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Os alunos falam sobre a metodologia que irá ser proposta neste livro…

Eu penso que esta é uma metodologia adequada para a educação
sexual, porque actua sobre os alunos e direcciona-se para os alunos no
sentido em que eles apenas irão fazer as actividades em que estão
realmente interessados. Actualmente a educação sexual ainda é um
tabu! Criar uma disciplina de educação sexual com os temas definidos à
partida, poderia levar os alunos a considerar a educação sexual apenas
mais uma disciplina ou programa… eu acho que nesse caso, os alunos
poderiam não estar muito motivados embora agora digam que estão. Eu
acho que nós é que temos que seleccionar os temas, porque assim, vão
de encontro às dúvidas que temos e ajudam-nos a resolver os nossos
problemas. Além disso, enquanto estamos a estudar o tema percebemos
que problemas é que as pessoas da nossa idade têm e, isso, permite-
nos ajudá-los a resolvê-los desenvolvendo acções específicas na escola.
Eu acho que a nossa sociedade está cada vez menos disposta a que
lhes imponham as coisas. Muitas vezes as pessoas não partilham as
suas dúvidas porque não há um contexto adequado! Os políticos falam
de educação sexual, mas muitas vezes não têm consciência daquilo que
nos interessa saber! Nunca nos perguntaram! Nós vemos isso noutras
disciplinas; muitas vezes os alunos não se sentem motivados porque os
programas não têm interesse!
(…) Eu acho que é uma função primordial da vida os jovens
preocuparem-se em viverem uma vida sexualmente saudável e ajudarem
os outros no mesmo sentido. Quando digo “jovens” estou a falar dos que
estudam e dos que não estudam. Eu acredito que é necessário nós
termos esse tipo de preocupações.
(…) É muito importante divulgarmos as nossas ideias e acções.
Enquanto participamos nessas actividades, aprendemos bastante e
resolvemos alguns problemas pessoais. Não devemos ser egoístas;
devemos pensar que pode haver muitos jovens que têm os mesmos
problemas que nós e que os podem resolver ao ver a maneira como
resolvemos os nossos. Ao visitarem o nosso site podemos ajudá-los a
resolver os seus problemas; pelo menos podemos dar-lhes mais
informação. Esta informação pode ajudar muitos jovens porque, como
infelizmente ainda não há educação sexual nas escolas e muitos pais
não têm à-vontade para falar com os filhos sobre estes temas, muitas
pessoas da nossa idade vivem naquele “mundinho” próprio sentindo
muitas dúvidas! Eu acho que nós podemos ser uma boa fonte de ajuda.
(…)  O que eu gostei mais neste projecto foi compreender que a
sexualidade não é só sexo! Envolve outras dimensões. (…) Para mim
não foi só isso, foi pensar sobre os diversos tipos de amor e
compromissos e o que diz a investigação científica sobre isso.
(…) Haver uma bateria de material como este já preparado é muito
importante porque funciona como uma forma de orientação para não
perdermos os nossos objectivos. (…) O nosso objectivo foi investigar
para conseguirmos resolver um determinado problema. Com este
material somos capazes de atingir mais facilmente os nossos objectivos.
Além disso, este livro também nos facilitou a procura de outras fontes e
materiais.

Alunas do 12º ano, excertos de entrevista de grupo
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Dedico este livro…

a vocês alunos e professores que colaboraram comigo no projecto de investigação que originou
este livro.

O tempo pode passar, afastar-nos e fazer-nos esquecer o rosto uns dos outros, mas nunca apagará o
que aprendemos e desenvolvemos em conjunto experienciando actividades, avaliando-as,
planificando acções, discutindo as nossas visões sobre o que deverá ser a educação sexual e agindo
para alcançar essas visões.
O tempo pode passar, mas o prazer que nos foi dando a consciência de estarmos a tentar tornar
operacional o que os alunos do 7º ao 12 º ano de escolaridade gostariam de ter nas escolas como
educação sexual nunca será apagado.
Espero que esta colaboração fique para sempre na vossa mente, tal como ficará na minha, como uma
fase privilegiada do nosso crescimento e como um contributo para as pessoas viverem a sua
sexualidade de uma forma positiva e saudável.
Agradeço aos alunos e professores que nas várias escolas colaboraram neste projecto, mostrando
um grande esforço na implementação e avaliação das actividades propostas, na sugestão de novas
actividades e problemas/ temas (já incorporados neste livro) e avaliando a metodologia aplicada.
Obrigada por terem tornado possível evidenciar a eficácia da co-parceria entre a Educação a Saúde e
a Psicologia nas escolas, das redes de comunicação e do uso da Internet, do ensino e aprendizagem
da sexualidade orientados para a acção usando a metodologia IVAM e, finalmente, do desenvolvendo
da participação genuína dos alunos, quando o processo de ensino e aprendizagem é centrado no
aluno.

a vocês médicos e psicólogos que colaboraram nesta investigação e nas acções desenvolvidas
pelos alunos nas escolas para os pais e/ ou colegas.

Em meu nome e, tenho a certeza, em nome de todos os alunos, professores e pais que, como
cidadãos conscientes têm lutado no nosso país por uma educação sexual nas escolas orientada para
a acção, também gostaria de expressar o meu apreço pela vossa colaboração activa. Como resultado
da vossa colaboração, tornou-se claro que a co-parceria entre alunos, professores, pais, médicos e
psicólogos é possível e eficaz quando vivemos as nossas experiências educativas como parceiros
iguais a trabalhar num objectivo comum que é: agir no dia-a-dia para promover a saúde sexual e
reprodutiva individual e da comunidade.

Braga, Julho de 2005
M. Teresa Vilaça
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I N T R O D U Ç Ã O

Contextualização teórica e objectivos
Para desenvolver este projecto é essencial que os participantes adquiram uma compreensão

comum sobre o que é o ensino e aprendizagem orientados para a acção e a participação genuína dos
jovens no seu processo de aprendizagem.

A acção pode ser definida por duas características principais: decidir por si próprio fazer
alguma coisa e dirigir as actividades para a resolução do problema que se está a trabalhar (Jensen,
1994; Jensen, Nielson, 1996; Jensen, Schnack, 1994; Jensen, Schnack, 1997). Por exemplo, se o
problema é “Como vou conseguir utilizar o preservativo na próxima relação sexual?”, em primeiro
lugar, é necessário existir a decisão individual para usar o preservativo e para procurar soluções que
visem ultrapassar as dificuldades na sua utilização, tais como, não ter preservativo, não o saber
colocar, desconhecer a opinião do seu parceiro(a) sexual, etc.. Em segundo lugar, é necessário
orientar as suas actividades para a resolução do problema, isto é, comprar os preservativos, aprender
a colocá-los, conversar com o seu par sobre sexo mais seguro, etc..

Portanto, a acção tem que ser consciente, intencional, focada na resolução de problemas e
dirigida para as causas do problema e não para os seus efeitos ou sintomas.

O primeiro elemento na definição de acção é, claro, precisamente que alguém decida
fazer alguma coisa, quer seja uma questão de mudança no comportamento ou uma
tentativa para influenciar as condições de vida. (…) [A acção] tem que estar voltada para
a solução do problema que está a ser trabalhado.

Jensen e Schnack, 1994, p.11-12

Em educação para a saúde a participação genuína está integrada no paradigma educativo
democrático e no conceito holístico de saúde e é essencial para a promoção e educação para a saúde
nas escolas. Para Jensen a principal base para discussão da participação é o conceito de competência
de acção que tem sido explorado no Research Centre for Environmental and Health Education, na
Danish University of Education. De acordo com Jensen (2000), o desenvolvimento da competência de
acção nos alunos corresponde ao desenvolvimento das suas habilidades para influenciar a sua própria
vida e as suas condições de vida. Neste sentido, a competência de acção integra a noção holística de
saúde, que inclui quer as condições de vida quer os estilos de vida do indivíduo; uma acção orientada,
isto é, dirigida intencionalmente para iniciar as mudanças; e a participação activa do aluno (Jensen,
1997). Também de acordo com Jensen e colaboradores (Jensen, 1997; Jensen, 2000; Simovska,
Jensen, 2003) o conhecimento/ insight, o comprometimento, as visões e as experiências de acção têm
vindo a ser referidos como elementos auxiliares que fazem parte da competência de acção.
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Entre outras coisas, os seguintes elementos constitutivos [da competência de acção] têm
vindo a ser realçados:
 insight e conhecimento: uma compreensão da saúde ampla, positiva, coerente e
orientada para a acção;
 comprometimento: motivação para se envolver na produção de mudanças relacionadas
com a sua própria vida e com os processos dinâmicos da sociedade;
 visões: habilidade para seguir os problemas de saúde e pensar criativamente;
 experiências de acção: experiências reais de participação individual ou colectiva na
iniciação de mudanças de promoção da saúde dentro de uma rede democrática e tendo
em atenção como é que as barreiras podem ser ultrapassadas.

Simovska, Jensen, 2003, p.28

Estas componentes podem ser desenvolvidas nos projectos de promoção da saúde quando se
aplica a abordagem S-IVAM de Bjarne Bruun Jensen (Selecção do Problema, Investigação, Visão,
Acção e Mudança).

O tipo de participação dos alunos nas várias fases do projecto pode ser analisado em função
de quem sugere e quem decide, desde um nível de não participação, que significa, "o professor decide
por si próprio", até um nível progressivamente cada vez maior de participação: "o professor decide
consultando os alunos"; "o professor sugere e decide em conjunto com os alunos"; "os alunos sugerem
e decidem por si próprios" e "os alunos sugerem e decidem em conjunto com o professor".

A participação genuína dos alunos em educação sexual refere-se ao processo de
comprometimento dos alunos como parceiros iguais aos adultos num ensino e
aprendizagem orientado para o desenvolvimento de acções de promoção da saúde
sexual na escola.

O objectivo é fortalecer o seu comprometimento com a promoção da saúde sexual, a
democracia e a comunidade. Isto é possível se os professores evitarem ver os
conhecimentos, as visões e as experiências dos alunos através das interpretações dos
adultos. Em vez disso, devem preparar os alunos e a si próprios para uma abordagem
sustentada dos problemas de saúde sexual, que responda aos problemas e seja
sistémica, para os comprometerem como lideres nas mudanças dos estilos de vida e das
condições de vida necessárias para atingirem uma vida sexualmente mais saudável.

Os núcleos de trabalho temáticos e as actividades propostas, no Guia de Actividades para os
Alunos, para cada fase do projecto deverão ser entendidos apenas como um suporte pedagógico
inicial para tornar claro o desenvolvimento da metodologia S - IVAM e as quatro dimensões do
conhecimento orientado para a acção: (1ª) Que tipo de problema é? — Conhecimento sobre as
consequências; (2ª) Porque temos os problemas que temos? — Conhecimento sobre as causas; (3ª)
Como podemos mudar as coisas? — Conhecimento sobre as estratégias de mudança; e (4ª) Para
onde queremos ir? — Conhecimento sobre as alternativas e visões.

A forma de apresentação das actividades neste Guia de Actividades para os Alunos está de
acordo com a abordagem S - IVAM. Por isso, este livro é um guia de actividades aberto, dinâmico,
flexível e incompleto, quer dizer, é um esquema de planificação em acção em que os participantes
sugerem e decidem os temas, a sequência de actividades, os problemas que é necessário resolver, as
visões a desenvolver e as acções necessárias para as realizar.

A metodologia aqui seguida atribui ao aluno o papel central na selecção, coordenação e
implementação das actividades e ao professor o papel de facilitador, isto é, responsável
pela motivação, pelo incentivo para cooperar democraticamente, pelo suporte científico e
pelo suporte no desenvolvimento da competência de acção (pensamentos, visões,
envolvimento, etc.) dos alunos.

Os objectivos principais do desenvolvimento de projectos com a aplicação deste Guia de
Actividades para os Alunos são os seguintes:
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 promover a participação genuína dos alunos na selecção dos problemas de saúde sexual
e reprodutiva, nas suas visões sobre eles e nas tomadas de decisão envolvidas no processo
de acção;
 partilhar as acções de saúde sexual e reprodutiva realizadas nas várias escolas envolvidas
neste Projecto;
 explorar visões sobre a saúde sexual e reprodutiva entre alunos da mesma escola, entre
outras escolas envolvidas no projecto e, quando possível, com outras escolas nacionais e
estrangeiras;
 desenvolver e testar estratégias para conhecer como é que as tecnologias de informação
e comunicação (TIC) podem fortalecer o trabalho das escolas na educação sexual e
reprodutiva;
 desenvolver métodos para incorporar as perspectivas anteriores no currículo escolar de
maneira a inspirar e informar outros alunos e professores interessados.

Estrutura do livro de actividades
Este livro de actividades está organizado em sete núcleos temáticos independentes. O

conceito de núcleo temático é aqui entendido como o conjunto central de conhecimentos que deverão
ser adquiridos em cada tema ao longo do 3º ciclo e do ensino secundário, para englobar as diferentes
perspectivas, acima referidas, das quatro dimensões do conhecimento orientado para a acção,
segundo as quais um tema de saúde sexual pode ser observado e analisado.

Nem os núcleos temáticos nem as actividades mais adequadas para cada nível de
escolaridade estão definidos previamente. Esta decisão foi tomada porque o objectivo central deste
livro é iniciar um processo orientado para a acção em que os alunos têm que:

(1º) decidir democraticamente como vão avaliar as mudanças que estão a acontecer
neles próprios e na turma durante o projecto e qual é o melhor tema, os aspectos do tema
e as investigações que querem realizar;

(2º) identificar problemas pessoais ou de outros grupos específicos; desenvolver e
partilhar as suas próprias ideias em relação à resolução dos problemas que descobriram
e analisar as possibilidades reais para atingir os seus sonhos (visões);

(3º) analisar que mudanças deverão ocorrer dentro de si próprios, na turma, na escola e
na sociedade para atingirem as suas visões e planificarem e realizarem acções
intencionais para tornar viáveis essas mudanças.

A organização de cada núcleo temático baseia-se nos pressupostos anteriores. Todos os
núcleos têm a mesma estrutura e estão divididos em quatro etapas: problema/ tema; investigações;
visões/ objectivos; acção e mudança.

