conta na beleza. No 

entanto, foram só raparigas que fizeram esta referência. 

Quando confrontados com as concepções de beleza de outros povos, 

como o povo Índio do Norte da América (Gregersen, 1988), o que é referido 

como mais surpreendente é a característica referida pelos índios como “peitos 

caídos” e “rosto largo e achatado”. Um aluno referiu “o que achei mais 

surpreendente foi o ideal de beleza de uma mulher na opinião dos índios, 

porque é completamente diferente do ideal de beleza português”. 

No que se refere à conclusão sobre o conceito de beleza, as respostas 

foram quase unânimes no que se refere à relatividade/subjectividade deste 

conceito. Citam-se exemplos de algumas das frases referidas: “Concluo que a 

beleza pode depender da sua cultura e dos lugares de onde se descende. Mas 

cada pessoa humana pode escolher qual o seu estilo, o que faz com que a 

beleza seja diferente”;“o conceito de beleza varia de país, de religião, raça, de 

cada pessoa” e ainda, por curiosidade, ”… conceito de beleza, é um facto 

muito exigente para uma mulher, as mulheres maquilham-se e preocupam-se 

muito com o estilo, apresentação e maneira de vestir…”. 

 

Sessão quatro 

 

Considerou-se importante incentivar a análise/discussão/reflexão sobre o 

verdadeiro conceito de beleza. Vários foram os indícios de uma baixa auto-

estima, essencialmente pelos que se consideraram menos atraentes sob o 

ponto de vista físico. Após uma leitura individual de um texto, que apelava 

para a aceitação de cada um com as suas características (“… Não há pessoas 

feias. O feio é o medo, a angústia, o ódio, a violência… Uma pessoa é bonita 

se se aceita tal como é…”). 

Perante questões relativas a terem mudado de opinião sobre uma pessoa 

que tenham conhecido, após convívio com ela e, portanto, influenciados pela 

sua maneira de ser e agir, maioritariamente, as respostas são concordantes.  
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Uma das respostas negativas que se considerou significativa foi “Não 

(mudou de opinião sobre ninguém), porque eu não me deixo iludir pelas 

aparências”; no entanto, a discussão em torno da diferença entre a beleza 

física, causadora da primeira impressão, e a real beleza foi extremamente 

importante. 

De seguida solicitou-se aos intervenientes que construíssem um anúncio 

publicitário (50 a 80 palavras), verdadeiro e onde fossem realçadas qualidades 

da sua personalidade. Alguns alunos reagiram de um modo que indiciava não 

saberem o que escrever. Muitos acharam que eram muitas palavras…”não 

tinham tudo aquilo para dizerem acerca deles”. Existiram, embora em número 

reduzido, reacções que surpreenderam e foram de certo modo um alerta. 

Alguns alunos referiram que tinham pouco ou nada de bom a dizer sobre as 

suas qualidades, um acrescentou ainda que psicologicamente não valia muito. 

Todos conseguiram fazer o supracitado anúncio que leram em pequeno grupo, 

e pela análise efectuada parecem ter sido sinceros. 

Quando questionados sobre o modo como se sentiram ao escrever o 

anúncio, alguns referem não ter sido fácil falarem deles e, portanto, um pouco 

estranho, mas globalmente sentiram-se bem: “Senti-me bem comigo mesma”, 

“Foi difícil avaliar-me a mim própria, mas com um pouco de imaginação 

consegui”, “Senti, que as pessoas por vezes são injustas porque só vêem as 

pessoas por fora (físico) e não por dentro (psicologicamente)”, ”senti-me 

normal, apenas disse o que achava de mim”, ”senti que estava a ser 

convencida”. 

Os alunos levaram para casa, para comentarem com os pais, o texto 

semelhante ao que tinham trabalhado na aula. Cerca de 50% trouxeram o 

resultado da conversa. Aumentou a participação, talvez porque foi sendo feita 

referência à possibilidade de entrar como informação com carácter avaliativo 

na ACND de Formação Cívica. Mais tarde, alguns pais referenciaram que os 

educandos quase os obrigaram a participar tendo em conta a avaliação. 
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Sessão cinco  

 

Tendo em conta várias observações efectuadas, considerou-se necessário 

mais algum trabalho ao nível da auto-estima dos alunos. Assim, propôs-se que 

os mesmos se distribuíssem consoante a afinidade e ou amizade no sentido de 

se sentirem mais à vontade. Uma vez no grupo, cada um escreveu algo de 

positivo sobre cada um dos outros elementos, em separado e com o nome do 

colega, a quem se dirigia, do lado exterior do envelope. Todos retiraram as 

missivas que lhes eram destinadas e leram em voz baixa, ninguém se 

disponibilizou para ler para o grupo turma as mensagens que lhes foram 

dirigidas. As reacções foram diversas durante a leitura, alguns alunos estavam 

visivelmente satisfeitos, outros surpreendidos e até um pouco emocionados 

com o que os colegas escreveram sobre si. Apenas se solicitou que 

anonimamente, por escrito, referissem como se sentiram enquanto liam o que 

os colegas escreveram sobre eles. Considera-se que se podem introduzir umas 

pequenas alterações na execução desta actividade que eventualmente 

melhorarão a eficiência da mesma. O texto inicial pode ser lido com uma 

música de fundo e maior solenidade e cuidado em manter o sigilo de quem 

escreve o quê sobre quem. Os principais comentários dos alunos ilustram o 

acima exposto: “Fiquei contente, algo surpreendido! É bom saber que tenho 

bons amigos!”; “Senti-me contente por saber que tenho pessoas que têm uma 

boa imagem de mim”; “Felicidade e riso”; “Quando li os papéis, fiquei 

emocionada, porque alguns diziam coisas que nem pensei que dissessem”; 

”Achei graça. Senti-me estranho… Incomodado”, ”Senti uma enorme vontade 

de rir”. 

Para conversar com os pais, levaram a questão da “importância do elogio 

e se também o fazemos aos outros”. Por escrito, foram poucas as respostas 

recebidas, mas as que foram entregues reafirmaram a importância do reforço 

positivo para o desenvolvimento da autoconfiança e da auto-estima. 

Considera-se que se deve trabalhar este aspecto com os encarregados de 

educação, pois não basta apontar constantemente o que não vai bem, mas 

essencialmente, para alguns alunos, é essencial demonstrar-lhes que são 

capazes. 
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Sessão seis  

 

Ao contrário do que estava previsto, os alunos não se sentaram em U por 

impossibilidades logísticas. Ouvir-se-ia muito barulho nas outras salas e 

gastar-se-ia algum tempo dos escassos 45 minutos da aula de Formação 

Cívica. 

Considerou-se importante, no momento da aula, adaptar o programado, 

pois apesar de todo o material existir, as razões supracitadas justificaram as 

alterações. Assim, os alunos, indicados pelo docente, iam referindo aspectos 

(só positivos) sobre colegas também indicados aleatoriamente. Os colegas não 

podiam tecer quaisquer considerações ao que ia sendo dito. Os alunos 

cumpriram genericamente a regra do não comentar as adjectivações 

efectuadas pelos colegas. Reconhece-se que foi surpreendente a ausência 

quase total de comentários à medida que a actividade ia decorrendo. No 

entanto, ocorreram situações que foram duras com alguns colegas, referindo 

nomeadamente, sobre uma das colegas, que nada tinham a dizer, uma vez 

que só podiam referir atributos positivos. Em alguns casos não se conseguiu 

atingir o objectivo de aumentar a auto estima. As supracitadas ocorrências 

permitiram, após conversa em privado com alguns dos intervenientes, revelar 

algumas situações de conflito e outras que de outro modo não teriam sido 

perceptíveis tão facilmente. 

 

Sessão Sete 

 

Após algumas actividades em que se trabalhou o conhecimento e 

aceitação do corpo, o conceito de beleza no sentido de convivermos bem 

connosco próprios e, ainda, a auto-estima, considerou-se relevante trabalhar 

um pouco sobre a personalidade e o modo de reagir perante os outros. Esta 

foi uma dificuldade evidenciada pelos alunos, nos inquéritos iniciais. 

O conhecimento da personalidade e do modo como se reage perante 

diferentes situações considera – se fundamental para o sucesso das relações 

interpessoais. Assim, considerou-se importante que os alunos fizessem um 



________________________________________________________________________________________ 
  105 

auto exame à sua personalidade. Considerar as características positivas e 

negativas, bem como, a partir de uma listagem de características, quais as 

que se manifestam aquando do relacionamento interpessoal. Solicitou-se 

também aos alunos a descrição de uma situação vivida, que tivesse sido 

marcante e em que as características pessoais tivessem sido evidenciadas. 