Na primeira fase — Problema/ Tema — estão propostas actividades para a detecção das ideias
iniciais dos alunos sobre os vários aspectos do tema que poderão vir a ser seleccionados. As
actividades incluem “tempestades de ideias” desencadeadas em turma ou em pequenos grupos,
envolvendo grupos mistos ou com um só sexo, usando técnicas tais como o trabalho de grupo para
elaborar listas de ideias ou esquemas; responder a questões sequenciais (“rolo de questões: Como?
Como? Como?”); construir “histórias em cadeia”; e desenvolver tempestade de ideias em post-it. Por
vezes, também se usam pequenos questionários individuais e anónimos para que os participantes
façam uma auto-avaliação sobre o que pensam, sabem e sentem sobre o tema que foi seleccionado.
As intenções são ajudar os participantes a compreenderem o âmbito do tema que seleccionaram e
ficarem a conhecer o grau de insights/ conhecimentos pessoais e da turma sobre ele; ajudar os alunos
e professores a fazerem uma opção mais fundamentada da selecção dos vários aspectos do tema; e
servir como ponto de partida para o reconhecimento pelos alunos da (re)construção de
conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos durante o projecto, nomeadamente, quando nas
várias actividades de investigação se sugere que comparem os conhecimentos, atitudes, valores e
comportamentos que estão a manifestar com os que descreveram inicialmente.
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Na segunda fase – Investigação - as actividades propostas incluem sempre três dimensões:
(i) Investigação sobre o tipo de tema/ ou problema (sobre as consequências) visando a construção de
um conhecimento mais de natureza científica, como ponto de partida para os alunos sentirem vontade
para agir. As actividades propostas incluem debates em turma ou em grupos, mistos ou só com
elementos do mesmo sexo. Estas actividades procuram encorajar os participantes a fazerem
pesquisas na Internet, na biblioteca, etc.; a analisarem textos, gráficos ou esquemas; a realizarem
actividades de prática laboratorial; a simularem debates televisivos ou a desempenharem um papel
simulado num jogo de papéis1. O objectivo desta fase é a construção de conhecimento científico
factual relevante para a compreensão do tema; para o reconhecimento de problemas relevantes a
resolver e para o desenvolvimento de uma atitude de comprometimento com a resolução dos
problemas no âmbito do tema que está a ser investigado.
(ii) Conhecimento sobre as causas do problema. Este conhecimento é de natureza social, cultural e
económica. Nesse sentido, as actividades incluem jogos de papéis em que são simuladas situações
semelhantes às que acontecem na vida real. Os papéis envolvidos em alguns jogos de simulação são,
por vezes, construídos com a colaboração dos pais ou de outras pessoas para incluírem as suas
perspectivas pessoais sobre a sexualidade. Estas actividades também incluem debates sobre histórias
de vida com dilemas morais semelhantes aos que acontecem na vida real; contar histórias baseadas
em factos verídicos; fazer dramatizações; elaborar filmes vídeo e fazer bandas desenhadas; partilhar
ideias através do Fórum alunos, Jovens em Acção; preencher pequenos questionários para análise
das percepções pessoais sobre o que pensam e sobre o que acham que os outros pensam sobre os
mesmos assuntos; analisar criticamente as mensagens transmitidas pelos mass media e sobre a
influência que têm na sua vida do dia-a-dia; fazer investigações na sociedade para saber o que os
vários grupos-alvo definidos pensam em relação ao tema que estão a investigar;  e sobre o suporte
social que existe para a saúde. O objectivo de todas as actividades acima mencionadas é a construção
de um conhecimento biopsicossocial sobre as causas do problema.
(iii) Conhecimento sobre as estratégias de mudança. Estas actividades incluem o treino na sala aula
de competências sociais, por exemplo, como fazer críticas assertivas, pedir favores, defender os seus
direitos, “dizer não”, etc., como ponto de partida para os alunos aplicarem essas técnicas na sua vida
do dia-a-dia; analisar criticamente as mensagens transmitidas pelos mass media em vários países e
identificar a influência que desejariam que os mass media tivessem na saúde sexual dos adolescentes;
fazer investigações na sociedade de vários países sobre o suporte social que existe para a saúde
sexual dos jovens e sobre o suporte que deveria existir; encorajar a co-operação com os adultos e com
outras instituições para facilitar o acesso à educação sexual ou a consultas de saúde sexual;
desenvolver regras sobre os comportamentos sexuais aceitáveis para os adolescentes; promover a
clarificação de valores; etc..

Nestas actividades é sistematicamente proposta a troca de opiniões, através do Fórum, com os
colegas de outras escolas.

Nas terceira e quarta fases - Desenvolvimento de Visões ou dos Objectivos a Atingir e Acção e
Mudança - as actividades são comuns a todos os núcleos temáticos. Para o desenvolvimento das
visões, está proposta uma chuva de ideias em post-it para orientar os participantes nas seguintes
dimensões:

i) identificar o tipo de problemas que têm vindo a emergir durante o estudo das dimensões do
tema que foi previamente escolhido e tomar uma decisão consciente sobre qual deverá ser
o problema que irá ser trabalhado ao clarificarem porque é que esse problema é
importante para os participantes, quais são os efeitos do problema (as suas
consequências) para si próprios e para os outros, agora e no futuro e porque é que esse
problema existe;

                                                  
1 As simulações como os debates de televisão ou jogos de simulação ( role-plays), a análise e a ( re)construção de histórias de
vida com dilemas morais semelhantes aos que ocorrem na vida real ou os jogos de assertividade, têm três objectivos principais:
(1) encorajar os alunos a construirem conhecimento factual como ponto de partida para sentirem vontade para agir; (2) permitir
aos alunos partilharem as suas próprias ideias e as das suas famílias ou colegas de escola de uma maneira anónima, criativa e
dinâmica; (3) encorajar os alunos a reconhecerem e pensarem criticamente sobre as competências sociais necessárias para
agirem individualmente ou colectivamente para alcançar as suas próprias visões ou sonhos. No entanto, não podemos ignorar
que essas actividades correspondem a situações artificiais onde a participação genuína dos alunos não está presente.
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ii) desenvolver visões alternativas para que o problema não surja no futuro, aplicando o que
conhecem de outras culturas ou países, e seleccionar com consciência a alternativa que
preferem.

Na quarta fase, Acção e Mudança, a actividade proposta orienta os alunos para a planificação
desenvolvimento e avaliação da acção.

Nenhuma destas fases deve ser entendida como compartimentos “estanques ou
rígidos”. A sua separação ocorre apenas para facilitar a descrição metodológica, pois,
muitas vezes, apenas com algumas actividades de investigação realizadas, os
participantes identificam problemas, geram visões e desencadeiam acções que levantam
novos problemas e exigem novas investigações que, por sua vez, levam ao
desenvolvimento de novas visões e acções.

Os núcleos temáticos foram organizados e baseados nos problemas que os adolescentes
identificaram durante o debate sobre os conceitos de sexualidade e educação sexual, no primeiro ano
de implementação deste Projecto. O nível de desenvolvimento na construção do conhecimentos
biológico, da capacidade de análise e, também, de resolução de problemas vai aumentando
gradualmente ao longo de cada tema.

Núcleo temático zero — Planificação e Avaliação
Tem como principal objectivo orientar os alunos na organização do seu projecto de educação

sexual numa perspectiva orientada para a acção e na planificação da sua avaliação contínua.

Núcleo temático um — Sexualidade(s) e Educação Sexual
É o único que é aconselhado sugerir aos participantes que desenvolvam. A sua intenção é

desenvolver um conceito de sexualidade e educação sexual aberto que permita uma compreensão
comum dos participantes sobre os dois conceitos. Os objectivos principais são a identificação e
resolução de problemas relacionados com: (i) diferentes compreensões destes conceitos e dos temas
que lhe estão subjacentes pela sociedade em geral, pais, amigos, professores ou colegas de escola;
(ii) dificuldades de comunicação com os pais ou outras pessoas quando se trata de sexualidade e (iii)
identificação de problemas sexuais específicos que os participantes consideram urgente resolver.

Núcleo temático dois — O Despertar da Maturidade Sexual —
 Visa criar condições para que os participantes repensem as mudanças que ocorrem no corpo durante
a puberdade, a sua afectividade em relação à sexualidade, à família, aos amigos e à sociedade e a
sua clarificação pessoal de valores sexuais; aceitem positivamente a nova imagem corporal
desencadeada, do ponto de vista psicológico e social, pela grande mudança física que ocorreu;
aceitem positivamente a redefinição da sua identidade de género, que surge em função da nova
imagem e das novas funções sexuais adquiridas; e compreendam porque razão surge o erotismo
puberal e a configuração do desejo sexual. Os objectivos principais são a identificação e resolução de
problemas relacionados com: (i) as relações entre os pais e os filhos; (ii) a aceitação positiva da
sexualidade e da nova responsabilidade relacionada com a recente capacidade para se reproduzir e
com as suas consequências; (iii) a auto-imagem; (iv) a auto-estima; (v) a capacidade de ser assertivo;
(vi) a identidade de género; e (vii) a discriminação de género e o sexismo.

O núcleo temático três — Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual
Procura ajudar os participantes a clarificarem a diferença entre o desejo sexual e os afectos

sexuais (atracção, paixão e amor); o que é a intimidade, como se adquire e as competências de
comunicação necessárias para a manter; como se configura e expressa o desejo e a resposta sexual
humana e as possíveis variações no comportamento sexual. Neste sentido, os objectivos principais
deste núcleo temático são a identificação e resolução de problemas relacionados com: (i) a amizade, o
namoro, a atracção sexual, a paixão, o amor e a orientação do desejo sexual; (ii) as relações de
intimidade e as competências de comunicação necessárias para a manter; (iii) o prazer, o desejo
sexual e a resposta sexual humana; (iv) as parafilias sexuais; e (vi) o abuso sexual de menores.
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O núcleo temático quatro — Fertilidade Humana
Incentiva o estudo sobre a fecundação, gravidez, parto e os cuidados com o recém-nascido.

Nesse contexto, há uma oportunidade para os participantes clarificarem atitudes, valores e
comportamentos relacionados com doenças hereditárias, infertilidade, fertilização in vitro, inseminação
artificial e clonagem; e investigarem as concepções sobre os mesmos temas ao longo do tempo (nas
várias gerações) e em diferentes culturas (diferentes cidades, vilas e aldeias do nosso pais e/ou de
outros países). Os objectivos principais são a identificação e resolução de problemas relacionados
com: (i) fecundação, gravidez e parto; (ii) responsabilidade dos pais; (iii) infertilidade; (iv) fertilização in
vitro e inseminação artificial; (v) doenças hereditárias; e (vi) bioética.

O núcleo temático cinco — Sexualidade e Reprodução
Visa estimular os participantes a identificarem as suas atitudes, valores e comportamentos

sobre a primeira relação sexual, a utilização de métodos contraceptivos, a utilização do preservativo, a
pílula de emergência, a possibilidade de uma gravidez não desejada, a adopção e o aborto. Também
cria condições para que adquiram um conhecimento factual sobre os métodos contraceptivos e de
prevenção de doenças de transmissão sexual; investiguem a legislação Portuguesa e de outros países
relacionada com os temas focados e estudem as concepções que os colegas e/ou os adultos têm
sobre os mesmos temas. Os objectivos principais são a identificação e a resolução de problemas
relacionados com: (i) a capacidade para tomarem decisões sobre a primeira relação sexual, a
utilização de métodos contraceptivos, e a prevenção do risco; (ii) soluções para uma gravidez não
desejada; (iii) o aborto e a legislação Portuguesa e (iv) a responsabilidade das pessoas sexualmente
activas.

O núcleo temático seis — Prevenção das Doenças de Transmissão Sexual (DSTs)
Cria condições para que os participantes construam conhecimento científico factual sobre as

DSTs e as suas consequências, analisem a sua epidemiologia e prevalência em Portugal e no mundo
e estudem as suas causas e os seus meios de transmissão e prevenção; e incentiva os alunos a
analisarem a sua vulnerabilidade pessoal à doença, a prevenirem o risco e a clarificarem os seus
valores pessoais face aos portadores do VIH e aos doentes com SIDA. Também estimula a
investigação social sobre os mesmos aspectos e a análise das mensagens transmitidas pelos mass
media. Os objectivos principais são a identificação e resolução de problemas relacionados com: (i) a
avaliação correcta da vulnerabilidade pessoal às DSTs; (ii) a identificação correcta de histórias
pessoais de risco;(iii) a capacidade para tomarem decisões em situações que envolvam risco; e (iv) o
uso do preservativo.

Este livro de actividades para o aluno integra a aplicação do modelo IVAM e as contribuições
práticas de aproximadamente cem professores e dos seus alunos que criaram as condições
necessárias nas suas escolas para implementar estas actividades. Acreditámos que criámos um
suporte pedagógico rico, agradável e excitante para os alunos e professores, porque os alunos são
encorajados a ajudar os colegas a resolverem os seus problemas pessoais ou da sociedade
relacionados com a sexualidade através da obtenção de mudanças nos seus estilos de vida e/ou nas
suas condições de vida e, também, a desenvolverem a competência de acção em si próprios e nos
colegas.

Processo de avaliação
Os instrumentos para avaliar os tipos de participação dos alunos e os seus efeitos sistémicos

são os seguintes: (1) o grau de participação dos alunos no projecto, construído por Jensen (Jensen,
2000; Simovska, Jensen, 2003); (2) as dimensões da participação genuína dos alunos; e (3) a
avaliação interna (os participantes no contexto escolar) e externa (os colaboradores fora da escola e
da turma) dos participantes no projecto.

(1) O grau de participação dos alunos no projecto
Roger Hart, um investigador dos Estados Unidos em teoria e prática sobre o envolvimento de

cidadãos jovens no desenvolvimento da comunidade, construiu a “escada de participação das
crianças” (figura 1).
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Figura 1: Escada de Participação das Crianças (Hart, 1997, p.41)

A primeira linha orientadora quando o objectivo é a participação dos alunos, é evitar trabalhar
os três níveis mais baixos da Escada de Hart – degraus de não participação. A “Manipulação” dos
alunos, primeiro degrau da escada, ocorre quando eles não compreendem os problemas e, como
consequência, não compreendem as suas acções. De acordo com Hart (1992), acontece um exemplo
de manipulação quando as crianças do infantário transportam placares políticos sobre o impacto das
políticas sociais nas crianças sem compreenderem as suas acções, embora ele defenda que “pode
ser mais preciso chamá-las [a essas acções] mal orientadas em vez de manipulativas” (p.8). Outro
tipo de manipulação é quando os alunos são consultados mas não lhes é dado nenhum feedback. É
possível observar vários exemplos deste tipo de manipulação nas escolas Portuguesas em que o
processo de análise não é partilhado com os alunos e, como resultado, eles não têm ideia nenhuma
sobre como é que as suas ideias iniciais foram aplicadas. Estamos perante esse caso quando, por
exemplo, os professores encorajam os alunos a investigarem as suas ideias iniciais em relação a um
tema que seleccionaram previamente e depois não lhes permitem que apliquem essas ideias na
selecção das actividades de investigação e na planificação do seu projecto de educação sexual. Pode
acontecer o mesmo na planificação da acção quando a aplicação das visões (dos sonhos) dos alunos
não é um processo claramente definido.

A “Decoração” é vista, de acordo com Hart (1992, 1997), quando os alunos, por exemplo,
vestem fardas ou T-shirts e cantam ou dançam com logótipos que promovem uma causa específica,
mas têm pouca noção sobre o que é a causa na realidade e não tiveram envolvimento na organização
do evento. Nesta situação, os adultos aparentam que os alunos estão envolvidos na sugestão da
causa mas, de facto, a causa foi sugerida pelos adultos que tomaram todas as decisões.

Na “Participação Simbólica” (“Tokenism”), os alunos parecem ter voz mas de facto têm pouca ou
nenhuma hipótese de dizer o que querem fazer ou como desejam participar. “A participação simbólica
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(“Tokenism”) é um assunto com que é particularmente difícil lidar, porque é muitas vezes realizado por
adultos que estão fortemente comprometidos em dar voz às crianças mas não começaram a pensar
cuidadosamente e auto-criticamente sobre como fazer isso” (Hart, 1997, p.41). Hart (1992, 1997)
recomenda que é necessário olhar cuidadosamente para a participação das crianças nas conferências,
porque é comum para uma criança encantadora ser seleccionada pelos adultos para se sentar num
painel, com pouca ou nenhuma preparação profunda sobre o tema ou sem qualquer oportunidade para
falar com os seus pares sobre o que está a representar nas conferências. Ele afirma que “se não for
dada nenhuma explicação à audiência ou às crianças sobre como è que elas foram seleccionadas e
que perspectivas das crianças elas representam, isto é geralmente uma indicação suficiente que o
projecto não é um verdadeiro exemplo de participação” (Hart, 1992, p.10).

Tornar operacional a participação dos alunos
Bjarne Bruun Jensen, um investigador Dinamarquês em educação para a saúde e para o

ambiente orientada para a acção, criou um instrumento prático para tornar operacional a participação
dos alunos em projectos de educação para a saúde e para o ambiente. Este instrumento representa a
simplificação dos graus de participação da Escada de Hart (cinco degraus), cruzados com um número
de colunas que ilustram questões ou áreas de tomada de decisão que podem ser incluídas nas
actividades de ensino (figura 2). De acordo com Simovska e Jensen (2003), a participação genuína
dos alunos tem como principal objectivo a sua socialização através de um processo democrático de
tomada de decisões em conjunto com os outros, atingindo a partilha de objectivos e significados e,
também, o desenvolvimento de competências emocionais e pessoais. Eles argumentam que a
participação genuína dos alunos não significa, todavia, que eles tenham que tomar todas as decisões
por si próprios.

Na descrição abaixo dessas diferentes formas de participação em projectos orientados para a
acção serão dados alguns exemplos que emergiram da aplicação deste Guia de Actividades para os
Alunos na fase piloto de implementação deste Projecto.
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Figura 2: Áreas e graus de participação dos alunos nos projectos orientados para a acção (Jensen,
2000; Simovska, Jensen, 2003)

Os professores decidem por si próprios
Jensen (2000) enfatiza o nível mais baixo da figura 2 como uma linha (ou degrau da escada) de

não participação para tornar claro que em alguns casos a participação pode não ser possível. Em
algumas situações, os professores atribuem aos alunos um papel específico, dizem-lhes como o
realizar e ensinam-lhes porque razão estão a ser envolvidos. Por exemplo, em algumas escolas
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Portuguesas, a participação dos alunos no primeiro ano de aplicação deste Projecto foi decidida pelos
professores que consideraram que os alunos do 8ºano de escolaridade (ensino básico) têm vindo a
experimentar um grande número de preocupações ou problemas sexuais sem nenhum tipo de suporte
por parte do currículo da escola, dos pais ou da comunidade.

No currículo anterior do 8º ano, os professores diziam que não havia tempo para ensinar o tema “A
Transmissão da Vida”! Eu saltava outra tema para ensinar este (…), porque eu penso que os alunos
estudavam este tema muito tarde no ano escolar: o fim do 8º ano! Eu penso que é muito difícil falar
com eles sobre as mudanças que ocorrem na puberdade, sobre o ciclo menstrual e sobre a
prevenção de doenças sexualmente transmitidas quando eles já têm vindo a viver isso e já tiveram
também alguns comportamentos sexuais de risco. Na minha opinião, este tema deveria ser
ensinado muito mais cedo. Nesta escola, todas as turmas de 8º ano têm alunos que são muito mais
velhos que a média de idades para o 8º ano [13, 14 anos]. Eu tenho alunos que têm 16 e 17 anos e
alunos que já tiveram problemas sexuais. Alguns deles fazem-me perguntas como: “O período da
minha namorada ainda não veio. O que devo fazer?” Outros vêm ter comigo e dizem-me:
“Professora, eu tive relações sexuais e o período ainda não veio. O que devo fazer?” Estas
perguntas aparecem antes de ter ensinado este tema. E agora [no actual currículo] este tema foi
transferido para o 9ºano! Eu penso que as opiniões dos professores tinham que ser tidas em
consideração em relação a este tema! Como resultado, os alunos do 8º ano não estudam “A
Transmissão da Vida” em Ciências! Os professores também não se sentem suficientemente à-
vontade para falar sobre sexualidade! Na minha escola eu irei sugerir que este projecto de
educação sexual seja começado no 8º ano na área Projecto e em Formação Cívica.

Professora, coordenadora do projecto na escola, excertos de entrevista individual

De acordo com Hart (1997), os projectos em que os adultos decidem por si próprios durante
algumas fases (degrau 4, “Os adultos decidem, mas informam”), implica que embora os alunos não
tenham sido envolvidos na fase inicial do projecto, podem ter sido bem informados sobre ele terem
vindo a sentir uma verdadeira posse sobre o assunto e terem vindo a ser envolvidos numa reflexão
critica sobre o assunto. Hart considera que esta é a abordagem mais comum para a participação das
crianças, usada pelas agências de desenvolvimento internacional que trabalham nos países
desenvolvidos. Na sua opinião, é comum a “mobilização social” ser desenvolvida de uma maneira que
infelizmente “não vai de encontro às exigências da participação genuína e, por esse motivo, não
adiciona os objectivos da socialização democrática da criança” (p.42). Ele reforça que a mobilização
social pode ser usada eficazmente como a primeira fase de projectos com uma participação mais
substancial com crianças, porque se isso não acontecer “o que permanecerá na mente das crianças é
a noção que as crianças são para ser usadas quando é necessário, em vez da ideia que as
perspectivas das crianças são por si próprias importantes.” (p.42).

Os professores decidem mas consultam os alunos
Este ano, decidimos trabalhar com o 9º ano porque este tema faz parte do programa de

Ciências [As bases morfológicas e fisiológicas da reprodução]. Vamos trabalhar na Área Projecto e
em Ciências Naturais. (…) Porque tomámos esta decisão? A maior parte dos professores que
trabalharam neste projecto no ano anterior trocaram de escola e também verifiquei que só foram
desenvolvidas poucas das actividades previstas para esse ano. Também ganhámos consciência da
impossibilidade de implementar com eficácia o projecto só em Formação Cívica. A Formação Cívica
só tem 45 minutos por semana.

(…)Primeiro, explicámos aos alunos, que eles iriam participar no projecto “Jovens Saudáveis
em Acção”, mostramos-lhes o site e o trabalho preparado pelos colegas no ano anterior e
discutimos com eles o que é que poderiam fazer para ter o seu trabalho neste site. Os alunos deram
sugestões para trabalharem no projecto e no website. Então, nós explicámos que como não
tínhamos discutido com eles o que eram a sexualidade e a educação sexual iríamos desenvolver o
primeiro núcleo temático na Área Projecto [Sexualidade e Educação Sexual] e o segundo [O
Despertar da Maturidade Sexual] em Ciências. Também lhes explicámos porque é que escolhemos
esses temas. (…) Pareceu-nos que gostaram dos temas porque estavam a sorrir, fizeram alguns
comentários positivos e tornaram-se irrequietos. (…) Eles têm vindo a trabalhar com muita energia e
entusiasmo.

Professores, excertos de entrevista de grupo

Na situação acima, os professores decidiram que os alunos iriam participar no projecto e
escolheram o tópico global. Os alunos aceitaram ambas as decisões sem muita discussão ou
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desacordo. Depois foram informados sobre como é que as suas contribuições poderiam ser usadas e
dos resultados das decisões tomadas pelos professores. Os alunos compreenderam o processo, foram
consultados, deram as suas opiniões  e viram essas opiniões tratadas com seriedade. Jensen (2000)
comenta que este tipo de situação, que é semelhante à mencionada acima na entrevista, poderá fazer
surgir um debate razoável sobre se existe ou não algum envolvimento dos alunos nestas situações.

Os professores sugerem e decidem em conjunto com os alunos
Neste grau de participação no projecto, a escolha do tema global, as actividades de investigação

ou outras fases do projecto são iniciadas pelos adultos, mas a tomada de decisões é partilhada com os
alunos. Este é o primeiro de três níveis de participação que, de acordo com Jensen (2000), têm vindo
a ser importantes no contexto escolar. Estes níveis tornam claro que nenhum princípio de
envolvimento dos alunos exclui per si o professor. Estes níveis de participação genuína distinguem-se
uns dos outros pela combinação de ideias sobre: (1) quem coloca uma ideia ou proposta para
discussão e (2) quem toma realmente a decisão final” (Jensen, 2000, p.226). Também, de acordo com
Jensen (2000), esta poderá ser a fase mais inicial num processo participativo nas escolas que estão a
começar os seus projectos orientados para a acção. Para chegar a verdadeiras decisões partilhadas,
os alunos necessitam estar envolvidos em algum grau, durante o processo inteiro. A situação abaixo
descrita é um exemplo em que o professor sugere e os alunos decidem em conjunto com o professor.
Durante a investigação que os seus alunos foram desenvolvendo para clarificar o conceito de
sexualidade, emergiu um problema que eles queriam resolver: Como discutir com os outros colegas da
nossa escola, o que é a sexualidade e a educação sexual e como tem ocorrido a evolução da
sexualidade no nosso pais?”. Eles tinham uma visão sobre isto: “Partilhar uma compreensão comum
com os seus colegas de escola sobre o que é a sexualidade e como tem vindo a mudar no nosso
pais”. Para tornar a celebração do “Dia Internacional da X” mais útil para o projecto dos alunos a
professora sugeriu uma acção para ajudar os alunos a alcançar a sua visão.

Eu sabia que os alunos gostavam de trocar ideias com os colegas de outras
turmas sobre o que têm estado a discutir para terem o mesmo entendimento
sobre o tema. O “Dia Internacional da X” chegou na altura certa para
desenvolver uma acção na escola sobre o aspecto do tema que tem estado a
ser discutido [Diferentes maneiras de viver a sexualidade ao longo do tempo
em diferentes culturas]. Eu sugeri aos alunos que poderiam fazer um pequeno
teatro. Eles não só concordaram como ficaram muito entusiasmados. (…) O
teatro faz referência ao uso da pílula, à legalização do aborto, à evolução dos
diferentes papéis de género e à submissão da mulher. Trabalhando em grupo,
os alunos explicaram porque é que era importante para eles encorajar os
colegas a pensarem seriamente sobre estes tópicos. Depois, partilharam as
suas opiniões e ideias em turma. Por causa disto, eu escrevi o teatro, pedi a
opinião à professora de Português sobre ele e mais tarde ensaiei o teatro com
os alunos.

Professora, excerto de entrevista individual

Os alunos sugerem e decidem por si próprios
Esta categoria é mais frequente na selecção dos aspectos do tema, selecção das

investigações a realizar e nas visões e acções necessárias para atingir essas visões (ver, Young
people’s work with alcohol, in Simovska, Jensen (2003). Young-minds.net/lessons learnt. Denmark:
Danish University of Education Press, p. 57-87). Os alunos iniciam e dirigem o projecto ou fases
específicas do projecto, ou dão aulas, ou sugerem uma actividade. Os professores estão envolvidos
como facilitadores. Isto é o que aconteceu na “Escola M” quando os alunos do 12º ano (17-18 anos)
organizaram as suas visões e planificaram uma acção para resolver o seguinte problema: “Os pais
não falam abertamente connosco sobre a sexualidade e a educação sexual e sentem que nós somos
piores que os jovens do seu tempo”. Depois de investigarem o que é que a sexualidade e a educação
sexual representa para as pessoas da idade dos seus pais e dos seus avós, através da aplicação de
um questionário organizaram uma tempestade de Ideias em “post-it”, em pequenos grupos, para
partilharem as suas visões sobre o que gostariam de ver acontecer no futuro. Depois, em turma,
trocaram essas ideias e planearam a acção para debater com os pais os seus sonhos e melhorar a
sua comunicação com eles sobre a sexualidade. Também organizaram sozinhos o debate, a sua
implementação e avaliação. Parte deste processo pode ser visto na nota de campo abaixo.
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Cheguei à escola para assistir à aula do 12º ano. Este é o primeiro ano que este professor colabora
comigo. O professor apresenta-me como a coordenadora do projecto global na Universidade do
Minho, a moderadora dos fóruns e a investigadora do projecto. “Olá professora. O seu trabalho tem
corrido bem?” pergunta uma aluna. Os alunos já me conhecem porque no ano lectivo anterior assisti
a algumas aulas em que estes alunos estavam a trabalhar neste projecto. Pedi autorização ao
professor e convidei os alunos a orientarem esta aula baseado nas questões propostas neste Kit de
Actividades para: (1) ajudá-los na sistematização dos problemas que têm vindo a emergir durante a
investigação do tema seleccionado e na selecção do problema mais importante que querem
resolver; (2) ajudá-los a demonstrar as suas habilidades para verem as possibilidades reais para
realizarem e desenvolverem os seus próprios sonhos e ideias em relação à análise do problema
seleccionado. “Eu não me importo de fazer o papel de professor” diz um rapaz”, “nem eu”
acrescenta uma rapariga. Um deles começou a tempestade de ideias em “post-it” usando a
metodologia proposta no Kit e o outro sentou-se na frente do computador a registar a síntese final.