Amigos, simpáticos e divertidos são as três características positivas mais 

apontadas indistintamente por rapazes e raparigas. Teimosia e “respondona” 

são os aspectos negativos mais apontados pelas raparigas e “respondão”, 

preguiçoso e teimoso, pelos rapazes. Quando questionados sobre as 

características (de listagem fornecida) que possuem e mais se evidenciam, 

quando se relacionam com os outros, foram apontadas sem diferença no 

género, compreensão, alegria e honestidade. 

No que se refere ao episódio que mais marcou os respondentes, cerca de 

40% das respostas prendem-se com episódios relativos a casos familiares, 

separação dos pais, violência doméstica, abandono… As restantes respostas, 

na sua grande maioria, relacionam-se com relações com os pares, amizade, 

zanga e traição. Os respondentes relataram com abertura e até alguma 

emoção, não apenas situações marcantes da sua ainda curta experiencia de 

vida, mas também analisaram o modo como reagiram. 

 

Sessão oito 

 

Decorreu em duas sessões de 45 minutos e pretendeu-se que fosse feita 

uma reflexão sobre o que gostam e o que não gostam. Numa primeira fase os 

registos foram efectuados individualmente. Considerou – se importante que 

numa segunda fase, em grupo, confrontassem os seu gostos com os de 

outros. A constituição dos grupos foi orientada pelo professor (dois só com 

raparigas, dois só com rapazes e um misto). O critério considerando 

importante na constituição dos grupos, foi a tolerância pelos gostos de 

indivíduos do mesmo sexo e de sexos diferentes. Os responsáveis de grupo 

fizeram, no final, uma comunicação a todo o grupo turma. 

Foi possível verificar que os alunos manifestaram maior à vontade na 

exposição das suas opiniões. Os grupos apenas de rapazes revelaram, por 
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exemplo, como gosto “relações sexuais” o que não surgiu como gosto nem nos 

grupos mistos nem nos grupos de raparigas que se ficaram pelos gostos mais 

comuns desta faixa etária. Curiosamente, um aluno questionou o grupo de 

porta-vozes justamente sobre o porquê de não terem mencionado este gosto 

ao que uma porta-voz respondeu prontamente “ …não é uma questão de 

gostar ou não gostar, não se referiu este assunto porque se entendeu que este 

tipo de gosto pertence à esfera da intimidade”. Considerou-se importante 

aproveitar para reforçar a ideia da postura diferente de género perante a 

sexualidade, os homens referem mais vezes a sexualidade porque é algo que 

lhes dá estatuto em termos sociais. Esta actividade reforçou a reflexão sobre a 

diversidade de gostos e a necessidade de respeitar essa diferença. Foi ainda 

discutido que homem e mulher têm gostos muitas vezes não coincidentes e a 

importância de “negociar” essas diferenças. 

 

Sessão nove 

 

Após a leitura de um texto sobre os relacionamentos de diferentes tipos 

que ocorrem ao longo da vida e as suas implicações, foi solicitado aos 

respondentes que escolhessem as qualidades que procuram numa pessoa para 

estabelecer uma relação de amizade, tendo sido a alegria, a honestidade e a 

generosidade as três mais escolhidas. 

Partindo das suas experiências, consideraram maioritariamente que 

fazem um esforço para perceber as intenções daqueles com que se 

relacionam. No que se refere ao acolhimento do que lhe dizem, mesmo que 

não lhe agrade, a maioria das respostas recaiu sobre a designação ”às vezes”, 

situação semelhante ocorreu quando foram questionados se esperam 

pacientemente que os outros acabem de falar antes de começarem a dar a sua 

opinião. Maioritariamente consideram que escutam não só as palavras mas 

também o sentimento que elas revelam. 

Da análise do restante conjunto de questões pode considerar-se que os 

respondentes entendem como importante saber ouvir, ser tolerante no 

relacionamento com os outros, mas manifestaram dificuldade em ter as 
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atitudes supramencionadas aquando das suas relações com os amigos e ou 

colegas. 

Manifestam unanimidade na intenção de não se deixarem aliciar pelo 

grupo de amigos, no que concerne ao consumo de substâncias como o álcool 

ou as drogas e a iniciação precoce da vida sexual. Esta firmeza nas suas 

convicções e imunidade à influência dos amigos não é consentânea com a 

influência do grupo. No grupo o adolescente tem necessidade de se 

comportar, nomeadamente que se refere ao modo de vestir, falar e agir como 

os elementos do grupo. O adolescente adquire confiança por ter 

comportamentos semelhantes aos outros e reforça a sua auto-estima por ser 

integrado no grupo Fonseca (2002). A opinião manifestada pelos respondentes 

parece também contradizer o dado supramencionado de serem os amigos dos 

agentes mais importantes na formação/informação sobre sexualidade. 

Esta actividade foi avaliada pelos respondentes como útil, tendo 

contribuído, quer para pensar em coisas que habitualmente não pensavam, 

quer como contributo para a tomada de consciência da necessidade de mudar 

em alguns aspectos da sua maneira de agir. 

 

Sessão dez 

 

Com vários grupos com funções diferentes, foi possível expor situações, 

argumentar, contra argumentar e tomar decisões. Revelaram-se algumas 

dificuldades na argumentação simuladora dos pais ou dos seus educadores. 

Um dos grupos argumentou sobre saídas à noite, namoros, opções de vida, na 

perspectiva dos educadores, outro grupo representante dos jovens apresentou 

as suas razões e outro grupo ainda decidiu mediante os vários argumentos. 

Como afirma Nodin (2002), 

“durante a adolescência deverá ser adquirida a possibilidade da 

autodescentração, ou seja, a capacidade do adolescente se colocar na posição 

dos outros e de compreender pontos de vista que não apenas o seu. Todos 

estes factores vão-se conjugando no sentido da aquisição de uma identidade 

individual e distinta da dos outros, uma das tarefas principais desta fase”. 
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Treinou-se a assertividade, capacidade de argumentação, tomada de 

decisão perante argumentos contrários, ponderar uma situação. Numa 

primeira fase trabalhou-se mais o eu e numa segunda fase de sessões o “eu e 

os outros”. 

Gurria (2002) refere que  

“o autoconhecimento, a aceitação e adequada valorização das 

capacidades e atitudes pessoais, assim como o desenvolvimento de 

relações de harmonia com os outros, proporcionam uma adequada 

auto-estima e uma vida emocional mais estável (…) educar a 

inteligência emocional, dando aos alunos mensagens positivas (…) 

pode ser uma ferramenta eficaz na educação para a saúde”.  

Afirma ainda, o mesmo autor, que se deve levar os alunos a fazer uma 

reflexão pessoal e de motivação para a tomada de decisões.  

Considera-se que também foi positivo o facto dos alunos, ao longo do 

ano, em Área de Projecto, terem tratado, em grupo, vários sub-temas sobre a 

sexualidade. O Título global dado foi “Sexualidade um pedaço do Ser…”. Os 

sub-temas surgiram por brainstorming e foram os que se enumeram: 

• Aparelho reprodutor feminino e masculino; 

• Homem/Mulher diferentes papéis sociais; 

• Alterações Físicas/Psíquicas nos adolescentes; 

• Doenças Sexualmente transmissíveis; 

• Contraceptivos; 

• Gravidez precoce. 

Ao longo do ano, os trabalhos foram sendo desenvolvidos através da 

metodologia de trabalho de projecto. Mais do que os conteúdos apreendidos, 

foi aumentando a naturalidade com que todos falavam entre si dos diversos 

assuntos. Também com crescente à vontade foram sendo colocadas dúvidas 

aos professores e falando de tudo relativo à sexualidade, sem a timidez inicial. 

Houve resistência à apresentação pública dos trabalhos, mas considera-se que 

mais pela dificuldade de falar em público do que propriamente pelos assuntos 

em questão.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo far-se-á a reflexão final sobre todo o trabalho 

desenvolvido, quer no que concerne à implementação do Programa de 

Promoção e Educação para a Saúde na Escola, particularizando o trabalho 

sobre sexualidade, desenvolvido numa turma específica, conforme se 

apresenta no capitulo 1 e se descreve e discute nos capítulos seguintes. 

 

 

5.1. Limitações ao estudo 

 

As principais limitações ao estudo podem considerar-se, no essencial, de 

natureza institucional/legal. Os normativos legais prevêem uma redução de 

três horas lectivas no horário do coordenador do PPES de uma escola. Este 

facto é independente da dimensão da escola e da componente lectiva do 

docente. Assim, todo o trabalho desenvolvido e referenciado nos capítulos 

anteriores, foi efectuado pela autora desta dissertação, a par da leccionação 

em três turmas da disciplina de Ciências Naturais, FC e AP na turma em 

estudo e do trabalho inerente a uma direcção de turma do Ensino Básico. 