Eles discutiram: “Quais são os problemas reais do dia a dia que fomos encontrando durante
a investigação do tema? Qual deverá ser o problema a resolver? Porque é que esse problema é
importante para nós? Quais são as consequências, agora e no futuro, da existência desse
problema? Porque é que esse problema existe? O que é que gostaríamos de ver acontecer para
evitar esse problema no futuro? Qual é a situação nos outros países em relação a esse problema?
O que é que gostaríamos mais de ver acontecer no futuro e porquê?”

O professor e eu ajudamos o aluno que estava agora a agir como professor a organizar os
papéis de “post-it” no quadro no fim de cada questão. Eu ouço alguns comentários em relação às
respostas que estão a ser dadas por escrito. Os alunos estão surpreendidos com a quantidade e
qualidade das respostas.

Eles estão a trabalhar muito e a aula termina. Organizaram as suas ideias sobre o problema
a ser resolvido e as suas visões sobre ele durante aproximadamente 90 minutos. Decidi com eles
voltar na próxima aula.

(…) Os alunos em turma ouvem atentamente as suas visões escritas pelo seu colega no
computador na aula anterior. Corrigiram a linguagem de algumas frases e concordaram que o texto
estava pronto para ser colocado online. O aluno que era o professor, começou a planificar a acção
com os seus colegas seguindo as questões do Kit: “Quais são as mudanças que terão que
acontecer dentro de nós próprios, na aula, na escola e na sociedade para atingir os nossos
objectivos ou sonhos? O que deveremos fazer para que essas mudanças aconteçam (planificação
da acção)? Que barreiras/ dificuldades podem impedir o desenvolvimento dessa acção? Que
barreiras podem impedir essa acção de atingir as mudanças desejadas? Que acções deverão ser
desenvolvidas?”

Decidiram planificar um debate. Em conjunto na turma seleccionaram a população alvo, o
tema do debate e distribuíram as tarefas: “Quem vai escrever o convite? Quem vai apresentar o
site?, pergunta o aluno professor. Uma colega argumenta que na sua opinião, nesta fase, é muito
importante clarificar com os participantes que “a sexualidade não é só ter sexo”. Uma jovem que
tem estado a mostrar muito entusiasmo com a acção acrescenta: “também é importante dizer que
os jovens gostam de falar com os pais sobre a sexualidade e não só sobre sexo” e “falar sobre
sexualidade com os pais não implica necessariamente que eles falem sobre a sua própria
intimidade”, acrescenta outra aluna. A turma concorda e decide quem irá preparar o debate para
debater essas ideias com os participantes. (…)

Os 90 minutos estão quase no fim mas os alunos continuam a discutir como irá ser avaliada
esta acção para se descobrir se ela provocou mudanças em si próprios e nos participantes.

Escola M, excerto do diário de aula

Os alunos sugerem e decidem em conjunto com o professor
Este é o nível mais alto de participação dos alunos porque os professores estão envolvidos sem

submeter os alunos ao seu controlo, mas como colaboradores iguais nas discussões, com diferentes
insights/ conhecimentos e diferentes experiências de vida. Eles exercitam um discurso democrático,
sem uma relação “top-down” (“do topo para a base”) ou “bottom-up” (“da base para o topo”). Os alunos
iniciam o projecto ou uma fase particular do projecto mas partilham as suas decisões com o professor.
“No contexto escolar, esta prioridade enfatiza como é necessário o professor aparecer como um adulto
responsável com as suas opiniões próprias quando envolvido em projectos construídos à volta da
participação dos alunos. Quanto mais estiverem envolvidos os alunos, mais importante,
presumivelmente, será para o professor estar visível e ter um papel activo nas discussões.” (Jensen,
2000, p.226). Este nível de participação pode ser visto na nota de campo abaixo.
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(…) O que é que gostávamos de ver acontecer no futuro para
as pessoas da nossa idade não terem medo da gravidez não
desejada, de ser infectados com STDs e terem a “primeira vez”
no “momento certo” e com a “pessoa certa”?
A principal visão da turma é que os jovens devem aprender
como prevenir as gravidezes não desejadas. A segunda visão
é que os jovens deverão aprender como prevenir as DSTs, a
terceira é que as pessoas jovens deverão ser capazes de falar
abertamente e sem preconceitos negativos com o sexo oposto
sobre a sua “primeira vez” (primeira relação sexual) e a sua
primeira relação amorosa. E finalmente, a quarta visão é que
os jovens deverão começar a falar com os pais e avós para
que eles saibam como é que a sexualidade é vivida nos dias
de hoje. A turma acaba a categorização das suas visões na
tempestade de ideias em “post-it”. Depois, debatem em turma
o que é que tem que ser feito para realizar essas mudanças.
“Uma sessão informativa com uma médica e uma enfermeira
sobre os métodos contraceptivos”, diz uma aluna “Como a
outra que já foi realizada?”, pergunta a professora. “Não, uma

onde seja possível para nós tirarmos dúvidas”, diz outra aluna.
“Querem uma sessão prática?”pergunta a professora.

A turma sorri e concorda. (…) “Professora acha que é possível incluir nos convites para o Centro de
Saúde, o que é que nós gostávamos de saber?”, “Sim, claro, na minha opinião isso é bom para
vocês e para a médica e a enfermeira, porque se fizerem isso elas podem saber exactamente o que
vocês querem aprender e discutir. Eu concordo totalmente com a sugestão. Penso que também
será interessante incluir no convite, as dificuldades que vocês mencionaram antes que poderiam
sentir durante a sessão. O que pensam sobre isso?” pergunta a professora. (…)

Excerto do diário de aula

(2) As dimensões da participação dos alunos
As dimensões da participação dos alunos são os indicadores sobre o que é a participação

genuína num projecto orientado para a acção, isto significa analisar: o processo de ensino e
aprendizagem; as dimensões do conhecimento trabalhadas; as parcerias estabelecidas e a igualdade
de oportunidades.

Processo de ensino e aprendizagem
Os alunos deverão ser capazes de seleccionar temas ou problemas, articular objectivos,

desenvolver investigações, identificar problemas reais, criar visões ou sonhos para mudar a situação
inicial e desenvolver acções.

Assim, será importante analisar:
 se as actividades de aprendizagem encorajam os alunos a ganhar domínio sobre: (1) uma
aprendizagem activa usando actividades de aprendizagem baseadas na experiência,
globalmente, em projectos de aprendizagem orientados para a acção, ou parcialmente ao fazer
exercícios de imaginação mental, tarefas escritas, trabalho laboratorial, jogos e simulações ou
role-playing; (2) como professores, em que alunos ensinam os colegas; (3) como líderes em que
os alunos orientam acções; e (4) como cidadãos, em que os alunos agem para mudar a sua
escola ou a comunidade;
 se os educadores comprometem os alunos como parceiros críticos no projecto orientado
para a acção ao encorajar o seu pensamento crítico, a criação e partilha de significados, a
aprendizagem auto-dirigida, a resolução activa de problemas pessoais ou da comunidade, a
comunicação e a partilha de aprendizagens dos alunos individuais ou de grupo;
 se o ambiente da escola, por um lado, promove o acesso dos alunos às tecnologias de
informação e comunicação (TIC), nomeadamente para investigarem tópicos na Internet;
partilharem significados e partilharem visões e acções desenvolvidas pelos alunos; e se, por
outro lado, o ambiente da escola reflecte um compromisso institucional como facilitador do
projecto de educação sexual orientado para a acção, por exemplo, permitindo mudanças no
horário da escola; disponibilizando computadores ligados à internet para os alunos; apoiando os
professores que participam no projecto; dando material de apoio adequado; etc.
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Dimensões do conhecimento orientado para a acção
A participação autêntica dos alunos envolve muitos tipos de insights e conhecimentos. Para

desenvolver acções, os alunos deverão ser capazes de articular conhecimentos sobre: os efeitos
(consequência) do problema; origem das causas; conhecimento sobre as estratégias de mudança; e
conhecimento sobre as alternativas e visões.

Assim, será importante analisar:
 se as actividades validam o conhecimento dos alunos em relação ao tipo de problema que
é, porque é que esse problema existe, como é que as coisas podem ser mudadas, e para onde
é que os alunos querem ir. Isto implica analisar a selecção das actividades propostas no Guia de
Actividades e a (re)construção das metodologias propostas ou de novas actividades propostas e
desenvolvidas pelos alunos;
 se os educadores comprometem os alunos como (re) construtores do conhecimento e
incluem o conhecimento sobre como é que as pessoas pensam em relação às práticas e hábitos
de outras culturas e lugares, perto ou distantes, ao usar o seu papel de facilitador para encorajar
os alunos a (re)pensarem as actividades seleccionadas em função das ideias inicialmente
detectadas na escolha do tema geral e das quatro dimensões do conhecimento orientado para a
acção;
 se o ambiente na escola encoraja o uso das tecnologias de informação e comunicação
(TIC) de maneira a permitir que os alunos usem a Internet e os computadores para os ajudar a
aprender sobre a sexualidade em relação às quatro dimensões do conhecimento acima
mencionadas.

Parcerias
Fazer parcerias significa que os alunos sejam capazes de estabelecer diálogos e desenvolver

actividades em termos de igualdade com os adultos, o que inclui pais, professores, profissionais de
saúde ou outros adultos relevantes para eles.

Assim, será importante analisar:
 se as actividades de aprendizagem aumentam o diálogo democrático e a partilha de
decisões com os professores; promove a identificação e a criação de serviços de saúde sexual
para os jovens na comunidade; encoraja as parcerias entre profissionais de saúde, psicólogos e
profissionais da educação para partilharem conhecimento; e envolve como parceiros do projecto
a Câmara Municipal, o Centro de Saúde Local e/ ou outras escolas;
 se os educadores comprometem os alunos na partilha dos seus assuntos, dúvidas ou
problemas com os médicos, os professores ou os psicólogos através da interacção no Fórum
alunos, Sexualidade ou através de actividades dentro e fora da escola; e se os educadores
encorajam os alunos a criar parcerias com outras escolas do projecto através da interacção no
Fórum Alunos, Jovens em Acção;
 se o ambiente da escola encoraja a responsabilidade social na escola e na comunidade
ao criar condições para os alunos desenvolverem acções na escola e na comunidade em
parceria, desenvolvendo a sua responsabilidade social e comprometimento com tomadas de
decisão democráticas sobre a saúde sexual dos jovens; e se a escola disponibiliza
computadores ligados à internet para os alunos serem capazes de interagir democraticamente
com os adultos.

Igualdade de oportunidades
A participação autêntica dos alunos contribui para a saúde sexual dos jovens sem discriminação

de género, ano de escolaridade, área de estudos, religião, orientação sexual, situação sócio-
económica, etc..

Assim, será importante analisar:
 se as actividades de aprendizagem capacitam os rapazes e as raparigas para a partilha
de responsabilidades e de compromisso em relação ao acesso ao uso dos métodos
contraceptivos ou do preservativo para prevenir doenças de transmissão sexual, à primeira
relação sexual, ao namoro, à gravidez, etc.; se as actividades de aprendizagem dão a mesma
oportunidade aos alunos – de diferentes sexos, religiões, orientação sexual, posição sócio-
económica, etc. – para desenvolverem projectos orientados para a acção na sua escola e
comunidade;
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 se os educadores dão as mesmas oportunidades a todos os estudantes
independentemente do sexo, ano de escolaridade, área de estudos, religião, orientação sexual,
posição sócio-económica, etc., ao encorajar diferentes estilos de aprendizagem e participação, a
diversidade cultural dos alunos e a aprendizagem cooperativa em vez de uma aprendizagem
competitiva;
 se o ambiente da escola encoraja a igualdade social ao dar as mesmas oportunidades a
todos os alunos.

(3) Avaliação interna (os participantes no contexto escolar) e externa (os colaboradores
fora da escola e da turma) dos participantes no projecto
A participação genuína dos alunos contribui para a avaliação do projecto ao dar evidências

sistemáticas da sua eficácia quando os alunos, o staff da escola, os pais ou os participantes da
comunidade desenvolvem as suas avaliações.

Assim, será importante analisar:
 se as actividades de aprendizagem e a avaliação dos alunos sobre essas actividades
fornece evidências formais de uma mudança positiva entre os alunos, os professores o staff da
escola, os pais e outros membros da comunidade;
 se os professores encorajam a participação dos alunos, dos outros professores, do staff
da escola, dos pais e dos membros da comunidade na avaliação do seu projecto de educação
sexual orientado para a acção;
 se o ambiente da escola melhora a participação dos alunos nessas actividades, aumenta
o conhecimento orientado para a acção nos alunos, cria um maior interesse dos alunos nos
projectos da escola sobre a sexualidade; diminui as diferenças entre alunos, aumenta o acesso
dos alunos aos computadores e à Internet e encoraja o desenvolvimento profissional dos
professores necessário em projectos orientados para a acção com o uso da TIC.

Participação no sítio da Internet Jovens Saudáveis em Acção: www.dct.uminho.pt/jsea
Para os alunos colaborarem no sítio da Internet devem enviar a primeira parte da elaboração

do projecto de educação sexual (1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases) para a investigadora do projecto Jovens
Saudáveis em Acção (tvilaca@iep.uminho.pt). Em seguida, receberão um formulário que deverão
completar com dados sobre a escola e os professores, médicos e psicólogos colaboradores, bem
como, com o suporte material da escola e condições de uso da Internet. Sempre que possível a
investigadora tentará incorporar o vosso projecto na sua investigação (ver Guia de Actividades para os
Alunos, capítulo Introdução).

A seguir, descreve-se as vantagens que se pode conseguir com o referido sítio da Internet e a
colaboração que se pode estabelecer com as outras escolas.

Os principais links incluem as seguintes áreas:
 Apresentação do projecto: “Projecto Piloto de Educação Sexual” e “Participantes”;
 Metodologia de trabalho com publicação das actividades das várias escolas: “Planificação e
Avaliação”, “Problemas/ Temas”, “Ideias Iniciais”, “Investigações”, “Soluções/ Objectivos a
atingir” e “Acções”;
 Comunicação em rede para todos os participantes ficarem ligados e partilharem as suas
visões e acções colaborando na aprendizagem uns dos outros e na avaliação construtiva dos
projectos: “Fórum para os alunos” e “Fórum para os Professores” (figura 3).
Na metodologia de trabalho foi criado um duplo acesso:
a) para o projecto individual de cada escola;
b) para cada fase metodológica.

Por exemplo, a figura 4 indica os links para a fase “Planificação e Avaliação” que é a única fase
comum a todos os problemas/ temas do Projecto: 1.Sexualidade e Educação Sexual; 2. O despertar
da Maturidade Sexual; 3. Amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual; 4. Fertilidade
Humana; 5. Sexualidade e Reprodução e 6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DSTs) (ver Guia de Actividades para os Alunos, capítulo Introdução).
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Figura 3: Apresentação do sítio da internet Jovens Saudáveis em Acção (www.dct.uminho.pt/jsea)

Figura 4: Acesso à metodologia dos projectos no sítio da internet www.dct.uminho.pt/jsea

Quando cada problema/ tema é aberto, em cada fase da metodologia, será encontrado o
material pedagógico preparado pelo investigador e também o trabalho dos alunos. A figura 5 mostra
parte do material pedagógico da fase Problemas/ temas para o primeiro tema: “Sexualidade(s) e
Educação Sexual”.

O link para o Fórum dos Alunos e para o Fórum dos Professores dá acesso directo às regras
do Fórum Alunos (ver Guia de Actividades para os Alunos, capítulo Introdução). Para aceder às regras
do Fórum Professores deve carregar-se, nesta página, com o cursor em “Fórum para os Professores
(regras)” (figura 6).

Figura 5: Link para o material pedagógico e trabalho de cada escola no sítio da internet
www.dct.uminho.pt/jsea

O Fórum para os Alunos é constituído pelos seguintes cinco sub-fóruns: Fórum da Amizade; Fórum
Diário dos Observadores; Fórum Sexualidades (3º ciclo) ou Sexualidades (Ensino Secundário) e
Fórum Jovens em Acção (ver Guia de Actividades para os Alunos, capítulo Introdução). O Fórum
para os Professores é constituído pelos seguintes três sub-fóruns (figura 7):
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Diário de aula // Class diary
Este é um espaço para, sempre que os professores trabalharem no projecto com os seus

alunos, descreverem com o máximo detalhe possível: (1) a metodologia utilizada e o tipo de
participação dos alunos; (2) as competências de acção que pensam que o projecto está a desenvolver
nos seus alunos; (3) as formas de intervenção dos pais; e (4) outros aspectos relevantes para a
avaliação do Projecto. É sugerido que quando aparecerem nomes de colegas, alunos, etc. nos
registos de observação sejam trocados para nomes simulados.

Sexualidades e Educação Sexual // Sexualities and Sexual Education
Este é um espaço sobre a saúde sexual e reprodutiva e o ensino da educação sexual cujo

objectivo é permitir a interacção entre os professores do Projecto e médicos e psicólogos, que
costumam colaborar com as escolas no Distrito de Braga. Este é um Fórum para debater ideias e
problemas e discutir valores sobre esses temas; dar sugestões, resolver dúvidas (do foro clínico ou
educacional), trocar materiais, etc. É, fundamentalmente, um espaço aberto à co-parceria entre a
Educação e a Saúde.

Projecto Piloto de Educação Sexual online// Sexual Education Pilot Project online
Este espaço é para os professores acompanharem a publicação dos projectos das várias

escolas neste site (links: Problemas/ tópicos de saúde, ideias iniciais, investigações, soluções/
objectivos a atingir, acções e avaliação) e apresentarem os seus comentários e ideias sobre as
investigações, soluções para os problemas/ objectivos a atingir, acções e reflexões publicadas pelos
alunos.

Figura 6: Link para o Fórum Professores no
sítio da internet www.dct.uminho.pt/jsea

Figura 7: Link para o Sub-Fórum Professores no
sítio da internet www.dct.uminho.pt/jsea
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Actividade 0.1 —Estabelecer prioridades temáticas/
problemas e objectivos

0. Planificação e Avaliação do Projecto                                                                       Professor …

OBJECTIVOS

 Introduzir a ideia de aprendizagem orientada para a acção e de participação genuína
dos alunos.
 Encorajar os participantes a obterem informação do grupo para a planificação do
projecto.
 Tornar os conteúdos do projecto relevantes para os participantes.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro da turma e com o educador.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

O que é necessário
Plano 0.1 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação das ideias da turma no sítio www.dct.uminho.pt/jsea.

Grupo de Estudo: Partilha os problemas a resolver, planifica o projecto e participa democraticamente.

Debate em subgrupo

Individual
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Actividade 0.2 — Construir as linhas orientadoras para a
observação da turma

0. Planificação e Avaliação do Projecto                                                                       Professor …

OBJECTIVOS

 Proporcionar condições para os participantes desenvolverem a experiência e a
capacidade de realizar uma observação mais completa do trabalho da turma.
 Promover a recolha de dados que sejam um elemento importante de avaliação e
valorização do trabalho realizado pela turma ao longo do projecto.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Ter decidido previamente:
 Quem vai avaliar?
 Quem vai ser avaliado?

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

O que é necessário
Plano de avaliação 0.2 (para todos os participantes) e cartões para os grupos do Painel
Integrado 0.2.

Método Proposto
 Painel integrado e assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Painel Integrado: Partilha as tuas ideias sobre avaliação, planifica o projecto, participa democraticamente.

Debate em subgrupo 1 Debate em subgrupo 2
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 Núcleo temático 1: Sexualidade(s) e Educação Sexual

Í N D I C E

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a sexualidade e a educação sexual ______________________

Tempestade de ideias em grupo, assembleia de turma e assembleia inter-turmas

II — Investigação
1 — Sexualidade(s)

1.1 — Manifestações da sexualidade em obras de arte e no nosso dia-a-dia _________
Painel integrado

1.2 — Regulação social sobre as expressões de intimidade em cada fase da vida _____
Painel integrado

2 — Opiniões e percepções sobre a sexualidade ________________________________
Questionário individual e grupo de investigação

3 — Dimensões da sexualidade _____________________________________________
Treino de assertividade

4 — Diferentes concepções e maneiras de viver a sexualidade em diferentes culturas
4.1 — Evolução da sexualidade em Portugal __________________________________
Guião de análise de filmes e grupo de investigação

4.2 — Evolução da sexualidade em diferentes países ___________________________
Fórum alunos

4.3 — Repensar criticamente as concepções sobre a sexualidade em vários países ___
Grupo de investigação e produção de material didáctico

4.4 — Um mundo de diversidade: outros aspectos histórico-culturais da sexualidade __
Grupo de investigação

5 — Sexualidade: Avaliação de conhecimentos, atitudes e valores ____________________
Questionário e treino de assertividade

6 — Porquê estudar a sexualidade? ____________________________________________
Continuum de opiniões, valores e atitudes (treino de assertividade)

7 — Utilização da sexualidade na publicidade

7.1 — Análise crítica da utilização actual da sexualidade na publicidade _____________
Guião de análise de publicidade e grupo de investigação

7.2 — Educar para a análise crítica da utilização da sexualidade na publicidade ______
Grupo de investigação e produção de material didáctico

7.3 — Análise crítica da evolução da utilização da sexualidade na publicidade ________
Recolha de publicidade e grupo de investigação

7.4 — Análise da utilização da sexualidade na publicidade em vários países _________
Fórum alunos

8 — O que pensa a comunidade sobre a sexualidade e a educação sexual _____________
Entrevista/ Questionário na comunidade e grupo de investigação

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

Tempestade de ideias em “post-it”

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança ____________________________

Grupo de investigação e assembleia de turma ou escola

Preparação adicional

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50
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I — Problemas/ Temas  

Actividade 0 — Ideias Iniciais sobre Sexualidade e Educação Sexual

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS

 Promover o estudo das ideias iniciais dos participantes sobre a sexualidade e a educação
sexual.
 Proporcionar condições para seleccionarem problemas pessoais ou da comunidade sobre a
sexualidade e a educação sexual para resolver ou ajudar a resolver.
 Encorajar os participantes a obterem informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
O professor deve sugerir o tema e decidir em conjunto com os alunos o seu desenvolvimento.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Tempestade de ideias 0 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em grupos. Registo simultâneo das ideias de cada grupo e
registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade de Ideias em Grupo, Assembleia de Turma e Assembleia Inter-turmas: Partilha as tuas ideias iniciais e
participa democraticamente.

Tempestade de ideias em subgrupo
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II — Investigação  

Actividade 1.1 — Manifestações da sexualidade em obras de arte e
no nosso dia-a-dia

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                          Professor …

OBJECTIVOS
 Promover o desenvolvimento de uma visão compreensiva da sexualidade humana que inclua uma
visão mais ampla que a actividade sexual genital ou a reprodução e o contraste entre sexo e
sexualidade.
 Aumentar a consciência sobre as diferentes expressões da sexualidade e do carinho ao longo do
ciclo de vida.
 Começar a proporcionar condições para que aceitem pessoalmente como funções da sexualidade
a comunicação interpessoal, a afectividade, o prazer, a saúde e a fecundidade.
 Começar a identificar as mensagens sexuais que os participantes têm recebido das pessoas da
mesma idade e dos adultos.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Suporte positivo no grupo.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

O que é necessário
 Cartões 1.1 para os grupos do painel integrado.
 Obras de arte sugeridas ou outras equivalentes.
 Painel integrado 1.1 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Painel integrado seguido de assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Painel Integrado: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.

Debate em subgrupo 1 Debate em subgrupo 2
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Actividade 1.2  — Regulação social sobre as expressões de
intimidade em cada fase da vida

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS
 Dar uma oportunidade aos participantes para analisarem o que valorizam pessoalmente como
correcto no tipo de carinhos e intimidade a ter em cada fase da vida.
 Promover a compreensão sobre a regulação social da sexualidade.
 Ajudar os participantes a identificarem os seus próprios sentimentos quando comunicam sobre
intimidade.
 Iniciar o desenvolvimento de sentimentos de confiança, verdade e de suporte positivo dentro do
grupo e com o educador.
 Ajudar os participantes a começarem a imaginar estratégias para mudar os estilos de vida da
sociedade.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 1.1.
 Suporte positivo no grupo.
 Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro do grupo e com o educador.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos.

O que é necessário
 Cartões para os grupos do painel integrado.
 Painel integrado 1.2 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Painel integrado seguido de assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Painel Integrado: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Debate em subgrupo 1 Debate em subgrupo 2
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Actividade 2  — Opiniões e percepções sobre a sexualidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS
 Obter informação sobre as concepções sobre a sexualidade no grupo de participantes.
 Começar a proporcionar condições para que os participantes inquiram a sociedade sobre a
sexualidade e a educação sexual.
 Dar aos participantes uma oportunidade para clarificarem atitudes, valores ou comportamentos
relacionados com a sexualidade.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Suporte positivo no grupo.
 Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro do grupo e com o educador.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

O que é necessário
 Questionário e grupo de investigação 2 (para todos os participantes).
 Computador com o programa Excel ou outro programa equivalente.

Método Proposto
 Questionário individual anónimo e análise dos resultados da turma em grupos de trabalho.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Questionário Individual e Grupo de Investigação: Investiga as ideias do grupo, partilha o conhecimento e
valores, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo

Individual
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Actividade 3  — Dimensões da sexualidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS
 Promover uma reflexão crítica sobre as dimensões biológica, psicológica, cultural e ética que
influenciam a sexualidade.
 Encorajar os participantes a desenvolverem a sua argumentação para defenderem as suas ideias
sobre a sexualidade.
 Proporcionar aos participantes uma actividade que lhes permita moverem-se e divertirem-se.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Uma compreensão comum sobre o que é a sexualidade.

Tamanho do Grupo
Turma inteira.

Tempo aproximado
90 minutos

O que é necessário
 Treino de Assertividade 3 (para o aluno orientador).
 Quadro de registo 3 (para um aluno colaborador).
 Cartões para colocar nas paredes da sala 3: "Dimensão Biológica"; "Dimensão Psicológica";
"Dimensão Cultural"; "Dimensão Ética" e "Estou Indeciso".
 Um espaço amplo, suficientemente grande para permitir o movimento.

Método Proposto
 Deslocação para junto do cartaz que melhor exprime a sua opinião, com treino de competências
de argumentação em grupo turma.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Treino de Assertividade: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento, defende as tuas ideias, desenvolve a tua
assertividade e participa democraticamente.

Dimensão
Cultural

Dimensão
Biológica

Dimensão
Ética

Dimensão
Psicológica
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Actividade 4.1  — Evolução da sexualidade em Portugal

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes ficarem conscientes da evolução da sexualidade e da
regulação social da sexualidade ao longo do tempo em Portugal, nomeadamente, nos modelos
de beleza, nos estereótipos de género, nos valores morais sexuais e nos comportamentos
sexuais.
 Estimular a discussão sobre a maneira como os filmes e as novelas reforçam ou enfraquecem
alguns comportamentos, atitudes e valores sexuais dos jovens.
 Proporcionar uma oportunidade para os participantes discutirem alternativas saudáveis às
mensagens sobre a sexualidade transmitidas pelos filmes.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Uma compreensão comum sobre o que é a sexualidade, regulação social da sexualidade,
modelos de beleza, estereótipos de género, valores morais sexuais e comportamentos sexuais.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

O que é necessário
 Filme Português antigo e filme ou novela Português recente.
 Guião de análise de filmes e grupo de investigação 4.1 (para todos os participantes).
 Televisão e vídeo.