Sendo de primordial importância, na tarefa de coordenação, o contacto 

com diversos professores, quer para o desenvolvimento de actividades que 

envolvem um considerável conjunto de turmas, quer para o acompanhamento 

do trabalho referente ao PPES em cada turma, o mesmo realizou-se, muitas 

vezes, fora do horário (lectivo e não lectivo), em deslocações à escola para 

esse efeito, bem como em contactos telefónicos ao final do dia. Em 

simultâneo, a autora desenvolveu o trabalho relacionado com a sexualidade.  

Considera-se, assim, que a disponibilidade de tempo real, ao longo do 

ano, para a programação, produção e adaptação de materiais, bem como para 

a reflexão que qualquer percurso investigativo requer, foi também um factor 

limitativo. 

A sobrecarga dos professores com múltiplas funções, de diferentes 

âmbitos, vários projectos (Plano de apoio à Matemática - PAM, Eco escolas, 

Desporto escolar…), clubes, reuniões de departamento, de directores de 
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turma, com encarregados de educação e outras tarefas administrativas, 

nomeadamente as relacionadas com as direcções de turma do Ensino Básico 

(elaboração do Projecto Curricular de Turma - PCT, elaboração de planos de 

recuperação e acompanhamento dos alunos, sinalização dos casos a 

encaminhar para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - CPCJ…) e, 

centralmente, cumprir na íntegra os programas disciplinares, justificando por e 

se assim não acontecer, foram aspectos que obstaculizaram, justificadamente, 

um maior envolvimento dos docentes neste programa. Entende-se que os 

curricula dos alunos do Ensino Básico, excessivo na diversidade de disciplinas 

e na carga horária, também não são facilitadores da execução de algumas das 

vertentes deste programa. 

 

 

5.2. A avaliação da implementação do percurso geral 

 

 O trabalho desenvolvido demonstra ser possível envolver todo o Ensino 

Básico num programa de Promoção e Educação para a Saúde, sendo de difícil 

execução no Ensino Secundário, tendo em consideração os diferentes 

curricula, nomeadamente algumas das ACND. 

 Considera-se que os vários agentes da comunidade educativa, alunos do 

Ensino Básico, EE, Auxiliares da Acção Educativa, Técnicos do SASE e 

Professores ligados a este nível de ensino, reforçaram a sua consciencialização 

de que a promoção da saúde é tarefa de todos e também da escola. Alguns 

dos intervenientes sentiram, de uma forma mais profunda, que as várias 

temáticas a abordar, algumas sensíveis e intimistas como a sexualidade, 

estavam consignadas em diplomas emitidos pela tutela e tinham carácter de 

obrigatoriedade.  

Nem todos os docentes se consideram à vontade para o tratamento de 

alguns destes assuntos, pelo que se considera importante desenvolver 

formação no início dos anos lectivos para DTs e professores de AP do Ensino 

Básico. Conforme se entende, a formação justifica-se um pouco no 

conhecimento substantivo das temáticas, mas também no que concerne às 

técnicas de dinâmicas de grupos, preferenciais para o tratamento de alguns 
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destes assuntos, conforme anteriormente discutido. Esclareceu-se e 

experienciou-se que a promoção da saúde é algo que deve ser tratado 

preferencialmente pela comunidade educativa, embora possa existir a 

colaboração de técnicos de saúde ou especialistas. 

        Na coordenação foi determinante o papel dos Directores de Turma e dos 

professores de AP. As reuniões do Conselho de DTs do Ensino Básico, 

permitiram fazer o balanço do decurso das actividades, com a utilização dos 

impressos de registo criados para o efeito. 

       A apresentação pública1 do trabalho desenvolvido ao longo do ano, 

considera-se que foi determinante como força impulsionadora e com forte 

cariz motivador. 

       A divisão das várias temáticas por ano tornou-se mais profícua e torna 

possível o trabalho de todos os assuntos até ao 9º ano; facto que assegura o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências diferenciadas no final do 

3ºciclo.        

        O modo como as turmas trabalharam os assuntos foi diverso, mas pode 

dizer-se que quase na totalidade em FC e AP, embora existam muitas 

solicitações para temáticas a desenvolver nestas ACND o que dificulta que as 

temáticas da saúde, tenham carácter de obrigatoriedade ou o tempo 

necessário. Os programas preventivos, porque interferem com atitudes, 

comportamentos e competências, devem ter continuidade, devem ser longos 

(GTES, 2005).  

       Consentâneos com o supra exposto, foram os resultados da avaliação 

efectuada pelos alunos indicando que a mudança no pensar e agir após um 

ano de trabalho no PPES, foi um dos parâmetros menos atingidos. 

      Os Encarregados de Educação foram todos informados do trabalho 

desenvolvido ao longo do ano e foram convidados a participar, 

nomeadamente, nas actividades da semana de apresentação pública. Embora 

a adesão não tenha sido muito elevada, verifica-se que os encarregados de 

educação estão genericamente motivados para virem à escola assistir a 

apresentações dos seus educandos. Não houve reclamações pelas temáticas 

tratadas ou sobre o modo como foram abordadas. As famílias estão, hoje, de 

                                                 
1 Semana de 2 a 6 de Junho. 



________________________________________________________________________________________ 
112 

um modo geral, mais abertas a que as escolas tratem este tipo de assuntos 

com os seus educandos. Portanto, considera-se que talvez exista alguma 

relação entre o baixo nível de instrução e a consciência da importância da 

formação dos seus educandos nestas áreas.  

É possível envolver mais os encarregados de educação? Considera-se que 

sim. Se houver um envolvimento mais activo dos alunos, à semelhança do que 

aconteceu com algumas turmas de 9º ano, se as actividades, ao longo do ano 

(e no final), implicarem algum trabalho conjunto com as famílias, parece ser 

possível. Na maioria das vezes são os alunos que trazem as famílias à Escola. 

   

 

5.3. A avaliação da implementação do percurso particular 

 

       Assumidamente um tema sensível, a sexualidade não levantou polémicas 

com os EE na escola onde foi efectuado o estudo. Motivos de vária ordem 

podem ter concorrido para este facto e há que considerar também a dimensão 

da amostra. No entanto, como já foi discutido ao longo do trabalho, esta não é 

a reacção de todos os pais. Factores como o modo de apresentação do 

programa aos pais e essencialmente o total esclarecimento sobre os conteúdos 

que vão ser trabalhados e de que forma o vão ser, podem ser factores de 

apaziguamento, onde ele não exista.  

A importância dada ao treino da assertividade, da reflexão sobre si 

próprio, da capacidade de tomar decisões e da importância dos afectos colhe 

um apoio transversal, contrariamente a uma linha que reduz a sexualidade a 

um mero trabalho tecnicista, sanitarista e de contracepção. De realçar que 

muitos pais considerados no estudo, embora concordem com a intervenção da 

escola nesta temática e reconhecendo a maioria deles a importância da 

colaboração das famílias, não se mostrou disponível para colaborar. No âmbito 

da sexualidade, de entre os assuntos que consideram mais relevantes, a 

serem tratados com os filhos, destaca-se: informações sobre doenças 

sexualmente transmissíveis, contracepção, transformações do corpo na 

adolescência, os afectos e valores. 
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No que se refere aos alunos verificaram-se algumas alterações da turma 

em estudo relativamente às turmas restantes, nos inquéritos finais reportam 

como mais importante o papel dos professores como agentes de 

informação/formação no âmbito da sexualidade, o que parece indicar que 

sentiram que a escola pode ser e foi um local formativo nesta área importante 

das suas vidas. Constata-se também, por exemplo, que sobe para terceiro 

lugar “a comunicação” indicador da utilidade da sexualidade. 

Considera-se importante ter conseguido colocar alunos desta classe 

etária a pensar, a reflectir e a falar com naturalidade sobre temáticas como a 

sexualidade. Tal como é aconselhado pelo GTES, mais importante do que a 

vinda de técnicos do exterior para falar sobre sexualidade é o papel dos 

agentes da comunidade escolar, professores e pares. 

       Durante a execução deste trabalho, porque todos estavam a aprender 

como fazer, não se utilizou muito o ensino entre pares. Se bem que este 

esteve implícito em várias ocasiões, considera-se ser um caminho possível a 

seguir. Formação Cívica parece ser manifestamente insuficiente, para provocar 

debate e actividades importantes de esclarecimento, mas também de treino 

de competências. Considera-se ser possível e útil utilizar AP para outro tipo de 

metodologias que não apenas as utilizadas habitualmente.  