Método Proposto
 Trabalho individual de observação e análise simultânea do filme, seguida de trabalho de
grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Guião de Análise de Filmes e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo

Individualmente
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Actividade 4.2 — Evolução da sexualidade em diferentes países

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS

 Criar condições para os participantes ficarem conscientes da evolução da sexualidade e da
regulação social da sexualidade ao longo do tempo em diferentes culturas, ideologias e ao longo da
história de um país, nomeadamente, nos modelos de beleza, nos estereótipos de género, nos valores
morais sexuais e nos comportamentos sexuais.
 Proporcionar uma oportunidade para os participantes conhecerem como é que as pessoas dos
outros países vivem a sua sexualidade.
 Encorajar os participantes a gerarem uma variedade de questões e comentários sobre a sexualidade
no nosso e nos outros países e dar-lhes uma oportunidade para as explorarem no futuro.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Uma compreensão comum sobre a evolução da sexualidade e a regulação social da sexualidade ao
longo do tempo em Portugal, nomeadamente, nos modelos de beleza, nos estereótipos de género,
nos valores morais sexuais e nos comportamentos sexuais.

Tamanho do Grupo
Qualquer tamanho ou individual.

Tempo aproximado
Sem duração limitada.

O que é necessário
 Guião de análise de filmes e grupo de investigação 4.1 traduzida para inglês ou na língua do país
para onde vai ser enviada.
 Acesso à Internet ao Fórum Alunos, Jovens em Acção.

Método Proposto
 Assembleia de turma
 Trabalho de pequeno grupo ou individual.

Fórum Alunos: Partilha visões, desenvolve o pensamento crítico e clarifica valores.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 4.3 — Repensar criticamente as concepções sobre a
sexualidade em vários países
1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                         Professor…

OBJECTIVOS

 Dar uma oportunidade aos participantes para se expressarem de uma forma criativa dentro do
grupo, cooperarem e partilharem o conhecimento sobre as diferentes formas de viver a sexualidade.
 Começar um processo para capacitar os participantes a desenvolverem atitudes positivas face às
diferentes maneiras possíveis de viver a sexualidade.
 Criar condições para os participantes começarem a gerar, na comunidade local, a discussão e a
partilha de diferentes pontos de vista sobre a sexualidade.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 4.2.
 Suporte positivo no grupo.
 Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro do grupo e com o educador.

Tamanho do Grupo
Grupo de qualquer tamanho ou em turma.

Tempo aproximado
Sem duração limitada.

O que é necessário
Depende da modalidade seleccionada: material para pintar e desenhar (banda desenhada); máquina
de filmar e guião para o filme (filme ou documentário); papel cenário, material para pintar e desenhar e
guião para o teatro (teatro) e acesso ao computador e à Internet (WebQuest).

Método Proposto
 A sugerir pelos alunos.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Grupo de Investigação e Produção de Material Didáctico: Desenvolve a criatividade, mostra pensamento
crítico e exerce a cidadania
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Actividade 4.4 — Um mundo de diversidade: outros aspectos
histórico- culturais da sexualidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                          Professor …

OBJECTIVOS

 Estimular a análise crítica das influências culturais, sociais, raciais e religiosas nas atitudes e
comportamentos sexuais.
  Incentivar a pesquisa bibliográfica nas bibliotecas, na internet ou especificamente nos manuais
didácticos de história, geografia ou outras áreas relacionadas sobre as diferentes maneiras como a
sexualidade pode ser vivida.
  Criar condições para os participantes começarem a gerar, na comunidade local, a discussão e a
partilha de diferentes pontos de vista sobre a sexualidade.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 20 minutos para apresentação da actividade e análise dos textos propostos no cartão de
orientação e grupo de investigação 4.4.
 1 semana para desenvolver o resto da actividade.
 30 minutos para elaborar as conclusões finais.

O que é necessário
Acesso a bibliotecas e à internet.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Debate em subgrupo
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Actividade 5 — Sexualidade: Avaliação de conhecimentos,
atitudes e valores

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Obter informação relativa às concepções sobre a sexualidade no grupo de participantes.
 Dar aos participantes uma oportunidade para clarificarem as suas atitudes, valores ou
comportamentos relacionados com a sexualidade.
 Permitir aos participantes praticarem as suas competências de argumentação para defenderem as
suas ideias sobre a sexualidade.
 Proporcionar aos participantes uma actividade que lhes permita moverem-se e divertirem-se.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Ter desenvolvido alguma das actividades anteriores.
 Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro da turma e com o educador.

Tamanho do Grupo
Turma inteira.

Tempo aproximado
60 minutos.

O que é necessário
 Questionário e treino de assertividade 5 (para o aluno orientador).
 Cartões para colocar nas paredes da sala 5: "Concordo"; "Discordo"; "Estou Indeciso".
 Um espaço amplo, suficientemente grande para permitir o movimento.

Método Proposto
 Deslocação para junto do cartaz que melhor exprime a sua opinião, com treino de competências de
argumentação em grupo turma.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Questionário e Treino de Assertividade: Move-te, diverte-te, defende as tuas ideias, avalia o teu conhecimento/
atitudes/ valores, desenvolve a tua assertividade e participa democraticamente.

Individualmente
1.
Concordo

3. Estou
indeciso(a)

2.  Discordo
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Actividade 6 — Porquê estudar a sexualidade?

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                         Professor…

OBJECTIVOS
 Dar aos participantes uma oportunidade para reflectirem criticamente sobre os conceitos de saúde
sexual e reprodutiva.
 Estimular a análise sobre os potenciais benefícios da Educação Sexual.
 Permitir aos participantes praticarem as suas competências de argumentação para defenderem as
suas ideias sobre a educação sexual.
 Proporcionar aos participantes uma actividade que lhes permita moverem-se e divertirem-se.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro da turma e com o educador.

Tamanho do Grupo
Idealmente 2-3 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
60 minutos.

O que é necessário
 Continuum de Opiniões/ Valores/ Atitudes 6 (para o aluno orientador).
 Um espaço para colocar as cadeiras para todos os alunos em semi-círculo ou em U, com uma
linha recta desenhada na frente.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Continuum de Opiniões, Valores e Atitudes (Treino de assertividade): Move-te, diverte-te, defende as tuas
ideias, desenvolve a tua assertividade e participa democraticamente.

Pouco de
acordo

  porta-voz

 porta-voz

porta-voz

  porta-voz

  porta-voz

 porta-voz

Cadeiras em semi-círculo
Af 1

Af2

Afirmação 1                            Afirmação 2

Totalmente
de acordo

Muito de
acordo

Mais ou menos
de acordo

Mais ou menos
de acordo

Muito de
acordo

Totalmente
de acordo

Linha contínua
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Actividade 7.1 — Análise crítica da utilização actual da sexualidade
na publicidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                       Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a reflexão sobre como é que o sexo é usado na publicidade para vender produtos, mesmo
quando os produtos não têm nada a ver com o sexo ou a sexualidade.
 Incentivar a reflexão sobre a maneira como o sexo é usado na publicidade das revistas, jornais,
programas da televisão e na Internet.
 Proporcionar condições que os participantes avaliarem se os produtos publicitados para o homem, a
mulher ou para ambos os géneros indicam discriminação de género.
 Criar condições para os participantes ganharem consciência sobre a influência dos modelos de
beleza de homem e de mulher presentes na publicidade, sobre a própria sexualidade e a dos outros.
 Incentivar os participantes a analisarem se o estereótipo masculino e feminino na publicidade
destinada ao homem e à mulher é o mesmo.
 Promover a análise do tipo de valores sexuais que a publicidade destinada ao homem, à mulher e às
crianças dissemina.

FORMATO
Pré-requisitos
Uma compreensão comum sobre o que é a sexualidade, identidade de género, estereótipos de
género, discriminação de género, modelos de beleza e valores sexuais.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 5 minutos para apresentação da actividade.
 1 semana para recolha da publicidade.
 60 minutos para elaborar o relatório de grupo sobre a análise da publicidade por meio de
comunicação.
 60 minutos para a assembleia de turma e elaborar as conclusões finais.

O que é necessário
 Guião de análise da publicidade e grupo de investigação 7.1 (para o porta-voz).
 Publicidade recolhida da televisão, rádio, jornais diários ou semanais, revistas que os
adolescentes costumam ler ou de outros meios de comunicação.

Método Proposto
 Trabalho individual.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Guião de Análise de Publicidade e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupoIndividualmente
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Actividade 7.2 — Educar para a análise crítica da utilização da
sexualidade na publicidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS

 Capacitar os participantes para identificarem os factores que têm de ser considerados quando se
educa para a análise crítica da utilização da sexualidade na publicidade.
 Dar uma oportunidade para os participantes expressarem criativamente a sua própria capacidade
crítica sobre a utilização da sexualidade na publicidade.
 Permitir ao grupo partilhar ideias e visões sobre como educar para a análise crítica da utilização da
sexualidade na publicidade.
 Avaliar a aprendizagem anteriormente efectuada e reunir material para desenvolver acções no
futuro.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 7.1.
 Suporte positivo no grupo.
 Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro do grupo e com o educador.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
Sem duração limitada.

O que é necessário
Depende da modalidade seleccionada: material para pintar e desenhar (banda desenhada); máquina
de filmar e guião para o filme (filme ou documentário); papel cenário, material para pintar e desenhar e
guião para o teatro (teatro) e acesso ao computador e à Internet (WebQuest).

Método Proposto
 Assembleia de turma.
 Trabalho de grupo.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Grupo de Investigação e Produção de Material Didáctico: Desenvolve a criatividade, mostra pensamento
crítico e exerce a cidadania
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Actividade 7.3 — Análise crítica da evolução da utilização da
sexualidade na publicidade

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Promover uma reflexão sobre como é que o sexo é usado ao longo do tempo na publicidade.
 Clarificar algumas das diferenças encontradas nas formas como se utiliza a sexualidade na
publicidade no passado e no presente.
 Gerar uma variedade de questões e comentários sobre a sexualidade ao longo da história em
Portugal ( e.g. em várias gerações).

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 7.1.
 Suporte positivo no grupo.
 Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro do grupo e com o educador.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 5 minutos para apresentação da actividade.
 1 semana para recolha da publicidade.
 60 minutos para elaborar o relatório de grupo sobre a análise da publicidade por meio de
comunicação.
 60 minutos para a assembleia de turma e elaborar as conclusões finais.

O que é necessário
 Guião de análise da publicidade e grupo de investigação 7.1 (para o porta-voz).
 Publicidade recolhida da televisão, rádio, jornais diários ou semanais, revistas que os adolescentes
costumam ler ou de outros meios de comunicação desde, pelo menos, os anos 60.

Método Proposto
 Assembleia de Turma.
 Trabalho de grupo.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

 Recolha de Publicidade e Grupo de Investigação:  Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
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Actividade 7.4 — Análise da utilização da sexualidade na
publicidade em vários países

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes ficarem conscientes das diferenças na evolução da utilização
da sexualidade na publicidade em diferentes países.
 Gerar uma variedade de questões e comentários sobre a utilização da sexualidade na publicidade
no nosso e nos outros países e dar uma oportunidade para as explorarem no futuro.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Ter realizado a actividade 7.1.

Tamanho do Grupo
Qualquer tamanho ou individual.

Tempo aproximado
Sem duração limitada.

O que é necessário
 Guião de análise da publicidade e grupo de investigação 7.1 traduzida para inglês ou na língua do
país para onde vai ser enviada.
 Acesso à Internet ao Fórum Alunos, Jovens em Acção.

Método Proposto
 Assembleia de Turma.
 Trabalho de pequeno grupo ou individual.

Fórum Alunos: Partilha visões, desenvolve o pensamento crítico e clarifica valores.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 8 — O que pensa a comunidade sobre a sexualidade e a
educação sexual

1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a investigação sobre as concepções que os colegas e/ou os adultos têm sobre a
sexualidade e a Educação Sexual.
 Incentivar os participantes a estudarem as concepções sobre a sexualidade ao longo do tempo (nas
várias gerações) e em diferentes culturas (diferentes cidades, vilas e aldeias do nosso pais e/ou de
outros países).
 Estimular a identificação dos valores dos adolescentes (o que está certo e errado) nas relações de
amizade, no namoro e nas expectativas dos adolescentes para a vida adulta.
 Promover o estudo sobre o que é que os adultos de várias idades (pessoas da idade dos pais e da
idade dos avós) acham correcto para os adolescentes nas suas relações de amizade, no namoro e
nas expectativas dos adolescentes para a vida adulta e sobre o que era correcto quando eles eram
adolescentes.
 Incentivar os participantes a investigarem na comunidade quais são os comportamentos e atitudes
dos adolescentes nas relações de amizade, nas relações com os pais e professores e no namoro e
quais são as suas expectativas para a vida adulta.
 Promover o estudo sobre quais são os comportamentos e atitudes que os adultos de várias idades
(pessoas da idade dos pais e da idade dos avós) pensam que os adolescentes têm nas relações de
amizade, nas relações com os pais e professores e no namoro, que expectativas pensam que os
adolescentes têm para a vida adulta e que atitudes e comportamentos tinha a maior parte dos
adolescentes quando eles eram adolescentes.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 A compreensão dos conceitos envolvidos neste tema.
 Uma compreensão global simples das técnicas de investigação por inquérito ou entrevista.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 30 minutos para apresentação da actividade e enumerarem os problemas de investigação mais
relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita por questionário ou entrevista; e
decidirem qual será a população alvo.
 90 minutos para cada grupo elaborar um esboço do instrumento de recolha de dados e em
assembleia de turma fazerem o instrumento final.
 1 semana para recolha de dados.
 60 minutos para elaborar partes do relatório em grupo.
 60 minutos para a assembleia de turma e elaborar as conclusões finais.

O que é necessário
 Questionário/ Entrevista 8 (para o porta-voz).
 Computador com o programa Excel ou outro programa equivalente.

Método Proposto
 Assembleia de Turma.
 Trabalho de grupo.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.