     A promoção e educação para a saúde, está prevista e regulamentada e é 

imperioso que se faça com a colaboração de todos os agentes educativos. Em 

cada escola e em cada contexto, o caminho faz-se caminhando. 
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Organização Global 

 



 



ESCOLA SECUNDÁRIA c/ 3º CICLO _________________________ 
 

Ano Lectivo 2007/2008 
 
 

 

 
Programa de promoção e educação para a saúde 

Setembro de 2007 
 

Assunto: Programa de Promoção e Educação para a Saúde 
 
 
 
Caros Colegas Directores de Turma do Ensino Básico 

 

No âmbito do Programa de Promoção e Educação para a Saúde e das temáticas 

nele consignadas, o Conselho Pedagógico aprovou, sob proposta da coordenadora, 

que cada nível (7º, 8º, 9º) trabalhe um tema diferente a saber: 

 

7º Ano – Violência em meio Escolar 

8º Ano – Consumo de substâncias Psicoactivas (tabaco,droga,álcool) 

9º Ano – Alimentação e actividade física / Sexualidade 

 

Modo de implementação: 

 

 O tema deve ser tido em conta aquando da elaboração do Projecto Curricular 
de Turma; 

 Deve ser trabalhado em Área de Projecto / Formação Cívica; 

 Os trabalhos finais (cartazes, teatro, música….) sobre os vários temas serão 
apresentados à comunidade escolar na semana de 2 a 6 de Junho; 

 Aos encarregados de educação deve ser dado conhecimento da temática que 
os seus educandos vão tratar; 

 Os Professores de Ciências Naturais das turmas colaboram activamente, pois 
muitas das temáticas fazem parte do programa das suas disciplinas; 

 Sempre que possível, cada turma deverá ter uma sessão no âmbito da 
Sexualidade, com o Director de Turma (podendo ter a ajuda da coordenadora 
do Programa) 

 

 Maria João Franco Alves 



 



ESCOLA SECUNDÁRIA c/ 3º CICLO _________________________ 
 

Ano Lectivo 2007/2008 
 
 

 

 
Programa de promoção e educação para a saúde 

Setembro de 2007 
 

Assunto: Programa de Promoção e Educação para a Saúde 
 
 
 
 
Exmo. Sr. Encarregado de Educação 
 
 
No início deste novo ano, que todos desejamos bom, a comunidade escolar tem 

mais um desafio. Este desafio só pode ser ultrapassado com êxito se todos os 

intervenientes, Professores, Alunos, Famílias e Funcionários trabalharem em 

conjunto. Trata-se da promoção da saúde em meio escolar. Dada a importância 

desta problemática, o Ministério da Educação determinou que as temáticas 

relacionadas com a “Promoção e Educação para a Saúde” devem estar incluídas no 

Projecto Educativo das Escolas. A tutela definiu ainda as temáticas prioritárias, a 

saber: 

 Alimentação e actividade física; 

 Consumo de substâncias psico-activas; 

 Sexualidade; 

 Infecções sexualmente transmissíveis, designadamente VIH-Sida; 

 Violência em meio escolar. 

 
Assim, as turmas do Ensino Básico trabalharão estas temáticas em Formação Cívica 

e Área de Projecto ao longo de todo o ano. Os trabalhos desenvolvidos serão 

apresentados à comunidade escolar na denominada ”Semana dos 

Comportamentos Saudáveis” que decorrerá de 2 a 6 de Junho de 2008 em 

diferentes espaços da nossa escola. Esperamos e desejamos a vossa colaboração 

quer com sugestões, quer com a participação nas actividades desenvolvidas.  

Obrigado! 

 

 A coordenadora 

 Maria João C. Franco Roque Alves 





ESCOLA SECUNDÁRIA c/ 3º CICLO _________________________ 
 

Ano Lectivo 2007/2008 
 
 

 

 
Programa de promoção e educação para a saúde 

Setembro de 2007 
Assunto: Programa de Promoção e Educação para a Saúde 
 
 
 
 
1. Ano: _____º  Turma: ____ Director Turma: ___________________________ 

2. Tema: ___________________________________________________________ 

3. Disciplinas em que o tema é trabalhado: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Actividades Programadas e sua calendarização 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Professores responsáveis 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Data da reunião em que os Encarregados de Educação tomaram conhecimento 

da temática a tratar pelos seus educandos: ____/____/_______ 

 

  A coordenadora 

 Maria João C. Franco Roque Alves 
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Ano Lectivo 2007/2008 

 
Promoção e Educação para a Saúde 

 
 

                           Setembro 2007 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Caro Colega D.T.  
 
 
 
No âmbito do Programa de Promoção e Educação para a Saúde, dispõe a 

Escola de um espaço de atendimento aos alunos. 

Um conjunto de professores, em horário afixado na porta da sala 12, estará 

disponível para esse efeito. 

Em anexo, junta-se o regulamento de funcionamento do supracitado 

gabinete. 

Para mais esclarecimentos, contacte a coordenadora. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, a coordenadora  

 

 Maria João de Carvalho Franco Roque Alves 
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Ano Lectivo 2007/2008 

 
Promoção e Educação para a Saúde 

 
 
 
 

Gabinete de Atendimento 
 

“O Espaço” 
 

Normas de funcionamento 
 
    
 
 
1. Qualquer aluno que decida frequentar, de livre vontade, o Espaço e tenha 

solicitado ou demonstrado vontade de ter apoio, é respeitado na sua dimensão 
integral de ser humano, independentemente da sua idade e da sua condição de 
aluno desta Escola. 

2. Os alunos frequentadores do Espaço contam com a total confidencialidade e 
descrição do interlocutor responsável. 

3. Os elementos da sua confidência nunca poderão ser utilizados em Conselhos de 
Turma ou noutros sectores da Escola. 

4. O professor que apoia o aluno deverá ter sempre uma atitude disponível, aberta 
e evitar, o mais possível, a manifestação aberta de crítica, juízo de valor ou 
julgamento. 

5. Por muito grave que seja o desconforto do aluno, compete ao professor manter 
a calma, a objectividade, a serenidade para poder promover um clima propício à 
superação do problema. 

6. O professor deve zelar para manter o distanciamento necessário e saudável para 
ambos os intervenientes e tomar consciência de que deve contrariar processos 
de dependências e transfer que podem constituir um agravamento da situação. 

7. Se o problema for de alguma gravidade será aconselhável partilhar com os 
outros responsáveis pelo Espaço, antes de tomar qualquer iniciativa de envolver 
os encarregados de educação ou outra instância. A obrigação do sigilo é a 
mesma para um professor como para todos os membros da equipa. 

8. O apoio apenas resulta se nos centrarmos em dinamizar os recursos pessoais do 
aluno para se auto-ajudar, o que significa que devemos evitar os sentimentos de 
pena, de paternalismo e de hiper-protecção. O aluno deve sair do Espaço a 
crescer, a responsabilizar-se e a saber manusear melhor as próprias 
capacidades. 

9. Assumimos o Espaço como uma oportunidade de crescer também 
conjuntamente aos que, por algum motivo e nalgum momento, pedem o nosso 
apoio ou apenas a nossa presença compassiva. 
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Promoção e Educação para a Saúde 

 
Torres Vedras,  Janeiro de 2008 
 
 
 
 
 
 
Exmo Senhores 
 
 
No âmbito do Programa de Promoção e Educação para a Saúde, esta escola vai 

organizar de 2 a 6 de Junho a denominada “Semana dos comportamentos 

Saudáveis”. Durante esta semana os alunos do Ensino Básico apresentarão à 

comunidade educativa os trabalhos que realizaram ao longo do ano sobre 

Alimentação, Sexualidade, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Consumo de 

Substâncias Psicoactivas e Violência em meio escolar. 

Gostaríamos que durante esta semana se realizassem na escola vários tipos de 

rastreios: colesterol, pressão arterial, glicose, problemas de visão, etc. 

Assim, vínhamos saber da vossa disponibilidade para colaborar connosco nesta 

iniciativa, organizando num dia por exemplo alguns dos testes acima enumerados. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

A Presidente do Conselho Executivo A coordenadora do Projecto 

                                                    

________________________ Maria João de Carvalho Franco Roque Alves 

 





ESCOLA SECUNDÁRIA c/ 3º CICLO _____________________ 
Ano Lectivo 2007/2008 

 
Promoção e Educação para a Saúde 

 
 

 
GABINETE de ATENDIMENTO 

 
 
 

 
Assunto: Propostas para revitalização do G.A. 
 
 
I – Reforço da divulgação do Gabinete  
 

A - No nosso horário do G.A., sempre que não tenhamos alunos, podemos 
fazer a divulgação da existência deste gabinete junto das turmas em aulas 
nesse horário, com a autorização prévia do Professor que está a leccionar; 

 
B - À medida que vai sendo feita a divulgação vamos assinalando, com rubrica 

e data na listagem de turmas que se encontra na sala 12. 
 

Proposta de Professores a envolver: Todos os colegas do G.A. 
 
 
 
II – Alimentação/Actividade Física/I.M.C. 
 

A - Compilação e tratamento estatístico dos dados de I.M.C. por turma, de 
modo a podermos elaborar o perfil dos nossos alunos; 

 
B - Dos resultados será dado conhecimento aos DTs e aos E.E. 
 
C - O Conselho Executivo disponibiliza a listagem dos alunos em formato 

electrónico e os dados podem ser trabalhados no computador da sala 13 ou 
da sala 12. Como os horários não são coincidentes existirá um dossier que 
servirá de “fio condutor” entre os colegas. 

 
 

Proposta de Professores a envolver: 
C. U., J. L. e P. P. 

 
 
 
III – Violência/Comportamentos Desajustados 
 
 
 

A - Levantamento, junto do Conselho Executivo, das situações mais “violentas” 
ou de comportamentos desajustados na Escola; 

 



B - Análise, em conjunto com a Direcção da Escola, dos casos em que se 
justifica chamar os alunos ao G.A. para conversar; 

 
C - Elaboração de um inquérito a passar aos alunos sobre esta temática. Far-

se-ia um levantamento nas turmas sobre o tipo de violência que existe e o 
porquê; 

 
D-  Preparação de algumas actividades que sejam passíveis de realizar com 

algumas turmas. 
 

Proposta de Professores a envolver: 
B. R., F. B., M. J., B. 

 
 
 
IV – Outras sugestões que considerem importantes 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                           Maria João C. F. Roque Alves 
 
 
e-mail: RoqueAlves@mail.telepac.pt 
 
 



ESCOLA SECUNDÁRIA c/ 3º CICLO _____________________ 
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Promoção e Educação para a Saúde 

 
 

Janeiro 2008 
 

Balanço das actividades desenvolvidas 
 
 
1. Ano:  ___ Turma: ____  Nº de alunos:___ D.T._______________________ 

2.Tema que está a ser tratado no âmbito do supracitado Programa 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Disciplinas envolvidas 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Professores responsáveis 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5.Actividades/Trabalhos já realizados 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Actividades programadas até ao final do ano lectivo e sua calendarização. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Materiais que poderão ser disponibilizados para apresentação pública na 

“Semana dos comportamentos Saudáveis” de 2 a 6 de Junho. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

DT: ______________________________________     Data: __/___/____ 
 
 
 A coordenadora 
 Maria João de Carvalho Franco Roque Alves 
 





ESCOLA SECUNDÁRIA c/ 3º CICLO _____________________ 
Ano Lectivo 2007/2008 

 
Promoção e Educação para a Saúde 

 

 

FICHA de AVALIAÇÃO ANUAL 
 
 Ano: ___º    Turma: ___  Sexo: ____  Idade: ___ 
 
1.  No âmbito do Programa de Promoção e Educação para a Saúde todas as turmas 

do Ensino Básico trataram um ou mais temas relacionados com este programa. 

Dos temas abaixo enumerados assinale com um x o tema que trabalhou na sua 

turma: 

 

__ Alimentação e Actividade Física  

__ Educação Sexual e Doenças Sexualmente Transmissíveis  

__ Prevenção do consumo de Substâncias Psicoactivas  

__ Violência em meio escolar  

 

 

2. Quanto ao tema que tratou, classifique as frases abaixo indicadas do seguinte 

modo: 

1 – Insuficiente ; 2- Razoável; 3 – Bom 

  
Achei o tema com interesse. 1 2 3 

Reflecti em aspectos em que nunca tinha pensado. 1 2 3 

Modifiquei em algumas coisas o meu modo de pensar e agir. 1 2 3 

Aprendi coisas novas. 1 2 3 

 

 

3. Quanto ao modo como trabalhou o tema, assinale à frente de cada frase S-sim 

ou N-não. 

A - Foi demasiado o tempo que dedicámos ao tema ___ 

B - Trabalhámos em grupo ___ 

C - Fizemos um debate ___ 

D - Fizemos apresentações orais ___ 

E - Fizemos jogos diversos ___ 

F - Dramatizámos situações ___ 

G - Ouvimos um especialista falar sobre o assunto ___ 

H - Fizemos inquéritos ___ 



I - Fizemos filmagens ___ 

J - Utilizámos livros da Biblioteca da Escola ___ 

K - Fizemos pesquisas na Internet durante as aulas ___ 

L - Elaborámos cartazes ___ 

M - Construímos poemas ___ 

N - Realizámos outro tipo de trabalho___  

Qual?____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4.  Relativamente ao trabalho desenvolvido, refira: 

O que gostou mais _______________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

O que gostou menos ______________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Para 2008/2009, sugere: 

 

Temas a abordar por ordem de 

prioridade: 

Actividade a desenvolver por ordem 

de preferência: 

 

 

1._______________________ 

2._______________________ 

3._______________________ 

 

 

 

Debate __ 

Trabalho de grupo __ 

Dramatização __ 

Conversa com um especialista __ 

______________________  __ 

______________________ __ 

______________________ __ 

 
 



ESCOLA SECUNDÁRIA c/ 3º CICLO _____________________ 
Ano Lectivo 2007/2008 

 
Promoção e Educação para a Saúde 

 

 

Divulgação de actividade 
 

Convite 
 
 

Vimos por este meio convidar todos os encarregados de educação dos alunos 

dos 7º, 8º e 9º Anos, a visitar a nossa escola na semana de 2 a 6 de Junho. Esta 

semana, da qual anexamos o programa, é o culminar do trabalho desenvolvido, ao 

longo do ano, pelos alunos do ensino básico, no âmbito do Programa de Promoção 

e Educação para a Saúde. 

Gostaríamos de poder contar com a vossa presença. Salientamos, entre 

outras actividades, a oportunidade de termos entre nós dois especialistas da 

fundação portuguesa de cardiologia que nos vêm falar de estilos de vida saudáveis 

e alimentação equilibrada, numa sessão aberta a todos. 

Mais informamos que os alunos do 7º ano participarão num teatro/debate no 

dia 3 de Junho e em consequência desse facto terminarão as suas actividades 

Apenas às 16.30h. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A presidente do Conselho Executivo A coordenadora 

____________________________ ____________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tomei conhecimento da Actividade no âmbito do Programa de Promoção e 

Educação para a Saúde 

O Encarregado de educação do aluno - __________________________________, 

do __º ano Turma ____ 

 

 Vou participar  Não vou participar Vou fazer o possível por participar  

 

Assinatura:__________________________________ 
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Materiais/Organização da “Semana dos Comportamentos Saudáveis” 
2 a 6 de Junho 

 
 
Caros Colegas 
 
 
Com o objectivo de organizar atempadamente as actividades que decorrerão de 2 a 
6 de Junho ”Semana dos Comportamentos Saudáveis” venho solicitar as 
seguintes informações referentes aos trabalhos desenvolvidos ou ainda em 
desenvolvimento pela vossa turma: 
 
1. Tipo e quantidade de materiais para exposição na escola (ex. cartolinas, 

PowerPoint, dramatização, música, etc.). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Assuntos tratados nos supracitados materiais (com o pormenor possível).  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Data provável da disponibilização dos materiais. Seria óptimo que estivessem 

prontos até 26 de Maio. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. Sugiro que cada turma na semana de 2 a 6 de Junho faça uma apresentação 

pública do trabalho que realizou nesta área. Poderão ser convidados os 
Encarregados de Educação, Órgãos Directivos e Pedagógicos da Escola ou outras 
entidades. 
Se entender possível indique uma data provável. 

__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
Ano: ___  Turma: ___   
 
DT:___________________________                      
 
 
 
 Maria João C. Franco Roque Alves 



 
 



PROGRAMA de PROMOÇÃO e EDUCAÇÃO para a SAÚDE 
 
                         
 

SAÚDE ORAL 
 

 
 

 
 
Na sequência da reunião com a Higienista Oral do Centro de Saúde, Ana 

Raquel Stoltenborg, ficou acordado o seguinte: 

1. Inicia-se nesta escola, a partir de agora e por um período de, pelo 

menos, dois anos, um programa de saúde oral para os alunos do Ensino 

Básico; 

2. A Higienista virá fazer uma sessão de 90 minutos, a cada turma, sobre 

esta temática; 

3. Esta técnica de saúde fará também o rastreio (visualização e análise dos 

dentes) de todos os alunos do 7º ano e do 9º ano; 

4. Todos os alunos (7º, 8º, 9º anos) farão um bochecho quinzenal, com 

solução de fluoreto de sódio a 0,2%, supervisionado pelo D.T., de 

preferência durante as aulas de Formação Cívica; 

5. Os DTs deverão enviar aos encarregados de educação fotocópia de 

documento em anexo; deverão ainda contactar-me no sentido do 

agendamento de uma sessão de informação da Higienista com a sua 

turma (7º,9º). 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Maria João de Carvalho Franco Roque Alves     

                                                                            24 de Janeiro de 2008 
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PROGRAMA de PROMOÇÃO e EDUCAÇÃO para a SAÚDE - Saúde Oral 
BOCHECHO QUINZENAL 

Nota: Esta folha deverá ser entregue à coordenadora PPES  Legenda: √ - fez o bochecho   X – não fez o bochecho. 