Guia para os Professores                                                                                                                                             S -IVAM: V – Visão
                                                                                                                                                  Sexualidade(s) e Educação Sexual

48

III — Visões / Objectivos a atingir   

Actividade 1 — Desenvolver visões
1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS

 Proporcionar condições para os participantes seleccionarem problemas pessoais ou da
comunidade sobre a sexualidade e a educação sexual para os resolverem ou ajudarem a
resolver.
 Promover o desenvolvimento de visões que reflictam as habilidades dos participantes para
verem as possibilidades reais para realizarem e desenvolverem os seus próprios sonhos e
ideias em relação à resolução dos problemas que descobriram.
 Obter informação do grupo para a planificação das acções a realizar.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem encontrado previamente problemas dentro do tema em estudo em
relação aos quais se sintam empenhados em resolver ou ajudar a resolver.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Tempestade de Ideias 1 (para o aluno coordenador), um bloco de notas “post-it” e uma lapiseira
por grupo.

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em post-it por grupos. Registo simultâneo das ideias de cada
grupo e registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
 Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das ideias
finais no site.

Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e
exerce a cidadania.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança
1. Sexualidade(s) e Educação Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS

 Tornar relevantes as mudanças que deverão ocorrer dentro dos participantes, na turma, na
escola e na comunidade para transformar as visões em realidade.
 Promover o desenvolvimento de estratégias criativas para realizar acções que levem à
mudança e ultrapassar barreiras que possam impedir o seu desenvolvimento.
 Proporcionar condições para seleccionarem as acções que desejam realizar, as realizarem
e fazerem a sua avaliação.
 Obter informação do grupo para a planificação da acção.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem decidido previamente quais são as visões que querem tornar reais.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Grupo de Investigação e assembleia de turma/escola 1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Trabalho de grupo com registo simultâneo das ideias de cada grupo e registo da “observação
da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
  Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das acções
realizadas neste site.

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania.

Debate em subgrupo



Guia para os Professores                                                                                                                       S -IVAM: AM – Acção e Mudança
                                                                                                                                                     Sexualidade(s) e Educação Sexual

50

Preparação Adicional    

Amezua, E. (1997). Reproduccion, pracer y sexualidad: Historia de três ideas y especialmente de la
tercera. In J. G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del
Pais Vasco, p. 11-21.

António, J., Ortega, L. (1994). Educación de la sexualidad. Pamplona: Ediciones Universidad de
Navarr, S.A..

Ariza, C., Cesari, M.D., Gabriel, M., Galan (1998). Programa integrado de pedagogia sexual en la
escuela. Madrid: Narcea, S. A. Ediciones.

Brown, A. D., Jejeebhoy, S. J., Shah, I., Yount, K. M. (2001). Sexual relations among young people
in developing countries: evidence from WHO case studies. Geneva: Department of
Reproductive Health and Research, Family and Community Health, World Health Organization.

Byer, C. O., Shainberg, L. W. (1994). Dimensions of Human Sexuality. Instructor’s Manual.
England: WCB Brown & Benchmark Publishers. Part 1: Introductory Inventories, p.1-8; Part 2.
Chapter 1: The study of human sexuality, p.9-12; chapter 2: values and sexual behaviour, p.13-
18; chapter 15: Childhood and adolescent sexuality, p.89-95; chapter 16: Adult sexuality, p.96-
102; chapter 17: Sexuality and aging, p.103-107.

Byer, C. O., Shainberg, L. W. (1994). Dimensions of Human Sexuality. England: WCB Brown &
Benchmark Publishers (Os mesmos capítulos do Manual do Instrutor).

Cabral, M. V. V., Pais, J. M. (1998). Jovens Portugueses de Hoje. Resultados do Inquérito de
1997. Oeiras: Celta.

Centerwall, E. and Sweden’s National Agency for Education (2000). “Love! You can really feel it, you
know!” Talking about sexuality and personal relationships in school. Stockholm: Sweden’s
National Agency for Education.

Claësson, B. (1993). Informacion sexual para jovens. Madrid: Lóguez Ediciones.
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1999).

Parecer 29 /CNECV/99: A sexualidade humana – Reflexão ética. Lisboa:CNECV.
Department for Education and Employment - DfEE (2000). Sex and relationship education

guidance. Nottingham: DfEE
Epstein, D.; Johnson, R. (2000). Sexualidades e institución escolar. Madrid: Ediciones Morata, S.L..
Ferreira, P. M. (2003). Comportamentos de risco dos jovens. In J. M. Pais e M. V. Cabral (Coord.).

Condutas de risco, práticas culturais e atitudes perante o corpo. Resultados de um
inquérito aos jovens Portugueses. Oeiras: Celta Editora, p. 41-166.

Foucault, M. (1994). História da sexualidade (3 vol.). Lisboa: Relógio d’Água.
Giommi, R., Perrotta, M. (1998). Programa de educación sexual: 15 años-18 años. Madrid: Editorial

Everest, S. A..
Gómez, C. M., Bordeje, M. F., Andreu, L. G., Membrado, C. G., Lascorz, A. J., Fontecha, C. S. (1995).

Educacion sexual en enseñanza secundaria. Aragón: Diputación General de Aragón,
Departamento de Sanidad y Consumo, Dirección General de Salud Pública.

Gouvernement du Québec, Ministére de l’Education, Direction Générale du Dévelopment Pédagogique
(1984). Guide d’activitiés. Formation Personnelle et sociale. Éducation a la sexualité.
Secondaire. Québec: Gouvernement du Québec, Ministére de l’Education.

Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality: Insights and Issues. Instructor’s Manual. USA: WCB
Brown & Benchmark Publishers. Part 1: Chapter 1:Sexual groundings: Culture and sexuality, p.1-
5; Chapter 2: Cultural-historical aspects of sexuality, p.6-12; Chapter 3: Sex research: what have
we learned?, p.13-25; Chapter 4: Sexual ethics, morality and the law, p. 26-33; Part 3: Chapter
13: Sexuality through the life cycle, p. 116-131

Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality: Insights and Issues. USA: WCB Brown & Benchmark
Publishers (Os mesmos capítulos do Manual do Instrutor).

Guardiola, R. A. (2000). Sexualidad y juventud. Historias para una guia. Madrid: Editorial Popular.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

51

Harrison, J. K. (2000). Sex education in secondary schools. Buckingham, Philadelphia: Open
University Press.

Hart, P. (2000). Searching for meaning in children’s participation in environmental education. In B. B.
Jensen, K. Schnack & V. Simovska (Eds.). Critical Environmental and Health Education.
Research Issues and Challenges. Copenhagen: Research Centre for Environmental and
Health Education. The Danish University of Education, p.7-28.

Hart, R. (1992). Children’s participation: From tokenism to citizenship. Florence, Italy: UNICEF
International Child Development Centre.

Hart, R. (1997). Children’s participation: The theory and practice of involving young citizens in
community development and environmental care. London: Earthscan Publications.

Heath, S. (1986). The sexual fix. London: Macmillan Education LTD.
Hoff, T., Greene, L., McIntosh, M., Rawlings, N., D’Amico, J. (2000). Sex Education in América. A

series of national surveys of students, parents, teachers and principals. Califórnia: Henry J.
Kaiser Family Foundation.

International Planned Parenthood Federation (IPPF) (2001). Advocacy guide for sexual and
reproductive health & rights. London: Terracotta Press.

Janus, S. S., Janus, C. L. (1993). The Janus report on sexual behavior. New York: John Wiley &
Sons, Inc..

Jensen, B. B. (1997). A case of two paradigms within health education. Health Education Research,
12 (4) p.419-428.

Jensen, B. B. (2000). Participation, commitment and knowledge as components of pupil’s action
competence. In B. B. Jensen, K. Schnack & V. Simovska (Eds.). Critical Environmental and
Health Education. Research Issues and Challenges. Copenhagen: Research Centre for
Environmental and Health Education. The Danish University of Education, p.219-237.

Jensen, B. B. , Schnack, K. (1997). The action competence approach in environmental education.
Environmental Education Research, 3 (2) p.163-178.

Jensen, B. B., Nielson (1996). Pupils’ activities, actions and action competence. In S. Breiting & K.
Nielsen (Eds.). Environmental Education Research in the Nordic Countries. Copenhagen:
Research Centre for Environmental and Health Education. The Danish University of Education,
p.120-143.

Jensen, B. B., SchnaK, K. (1994). Action competence as an educational challenge. In B. B. Jensen &
K. Schnack (Eds.). Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy.
Copenhagen: Didaktiske Studier, Studies in Educational Theory and Curriculum, Royal Danish
School of Educational Studies, p.5-18.

Jensen, B. B., SchnaK, K. (1994). Action, action competence and change in the field of environmemtal
and health educationlenge. In B. B. Jensen & K. Schnack (Eds.). Action and Action
Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy. Copenhagen: Didaktiske Studier,
Studies in Educational Theory and Curriculum, Royal Danish School of Educational Studies,
p.73-85.

Joyeux, H. (2003). Amor & Sexualidade para rapazes e raparigas dos 13 aos 15 anos. Lisboa:
Verbo

Joyeux, H. (2003). Amor & Sexualidade para rapazes e raparigas dos 10 aos 13 anos. Lisboa:
Verbo

Lecuona, M. L. (1997). Aproximacion epistemológica a la sexologia. In J. G. Zapian (Ed.). Avances
en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 99-110.

Lee, E., Jenkins, T., Landry, D. J., Blake, S., Jolly, J., Waiton, S., Hitchens, P., Tatchell, P. (2002).
Teenage Sex: What should schools teach children? London: Hodder & Stoughton.

López, F. (1985). La formación de los vínculos sociales. Madrid: Servicio de Publicaciones del
Ministério de Educación y Ciência.

López, F., Etxebarria, I., Fuentes, M.J., Ortiz, M. J. (Coord.) (2000). Desarrolo afectivo y social.
Madrid: Ediciones Pirâmide.

López, F., Fuertes, A. (1999). Para Comprender La Sexualidad. Navarra: Editorial Verbo Divino.
Capítulo 1: Qué es la sexualidad?, p. 7-16; capítulo 2: Actitudes hacia la sexualidad, p. 17-29;
capítulo 3: História de la sexologia, p. 30-37.



Guia para os Professores                                                                                                                       S -IVAM: AM – Acção e Mudança
                                                                                                                                                     Sexualidade(s) e Educação Sexual

52

López, F., Garcia, C., Montero, M., Rodríguez, J. A., Fuertes, A. (1986). Educación sexual en la
adolescencia. Salamanca: Instituto de Ciências de la Educacion, Ediciones Universidad de
Salamanca.

Marinis, D., Colman, O. (1995). Educación sexual. Orientaciones didácticas para la educación
secundaria obligatoria. Madrid: Visor Distribuciones, S.A.

Masters, W. H., Johnson, V. E., Kolodny, R. C. (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins
Publishers Inc..Introduction, p. 1-21; Part 2: Developmental perspectives, p. 179-265; Part 5:
Cultural perspectives, p. 599-640.

Measor, L., Tiffin, C., Miller, K. (2000). Young people’s views on sex education. Education,
attitudes and behaviour. London and New York: Routledge Falmer.

Medero, F. B. (1997). La educación sexual. Guia teórica y prática. Barcelona:Ediciones Paidós
Ibérica, S.A.

Miguel, N. (1986). Situação, problemas e perspectivas da juventude em Portugal. Afectividade e
sexualidade no novo contexto social e cultural. In Cadernos “Juventude”, XII.

Miguel, N. (1987). A sexualidade na adolescência e juventude. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 78-
83.

Ministério da Educação- Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde,
Ministério da Saúde- Direcção Geral da Saúde, Associação para o Planeamento da Família,
Centro de Apoio Nacional – CAN Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (2000).
Educação Sexual em Meio Escolar. Linhas Orientadoras. Lisboa: Ministério da Educação,
Ministério da Saúde.

Naik, A. (2001). Sexo: Tudo o que precisas de saber… O livro que os jovens, os professores e as
escolas esperavam. Lisboa: Gradiva.

Nevid, J. S., Fichner-Rathus, L., Rathus, S. A. (1995). Human Sexuality in a World of Diversity.
London: Allyn & Bacon, A Simon & Schuster Company. Chapter 1: What is human sexuality?, p.
2-32; Chapter 2: Research methods in human sexuality, p. 34-60; Chapter 13: Sexuality in
childhood and adolescence, p. 388-418; Chapter 14: Sexuality in adulthood, p. 420-449;

Nieda, J. (1992). Educación para la salud. Educación sexual. España:Ministério de Educación y
Ciência, Secretaria de Estado de Educación.

Nilsson, A., Norgren, O. and Sweden’s National Agency for Education (2001). “It has to keep you
thinking!” Health work in Swedish schools – From directives to perspectives. Stockholm:
Sweden’s National Agency for Education.

Nilsson, A., Sandström, B. and Sweden’s National Agency for Education (2001). “The best thing is
getting to know what others think”… A summary of a quality assessment of sex
education in 80 Swedish schools. Stockholm: Sweden’s National Agency for Education.

Nodin, N. (2001). Os jovens Portugueses e a sexualidade em finais do século XX. Lisboa:
Associação para o Planeamento da Família.

Nunes, J. S. (2003). As coordenadas gerais da sexologia. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz
(Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 15-
30.

Pais, J. M. (Coord. Cient.) (1998). Gerações e valores na sociedade Portuguesa contemporânea.
Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Secretaria de Estado da
Juventude.

Pereira, A.C. (1987). A sexualidade ao longo do ciclo de vida. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 72-
77.

Reitano, M. V., Ebel, C. (1999). Saúde sexual. As nossas respostas… às suas perguntas: Como
alcançar uma vida sexual saudável (e satisfatória), causas (e soluções) dos problemas
sexuais, respostas às perguntas da sua família sobre sexo. Lisboa: Plátano.

Sá, E., Lúcio, L., Gaspar, F., Mascarenhas, O., Riçou, M., Silva, J. S., Stilwell, I., Cordeiro, M.,
Prazeres, V., Monteiro, C., Morgado, J., Lima, M. P., Félix, J., Gonçalves, R. A., Caetano, J. A.
M. (2003). Quero-te. Psicologia da Sexualidade. Coimbra: Quarteto.

Sampaio, D. (2001). Tudo o que temos cá dentro. Lisboa: Editorial Caminho.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

53

Sánchez, F. L. (1985). Princípios básicos de la educación sexual. Salamanca: Instituto de Ciências
de la Educacion, Ediciones Universidad de Salamanca.