 
Professor: _____________________________________            Ano/Turma: _________

Alunos                            Datas ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ ___/___ 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
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O que podemos nós fazer? 
 
 
 
Atentos aos comportamentos dos 
alunos e quando se justificar deve-se:  
 
- Encaminhar, sem forçar, para o GA 
 
Ou 
 
- Contactar a coordenadora do 

Programa 
 
 
 
- Garantir-lhes sempre total 

confidencialidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educar é tarefa de todos e só em conjunto 
Professores, Auxiliares da Acção Educativa e 
Encarregados de Educação podem “levar a 
bom porto” esta missão. 

“Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e 
não apenas a ausência de doenças ou enfermidades” 
 OMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenadora: 
Maria João C. Franco R. Alves 

Escola Secundária c/ 3º Ciclo 
 

 
 
Programa de Promoção e Educação 

Para a SAÚDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião de Auxiliares da Acção 
Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 de Março de 2008 
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O que é o Programa de Promoção e 
Educação para a Saúde? 
 
- É um programa definido pelo 
Ministério da Educação que determina a 
obrigatoriedade do tratamento, pelas 
escolas, de temáticas relacionadas com 
a saúde nomeadamente: 
 

>Alimentação e Actividade Física; 
>Consumo de Substâncias Psicoactivas; 
>Sexualidade; 
>Infecções Sexualmente transmissíveis, 

designadamente VIH-SIDA; 
> Violência em meio escolar. 

  
 
Que competências se pretendem 
desenvolver nos alunos? 
 

 Capacidades que permitam 
aprender a viver em conjunto 
expressando o respeito pelos 
outros; 

 
 Comportamentos e atitudes no 

que diz respeito à educação da 
sua sexualidade e dos seus 
afectos que visem promover a 
sua saúde física, psicológica e 
social; 

 

 Possibilitar escolhas informadas 
nos seus comportamentos na 
área da sexualidade permitindo 
que se sintam seguros nas suas 
opções; 

 
 Possibilitar escolhas correctas e 

equilibradas em termos de 
educação alimentar e de 
actividades físicas; 

 
 Capacidade de resistir à pressão 

que outros possam exercer para 
a adopção de práticas prejudiciais 
e autodestrutivas (por exemplo, 
fumar, consumir drogas, 
alimentação desajustada e ter um 
comportamento sexual de risco); 

 
 Capacidade de trabalhar em 

equipa, partilhando com os 
outros conceitos e competências, 
defendendo as suas posições com 
assertividade e respeito; 

 
 Capacidade de gerir o stress e de 

lidar com a frustração; 
 

 … 
    

Como funciona na nossa Escola? 
 
 
  (1) Os alunos trabalham e discutem 
estes assuntos durante o ano em 
Formação Cívica e Área de Projecto. 
 
As temáticas estão assim distribuídas: 

7ºAno – Violência 
8ºAno – Consumo de substâncias 
psicoactivas 
9ºAno – Alimentação, Sexualidade, 
Infecções Sexualmente transmissíveis. 

 
(2) Funciona também o GA, Gabinete 
de Atendimento na sala 12. 
 
Algumas horas por semana, vários 
professores estão nesta sala disponíveis 
para atender os alunos que o 
desejarem. 
 
(3) De 2 a 6 de Junho decorrerá a 
“Semana dos Comportamentos 
Saudáveis” com todos os trabalhos 
realizados e várias Conferências. 



Semana dos Comportamentos Saudáveis 
2 a 6 de Junho – 2008

Auditório MunicipalÁtrio de entradaRecinto da escolaÁtrio de entradaGinásioÁtrio de entradaLocal

Alunos de 9ºAno e 
Secundário, Professores, 

Encarregados de 
Educação, Funcionários 

e Público em geral

Encarregados de 
Educação e 

restante 
comunidade 
Educativa

Alunos do Ensino 
Secundário, 
Professores, 

Encarregados de 
Educação e 

Funcionários

Alunos 
interessados

Alunos, Professores e 
Funcionários 
seleccionados

Encarregados de 
Educação e 

restante 
comunidade 
Educativa

7ºA, 7ºB, 7ºC, 7ºDAlunos do Ensino 
BásicoDestinatários

Drª Elsa Feliciano e Dr. 
Negrão

Profs. De AP e 
DT(s)

Professor Raul 
Gonçalves

Drª Paula Portela – Dir.
de Serviço

Prof. Patrícia 
Cataludo

Professor Raul 
GonçalvesResponsável

Fundação Portuguesa de 
Cardiologia

Área de Projecto 
9ºA, 9ºC, 9ºDPax Óptica

Centro Hospitalar de 
Torres Vedras (Serviço 

de Cardiologia)

Efectuado pelos 
alunos do 8ºCGrupo USINA

Produzido na Escola 
por alunos do 7ºC, 
7ºD, 11ºF "Projecto 

Viver"

Entidade

Palestra: Estilos 
de Vida 

Saudáveis/Alime
ntação/Coração

Apresentação 
de trabalhos 

“Alimentação, 
Act. Física, 

Sexualidade”

Projecção e 
Debate do 

filme da DGS 
“O método 

simples para 
deixar de 

fumar”

Rastreio à
visão

Rastreio ao 
funcionamento 

Cardíaco 
(E.C.G.)

Apresentação 
do Projecto  

“Substâncias 
Psicoactivas”

Teatro/Debat
e de 

Intervenção 
Social -

“Macacos e 
Pombos”

Apresentação 
do filme 

“Falando do 
Cigarro”

Actividade

14:3014:00-15:3014:00-15:3015:00-18:0014:30-17:0014:0014:00-16:3014:00Horário

Sala 35Recinto da EscolaOficina do OuvidoRecinto da escolaOficina do OuvidoÁtrio de entradaÁtrio de entradaOficina do OuvidoLocal

Alunos 
seleccionados

8:30-10:00 – 7º
Ano                                            

10:30-12:00 – 9º
Ano                                       

12:15-13:00 – 8º
Ano

Alunos 
interessados

Alunos 
seleccionados

Alunos do Ensino 
Secundário, 
Professores, 

Encarregados de 
Educação e 
Funcionários

Alunos 
seleccionados

Alunos do Ensino 
Secundário, 
Professores, 

Encarregados  de 
Educação e 
Funcionários

Alunos 
seleccionados

Destinatários

Professora Ana 
Santos 

Prof. Carla 
Umbelino e João 

Lourenço

Professor Raul 
Gonçalves

Professor Raul 
GonçalvesResponsável

8º ACentro Auditivo do 
OesteOficina do OuvidoPax ÓpticaOficina do OuvidoOficina do OuvidoOficina do OuvidoEntidade

Dramatização 
da Peça “Os 
Herdeiros da 

Lua de Joana”

Rastreio auditivoRastreio 
auditivo

Peddy-Paper

“Mexendo com as 
Calorias”

Rastreio à
visão

Rastreio 
auditivo

Projecção e 
Debate do filme 

da DGS “O 
método simples 
para deixar de 

fumar”

Rastreio 
auditivo

Projecção e 
Debate do filme 

da DGS “O 
método 

simples para 
deixar de 
fumar”

Rastreio 
auditivo

Actividade

10:309:00-13:009:30-10:3010:00-13:009:00-10:008:30–10:00 e 10:30-
12:009:30-10:308:30–10:009:30-10:30Horário

(Sexta-feira)(Quinta-feira)(Quarta – feira)(Terça – feira)(Segunda-feira)Data

6 de Junho5 de Junho4 de Junho3 de Junho2 de Junho

Escola Secundária de Henriques Nogueira

Programa de Promoção e Educação para a Saúde

Ano Lectivo  2007/2008





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Materiais Utilizados no âmbito do projecto desenvolvido com 

a turma em estudo 
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1. Sexo:  Masculino    Feminino  
 
2. Ano de Escolaridade:____    Turma: ____     Idade: ____ 
 
3. Nº de Irmãos: do sexo masculino___  idades ___,___,___,___ 
                         do sexo feminino___   idades ___,___,___,___ 
 
4. Pai: Idade: ____  Habilitações Literárias: ______________________ 
 Profissão: ___________________________________________ 
 
5. Mãe: Idade: ____  Habilitações Literárias: ______________________ 
 Profissão: ___________________________________________ 
 
6. Pessoas com quem vive: Pai      
                                         Mãe    
                                     Irmãos  
                                     Outros: ______________________________ 
                                                      ______________________________ 
 
7. Certamente já teve oportunidade para reflectir sobre si próprio. 
 
7.1. Quais das seguintes palavras usaria para se descrever, assinalando com 

S(sim) ou N(não)? 
 
  S N    S N    S N 

A Obediente    I Responsável    Q Antipático   

B Independente        J Introvertido          R Inteligente      

C Desobediente        K Estudioso(a)    S Sensível      

D Dependente          L Confuso(a)    T Desligado(a)   

E Corajoso(a)    M Criativo(a)    U Solidário(a)   

F Preguiçoso(a)        N Auto-confiante      V Tímido(a)   

G Trabalhador(a)      O Verdadeiro          W Brusco(a)   

H Desarrumado(a)    P Desconfiado(a)    X Estouvado(a)   
 
 
7.2. Das características seleccionadas, indique duas que gostaria de modificar. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 

Escola Secundária c/ 3º Ciclo _______________________ 
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8. Imagine que os seus colegas andam a fazer comentários desagradáveis e 
falsos a seu respeito.  

 
Das estratégias abaixo enumeradas, assinale com X as cinco melhores para 
lidar com a situação. 

 
A. ___ Desabafava com o (a) meu/minha melhor amigo(a) 
B. ___ Deixava de ir às aulas 
C. ___ Procurava alguém dentro desse grupo que pudesse servir de 

intermediário e ajudar-me a lidar com a situação 
D. ___ Passava também a fazer comentários desagradáveis sobre eles 
E. ___ Respondia-lhes mal quando viessem ter comigo 
F. ___ Fazia queixa ao director de turma 
G. ___ Procurava conversar com eles e desfazer mal-entendidos 
H. ___ Afastava-me e evitava encontrá-los 
I. ___ Procurava compreender porque é que estavam a fazer aquilo comigo 

e, se possível, solucionava o problema 
     J. ___ Fazia de conta que nada se passava  

K. ___ Pedia um conselho a alguém mais experiente (pais, professores, 
amigos) 

L. ___ Arranjava outros amigos 
M. ___ Outras:__________________________________________________ 
 

  
 9. Sexo e Sexualidade para si são a mesma coisa? 
  
 Sim    Não    
 

Se respondeu Não, diga porquê __________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
10. Na sua opinião, para que serve a Sexualidade?  
 

A. ___ Reprodução  
B. ___ Afecto  
C. ___ Ternura  
D. ___ Comunicação  
E. ___ Prazer  
F. ___ Outros: _______________________________________________ 

  
Ordene as alíneas do ponto anterior, pelo grau de importância que lhe atribui. 
Ou seja, aquela que considera mais importante terá o número 1. 
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11. Quais das seguintes palavras, em seu entender, melhor caracterizam os 
indivíduos de cada um dos sexos?  
 

Assinale com: 
F  - as características que melhor se adequam ao sexo feminino; 
M - as que melhor caracterizam o sexo masculino. 

 
Compreensão    Valentia    Pragmatismo   
Independência    Ternura    Romantismo   
Amabilidade    Frieza    Intuição   
Prudência    Sensibilidade    Liderança   
Iniciativa    Honestidade    Generosidade   
Força de vontade    Autodisciplina    Entusiasmo   

 
 
12. Na sua opinião, há uma idade óptima para se ter a 1ª relação sexual? 
  

 Sim        Não  
 

Se respondeu Sim, refira qual essa idade Homem ___ Mulher ___   
  

13. Na sua opinião, existe uma idade específica para terminar a vida sexual? 
 

Sim        Não  
 

Se respondeu Sim, refira qual essa idade Homem ___ Mulher ___   
 
 
14. Assinale, com um X, o grau de importância que tem tido cada um dos 

seguintes agentes na sua formação e informação acerca da sexualidade: 
 
       4 – Muita 3 – Alguma 2 – Pouca 1 - Nenhuma 
                                           

Pai 1 2 3 4 
Mãe 1 2 3 4 
Outros familiares próximos 1 2 3 4 
Amigos 1 2 3 4 
Professores 1 2 3 4 
Colegas de escola 1 2 3 4 
Instituição religiosa 1 2 3 4 
Centro de atendimento a jovens 1 2 3 4 
Médicos, Psicólogos ou outros Técnicos de Saúde 1 2 3 4 
Televisão 1 2 3 4 
Livros 1 2 3 4 
Jornais, Revistas 1 2 3 4 
Sites/Fóruns na Internet 1 2 3 4 
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15. Tendo em conta o que sabe/pensa sobre estas temáticas, assinale (V) 
Verdadeiro ou (F) Falso ou (NS) Não Sei, em cada uma das frases 
apresentadas. 
 

 V F NS 

A adolescência chega mais cedo às raparigas    
O aparecimento da menstruação ocorre sempre entre os 10 e os 13 
anos 

   

Em todas as raparigas a menstruação aparece de 28 em 28 dias    
Beijar transmite a SIDA    
Só devo fazer aquilo que me apetece    
A Hepatite B é uma Doença Sexualmente Transmissível      
A minha família pode ver o meu diário    
Falo das minhas dúvidas sobre Sexualidade com o meu pai    
Falo das minhas dúvidas sobre Sexualidade com a minha mãe    
Os adultos não compreendem os adolescentes    
A pílula evita o contágio de Doenças Sexualmente Transmissíveis    
Há opiniões diferentes que devemos respeitar    
É perigoso tomar banho durante a menstruação    
Uma rapariga não engravida se tiver tido relações sexuais durante a 
menstruação 

   

Só me sinto bem se fizer tudo o que os meus amigos fazem    
Partilhar uma escova de dentes pode transmitir a SIDA    
Uma rapariga não engravida na primeira relação sexual    
Devo fazer tudo quanto/a meu/minha namorado/a me pede, para 
demonstrar que gosto dele/a 

   

O álcool é um estimulante sexual    
Se uma rapariga engravidar deve ser ela, e não ele, a abandonar a 
escola para ficar com o bebé 

   

A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo    
Falar sobre Sexualidade ajuda a fazer opções    

 
16.  Um par de namorados, ambos com 17 anos, estão a ponderar o início de um 

envolvimento sexual. Aponte alguns dos aspectos (3 prós e 3 contras) que 
pensa que eles devem reflectir: 
Prós: _______________________________________________________ 
Contras: ____________________________________________________ 

 
17. Indique três dúvidas sobre a temática da sexualidade que gostasse de ver 

esclarecidas. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Obrigado    
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1. Sexo:  Masculino    Feminino  
 
2. Idade: ____ anos 
 
3. Situação Conjugal: 
                 
 Casado(a)  União de facto  Solteiro(a)                
 Divorciado(a)  Viúvo(a)  
     
4. Nº de Filhos: do sexo masculino ___  idades ___,___,___,___ 
                         do sexo feminino   ___   idades ___,___,___,___ 
 
5. Habilitações Literárias: _________________________________________ 
 
6. Profissão: ___________________________________________________ 
 
7. Quais das seguintes palavras usaria para descrever o/a seu/sua filho/a 

adolescente? 
 
7.1. Assinale S(sim) ou N(não), conforme achar que a palavra se aplica às 

características do/a seu/sua filho(a). 
 
  S N    S N    S N 

A Obediente    I Responsável    Q Antipático      

B Independente        J Introvertido          R Inteligente      

C Desobediente        K Estudioso(a)    S Sensível      

D Dependente          L Confuso(a)    T Desligado(a)   

E Corajoso(a)    M Criativo(a)    U Solidário(a)   

F Preguiçoso(a)        N Auto-confiante      V Tímido(a)   

G Trabalhador(a)      O Verdadeiro          W Brusco(a)   

H Desarrumado(a)    P Desconfiado(a)    X Estouvado(a)   
 
7.2. Das características seleccionadas, indique duas que gostaria de modificar. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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8. Tendo em conta o que conhece do seu/sua filho(a) imagine a seguinte 
situação: “O seu/sua filho(a) tem conhecimento de que os seus colegas andam a 
fazer comentários desagradáveis e falsos a seu respeito”.  
 

Das estratégias abaixo enumeradas, assinale com X as cinco que pensa 
que ele(a) utilizaria    para lidar com a situação. 

 
A. ___ Desabafava com o (a)  melhor amigo(a) dele(a) 
B. ___ Deixava de ir às aulas 
C. ___ Procurava alguém dentro desse grupo que pudesse servir de 

intermediário para lidar com a situação 
D. ___ Passava também a fazer comentários desagradáveis sobre eles 
E. ___ Respondia-lhes mal quando viessem ter com ele 
F. ___ Fazia queixa ao director de turma 
G. ___ Procurava conversar com eles e desfazer mal-entendidos 
H. ___ Afastava - se e evitava encontrá-los 
I. ___ Procurava compreender porque é que estavam a fazer aquilo com 

ele/ela e, se possível, solucionava o problema 
     J. ___ Fazia de conta que nada se passava  

K. ___ Pedia um conselho a alguém mais experiente (pais, professores, 
amigos) 

L. ___ Arranjava outros amigos 
M. ___ Não sei 
 

9. Diga em que medida (numa escala de 1 a 4) os aspectos, abaixo 
mencionados, da vida dos seus filhos, constituem para si motivo de 
preocupação: 
 

1. Não me preocupa  
2. Preocupa-me muito raramente 
3. Preocupa-me algumas vezes  
4. Preocupa-me muitas vezes 

 
  1 2 3 4 

A.  Que tenham boas notas      

B.  Que me obedeçam      

C.  Que comecem a namorar      

D.  Que tenham um acidente      

E.  A sua prática religiosa      

F.  As amizades que têm      

G.  A sua sexualidade      

H.  Os problemas de saúde      

I.  A droga      

J.  A insegurança nas ruas      

K.  Os seus valores morais      

L.  As saídas à noite      

M.  Outros:_________________________     
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10. Acha que o seu/sua filho(a) está bem informado sobre assuntos 
relacionados com a sexualidade? 

 
A. Sim, creio que está bem informado ......................................  
B. Creio que deveria ter mais informação em alguns aspectos......  
C. Creio que está pouco informado...........................................  
D. Não sei, pois não falo sobre esses assuntos com ele(a) ...........  

 
11. Assinale, com um X, o grau de importância, que em sua opinião, tem tido, 

para o seu/sua filho(a) cada um dos seguintes agentes na sua formação e 
informação acerca da sexualidade: 

 
       4 – Muita 3 – Alguma 2 – Pouca 1 - Nenhuma 
   

Pai 1 2 3 4 
Mãe 1 2 3 4 
Outros familiares próximos 1 2 3 4 
Amigos 1 2 3 4 
Professores 1 2 3 4 
Colegas de escola 1 2 3 4 
Instituição religiosa 1 2 3 4 
Centro de atendimento a jovens 1 2 3 4 
Médicos, Psicólogos ou outros Técnicos de Saúde 1 2 3 4 
Televisão 1 2 3 4 
Livros 1 2 3 4 
Jornais, Revistas 1 2 3 4 
Sites/Fóruns na Internet 1 2 3 4 

 
 
12. Sexo e Sexualidade para si são a mesma coisa? 
  

Sim        Não  
 

Procure justificar a sua opção ____________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
13. Sente dificuldades em conversar com o/a seu/sua filho(a) sobre temas 

relacionados com a sexualidade?                                                  
 

A. Não tenho dificuldades ...............           
B. Tenho algumas dificuldades ........  
C. Tenho muitas dificuldades...........           
D. Não consigo sequer conversar .....  
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14. Se sente dificuldades em falar com o (a) seu (sua) filho(a) sobre temas de 
sexualidade, a que motivos atribui essas dificuldades? 
 

A. São assuntos sobre os quais tenho algum embaraço em falar  

B. Eu próprio(a) não disponho da informação necessária para os abordar  

C. O(a) meu (minha) filho (a) nunca refere esse tipo de assuntos  

D. Tenho receio de me meter na sua vida pessoal  

E. Tenho receio de fazer má figura  

F. Não tenho muita disponibilidade de tempo  

G. Acabamos sempre a discutir, pois nunca temos a mesma opinião  

H. Outra: _________________________________________________  
 
Assinale com 1-dificuldade mais importante, com 2 a seguinte, ..., 7–a menor dificuldade 
 
15.  Que importância tem para si, os seguintes aspectos na maneira como 

deseja que o seu filho(a) oriente a sua vida sexual? 
 

3. Muita importância  
2. Alguma importância   
1. Pouca ou nenhuma importância 

 
  1 2 3 

A. Que siga os valores dos pais    

B. Que ninguém possa falar mal dele(a)    

C. Que saiba escolher os seus valores pessoais    

D. Que não seja homossexual    

E. Que aceite os papéis que, tradicionalmente, cabem aos 
homens e às mulheres 

   

F. Que saiba viver a aventura e a conquista    

G. Que só pratique sexo com quem namore    

H. Que esteja bem informado(a) sobre a vida sexual    

I. Que siga as normas religiosas da sua família    
J. Que saiba evitar os riscos associados à actividade sexual    
K. Que saiba guardar-se para o casamento    
L. Que saiba utilizar a contracepção quando necessitar    
M. Que inicie a sua vida sexual o mais tarde possível    
N. Que não se deixe influenciar facilmente    

 
 
16. Concorda que a Escola faça informação/formação ao seu filho(a) na área da 

sexualidade? 
 

Sim        Não  
 
Qualquer que seja a sua resposta procure justificá-la. _____________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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17. Dos assuntos seguintes assinale, com um X, os cinco que considera 
importantes serem discutidos na Escola. 

 
1. Transformações do corpo na adolescência  

2. Período fértil da mulher  

3. Homossexualidade  

4. Masturbação  

5. Contracepção  

6. Gravidez e Parto  

7. Aborto  

8. Divórcio  

9. Análise de situações (prós/contras) e tomada de decisões  

10. Relações sexuais  

11. Doenças Sexualmente Transmissíveis  

12. Pornografia  

13. Virgindade  

14. Afectos e Valores  

15. Outros: __________________________________________  

 
18. Considera importante a colaboração da família com a Escola, no tratamento 

do tema da sexualidade? 
 

Sim        Não  
 
19. Estaria disponível para colaborar com os professores do seu/sua filho(a) na 

abordagem deste tema? 
 

Sim        Não  
 
Se respondeu Sim refira de que modo poderia colaborar.___________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
                                                         
20. Na sua opinião, há uma idade óptima para os jovens terem a sua 1ª relação 
sexual? 
  

 Sim        Não  
 

Se respondeu Sim, refira qual essa idade Homem ___ Mulher ___   
 

21. O que pensa da precocidade da sexualidade nos jovens de hoje? _________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

                                                                                              Obrigado  
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1. Tema 
 

Sexualidade – um pedaço do SER ?! 
 
 
2. Fases no desenvolvimento do trabalho 
 

1. Formulação dos problemas parcelares / sub temas; 

2. Organização dos grupos de trabalho com base nos interesses dos alunos; 

3. Preparação e Planificação do trabalho – elaboração do projecto de 
trabalho; 

4. Apresentação à turma e aos Encarregados de Educação dos projectos 
elaborados; 

5. Execução do projecto (tratamento da informação, trabalho de campo e 
realização); 

6. Ponto de situação do desenvolvimento do trabalho, com apresentação à 
turma do trabalho já realizado; 

7. Preparação da apresentação pública do trabalho; 

8. Apresentação pública, turma e escola, dos produtos finais; 

9. Avaliação do projecto desenvolvido. 

 
 
3. Calendarização 
 
 1º Período  

Aulas previstas 13 
→ Selecção do sub - tema /problema e do grupo de trabalho 
→ Concepção e elaboração do projecto de trabalho 
→ Apresentação dos projectos à turma 

11 

→ Avaliação 2 
 

2º Período 
Aulas previstas 10 

→ Execução do projecto 
→ Realização dos produtos 
→ Apresentação à turma do trabalho já realizado 

8 

→ Avaliação 2 
 

3º Período 
Aulas previstas 11 

→ Realização dos produtos (cont.) 
→ Apresentação pública dos Produtos 

9 

→ Avaliação 2 



 
 Programa de promoção e educação para a saúde 

4. Competências gerais a privilegiar 
 

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 
realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; 

 Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 
conhecimento mobilizável; 

 Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

 Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem 
adequadas a objectivos visados; 

 Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

 Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar. 

 
5. Competências Específicas a privilegiar com o desenvolvimento do 

Projecto 
 

 Desenvolver capacidades que permitam aprender a viver em conjunto 
expressando o respeito pelos outros; 

 Desenvolver comportamentos e atitudes no que diz respeito à educação da 
sua sexualidade e dos seus afectos que visem promover a sua saúde física, 
psicológica e social; 

 Possibilitar escolhas informadas nos seus comportamentos na área da 
sexualidade permitindo que se sintam seguros nas suas opções; 

 Possibilitar escolhas correctas e equilibradas em termos de educação 
alimentar e de actividades físicas; 

 Desenvolver capacidade de resistir à pressão que outros possam exercer 
para a adopção de práticas prejudiciais e autodestrutivas (p.e. fumar, 
consumir drogas, alimentação desajustada, comportamento sexual de risco); 

 Desenvolver capacidade de trabalhar em equipa, partilhando com os outros 
conceitos e competências, defendendo as suas posições com assertividade e 
respeito; 

 Capacidade de gerir o stress e de lidar com a frustração. 

 
 