Sánchez, F. L. (1990). Educación Sexual. Madrid: Fundación Universidad-Empresa.
Sánchez, F. L. (1995). Educación sexual de adolescentes y jóvenes. Madrid: Siglo Veintiuno de

España Editores, S.A..
Simovska V. (2000). Exploring student participation within health education and health promoting

schools. In B. B. Jensen, K. Schnack & V. Simovska (Eds.). Critical Environmental and Health
Education. Research Issues and Challenges. Copenhagen: Research Centre for
Environmental and Health Education. The Danish University of Education, p.29-43.

Simovska V. Jensen, B. B. (2003). Young-minds.net/lessons learnt: Student participation, action
and cross-cultural collaboration in a virtual classroom. Copenhagen: Danish University of
Education Press.

Suplicy, M. (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora. Capítulo 1: Conversando
sobre sexo, p..33-36; capítulo 2: Os diferentes caminhos para lidar com o sexo, p.37-54.

The Clarity Collective (1983). Taught not Caught. Strategies for Sex Education. London: The Trinity
Press.

Vaz, J.M. (2003). Olhos nos olhos. Histórias de sexo e vida. Porto: Dom Quixote.
Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo-Sexual. Núcleos de trabajo.

Pais Vasco: Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.
Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo-Sexual. Manual. Pais Vasco:

Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.



N Ú C L E O

T E M Á T I C O

2

O Despertar da
Maturidade Sexual



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

55



Guia para os Professores                                                                                                                                                               S -IVAM
                                                                                                                                                     O Despertar da Maturidade Sexual

56

Núcleo temático 2: O Despertar da Maturidade Sexual

Í N D I C E

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre as mudanças no despertar da maturidade sexual

0.1 — Problemas/ temas sobre o despertar da maturidade sexual que os jovens da
minha idade gostavam mais de trabalhar ______________________________________

Tempestade de ideias em grupos do mesmo sexo

0.2 — O que muda no meu corpo e no corpo do outro sexo na puberdade ___________
Tempestade de ideias em desenho em grupos do mesmo sexo

0.3 — Como é o meu sistema reprodutor e o sistema reprodutor do outro sexo ________
Tempestade de ideias em desenho em grupos do mesmo sexo

0.4 — Como funcionam os sistemas reprodutores feminino e masculino _____________
Tempestade de ideias numa história em cadeia

II — Investigação
1 — Como acontece a maturidade sexual afectiva na puberdade ___________________
1.1 — Repensar as mudanças do corpo e a nossa afectividade ___________________

Fórum Jovens em Acção

1.2 —  O ritmo da maturidade biológica e o que penso sobre as minhas características
físicas ____________________________________________________________

Grupo de estudo

1.3 — O que desencadeia a maturidade sexual ________________________________
Grupo de estudo

2 — Agora podemos ser pais!
2.1 — Morfologia do sistema reprodutor masculino ______________________________

Grupo de estudo

2.2 — O testículo e a formação de espermatozóides ____________________________
Grupo de estudo

2.3 — Sonhos húmidos, erecção e ejaculação _________________________________
Jogo de papéis

2.4 — Morfologia do sistema reprodutor feminino _______________________________
Grupo de estudo

2.5 — Todos os meses preparadas para uma nova vida! _________________________
Tempestade de ideias num carrossel de papel

2.6 — Ciclo menstrual ____________________________________________________
Mesa redonda

2.7 — Calendário menstrual e reconhecimento do ciclo de fertilidade _______________
Grupo de estudo

2.8 — Como lidar com a menstruação ________________________________________
Grupo de investigação

2.9 — Verificação de conhecimentos: Fisiologia do sistema reprodutor ______________
Tempestade de ideias numa história em cadeia

3 — Repensar o conceito que tenho sobre mim próprio e as minhas habilidades sociais
3.1 — Investigar o que penso sobre mim próprio e o que acho que os outros pensam __

Questionário e grupo de investigação

3.2 — A imagem corporal e os modelos de beleza ______________________________
Grupo de investigação
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3.3 — Eu sou um espelho positivo das qualidades dos outros _____________________
Conversa entre pares

3.4 — Eu sou um espelho positivo de mim próprio ______________________________
Conversa entre pares

3.5 — Treinar a assertividade ______________________________________________
Grupo de investigação

4 — Identidade de género, papeis de género, estereótipos e sexismo: um mundo de
diversidade!

4.1 — Como se desencadeiam as mudanças sexuais ___________________________
Grupo de estudo

4.2 — Identidade de género e papéis de género _______________________________
Grupo de investigação

4.3 — Estereótipos, discriminação e sexismo __________________________________
Jogo de papéis

4.4 — Desenvolvimento anormal dos genitais e identidade de género ______________
Grupo de estudo

4.5 — Transexualidade: desordem na identidade de género ______________________
Jogo de papéis

5 — Como é que os meios de comunicação educam para o despertar da maturidade
sexual

5.1 — Modelos de beleza e estereótipos de género _____________________________
Guião de análise dos meios de comunicação e grupo de investigação

5.2 — Análise comparativa dos modelos de beleza e estereótipos de género nos meios
de comunicação de vários países ______________________________________

Fórum alunos

5.3 — Como é que a menstruação é utilizada na publicidade ______________________
Guião de análise da publicidade e grupo de investigação

6 — O que pensa a comunidade sobre o despertar da maturidade sexual ____________
Entrevista/ Questionário na comunidade e grupo de investigação

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

Tempestade de ideias em “post-it”

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança ____________________________

Grupo de investigação e assembleia de turma ou escola

Preparação adicional

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



Guia para os Professores                                                                                                                  S -IVAM: S – Selecção do Problema
                                                                                                                                                     O Despertar da Maturidade Sexual

58

I — Problemas/ Temas 

Actividade 0.1 — Problemas/temas sobre o despertar da maturidade
sexual que os jovens da minha idade gostavam mais de trabalhar

2. O Despertar da Maturidade                                                                                                         Professor…

OBJECTIVOS
 Promover o estudo das ideias iniciais dos participantes sobre as mudanças anatómicas,
fisiológicas, psicológicas e afectivas que ocorrem na puberdade.
 Proporcionar condições para seleccionarem problemas pessoais ou da comunidade sobre as
mudanças que ocorrem na puberdade, nomeadamente, a nível da redefinição da identidade de
género e da imagem corporal.
 Permitir a identificação de valores e atitudes sobre o suporte dos Serviços de Saúde na
promoção da saúde sexual.
 Proporcionar condições para seleccionarem problemas pessoais ou da comunidade sobre as
mudanças que ocorrem na puberdade.
 Ajudar os participantes a identificarem as barreiras ou os problemas de comunicação com os
pais, amigos e elementos do sexo oposto.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
60 minutos

O que é necessário
Tempestade de ideias 0.1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em grupos. Registo simultâneo das ideias de cada grupo e
registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade de ideias em Grupos do Mesmo Sexo: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e os
problemas que gostavas de resolver ou ajudar a resolver relacionados com ele e participa
democraticamente.

Tempestade
de ideias

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Actividade 0.2 — O que muda no meu corpo e no corpo do outro
sexo na puberdade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Promover o estudo das ideias iniciais dos participantes sobre o desenvolvimento dos
caracteres sexuais secundários na puberdade.
 Ajudar a identificar áreas de conhecimento científico específicas para o trabalho futuro.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
15 minutos

O que é necessário
 Duas folhas grandes de papel (1,60x 0.90 m) (para cada grupo).
 Um lápis, uma borracha e um marcador grosso (para cada grupo).
 Máquina fotográfica digital.

Método Proposto
 Elaboração de esquemas em tamanho real por grupo.
 Registo das ideias de cada grupo e registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade de Ideias em Desenho em Grupos do Mesmo Sexo: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema
e participa democraticamente.

Tempestade
de ideias:
Elaboração
de esquemas

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Actividade 0.3 — Como é o meu sistema reprodutor e o sistema
reprodutor do outro sexo

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a conhecerem as suas ideias iniciais e as dos seus colegas sobre a
morfologia dos sistemas reprodutores masculino e feminino.
 Ajudar a identificar áreas de conhecimento científico específicas para o trabalho futuro.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
15 minutos

O que é necessário
 Esboços da actividade 0.2 ou duas folhas grandes de papel (1,60x 0.90 m) (para cada grupo).
 Um lápis, uma borracha e um marcador grosso (para cada grupo).
 Máquina fotográfica digital.

Método Proposto
 Elaboração de esquemas em tamanho real por grupo.
 Registo das ideias de cada grupo e registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade de Ideias em Desenho em Grupos do Mesmo Sexo: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema
e participa democraticamente.

Tempestade
de ideias:
Elaboração
de esquemas

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Actividade 0.4 — Como funcionam os sistemas reprodutores
feminino e masculino

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Proporcionar condições para os participantes conhecerem as suas ideias iniciais e as dos
seus colegas sobre a fisiologia dos sistemas reprodutores masculino e feminino.
 Ajudar a identificar áreas de conhecimento científico específicas para o trabalho futuro.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem estudado o tema.

Tamanho do grupo
Turma.

Tempo aproximado
15- 20 minutos

O que é necessário
 Tempestade de ideias numa história em cadeia 0.4

Método Proposto
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade de Ideias numa História em Cadeia: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa
democraticamente.

Tempestade
de ideias:
História em
Cadeia
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II — Investigação 

Actividade 1.1 — Repensar as mudanças do corpo e a nossa
afectividade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS

 Proporcionar condições para os participantes se envolverem na identificação das mudanças
anatómicas, fisiológicas, psicológicas e afectivas que ocorrem durante a puberdade.
 Criar uma oportunidade para os participantes sentirem como um compromisso comunicar com os
outros sobre as preocupações e mudanças da puberdade.
 Ajudar os participantes a melhorarem o seu diálogo com outros adolescentes e com os adultos no
sentido de promover uma atitude mais aberta da família, professores e amigos
 Ajudar os participantes a sentirem-se auxiliados na identificação de problemas relacionados com a
puberdade.
 Facilitar a identificação das principais transformações físicas que se observam em cada idade durante
a fase de crescimento.
 Promover a análise das percepções pessoais sobre os valores e atitudes relacionados com as
mudanças e as funções do corpo durante a puberdade que são exibidos pelas pessoas da mesma
idade e pelos adultos.
 Encorajar os participantes a compararem as suas ideias depois de estudarem o tema com as ideias
que tinham inicialmente.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
 Ter realizado as actividades 0.1 e 0.2.
 Suporte positivo no grupo.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos, com elementos do mesmo sexo.

Tempo aproximado
 10 minutos para responder à mensagem.
 15 para classificar as mudanças na puberdade.
 10 minutos para o debate I do Grupo de estudo 1.1 em grupo.
 10 minutos para completarem em turma o quadro síntese da turma.
 15 minutos para debate II do Grupo de estudo 1.1 em grupo.
 15 para organizar as conclusões finais.

O que é necessário
 Resultados das actividades 0.1 e 0.2.
 Acesso à Internet ao site www.dct.uminho.pt/jsea, Fórum Alunos, Jovens em Acção.
 Grupo de estudo 1.1 (para todos os participantes).
 Quadro negro, transparências e retroprojector ou algo equivalente.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Interacção através do Fórum Alunos,
Jovens em Acção.
 Divulgação da avaliação da turma e da
síntese final no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Fórum Jovens em Acção: Partilha visões, desenvolve o pensamento crítico e clarifica valores

  Debate no subgrupo masculino
Debate no subgrupo feminino
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Actividade 1.2 — O ritmo da maturidade biológica e o que penso
sobre as minhas características físicas
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a conhecerem o desenvolvimento normal da relação da altura e do peso com
a idade e o sexo.
 Começar a promover uma discussão sobre a imagem do corpo e a auto-estima.
 Encorajar os participantes a começarem a clarificar sentimentos pessoais sobre a imagem do corpo.
 Começar a capacitar os participantes para desenvolverem atitudes positivas sobre o seu corpo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Suporte positivo no grupo.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos, com elementos do mesmo sexo.

Tempo aproximado
 60 minutos para responder e organizar as conclusões finais do grupo de estudo 1.2.
 15 para realizar o questionário e grupo de investigação 1.2.
 30 minutos para analisar os resultados já tratados e organizar as conclusões finais.

O que é necessário
 Grupo de estudo 1.2 (para todos os participantes).
 Fita métrica e balança.
 Questionário e grupo de investigação 1.2 (para todos os participantes).
 Computador com o programa Excel ou outro equivalente.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Interacção através do Fórum Alunos, Jovens em Acção.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
Individualmente
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Actividade 1.3 — O que desencadeia a maturidade sexual
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Proporcionar condições para uma compreensão comum sobre a regulação hormonal do sistema
reprodutor.
 Começar a clarificar os factores biológicos que levam a uma rápida mudança corporal e à redefinição
da imagem corporal associada.
 Ajudar os participantes a dominarem uma linguagem comum aos mass media ou aos vários agentes
educativos que falam sobre saúde sexual, nos mais variados domínios.
 Dar uma oportunidade para a cooperação no grupo.
 Capacitar os participantes a desenvolverem atitudes positivas sobre o seu corpo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Nenhum.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 60 minutos.

O que é necessário
 Grupo de estudo 1.3 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente

Debate em subgrupo
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Actividade 2.1 — Morfologia do sistema reprodutor masculino
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS

 Criar condições para os participantes conhecerem a morfologia do sistema reprodutor masculino.
 Encorajar os rapazes a aceitarem de uma forma positiva e confortável o seu corpo.
 Encorajar as raparigas a aceitarem de uma forma positiva e confortável o corpo dos rapazes.
 Ajudar os participantes a dominarem uma linguagem comum aos mass media ou aos vários agentes
educativos que falam sobre saúde sexual, nos mais variados domínios.
 Dar uma oportunidade para a cooperação no grupo.
 Encorajar os participantes a compararem as suas ideias depois de estudarem o tema com as ideias
que tinham inicialmente.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 0.3.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos, com elementos do mesmo sexo.

Tempo aproximado
 60 minutos.

O que é necessário
 Resultados da actividade 0.3.
 Grupo de estudo 2.1 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Actividade 2.2 — O testículo e a formação de espermatozóides
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes compreenderem como ocorre a formação de espermatozóides
(espermatogénese).
 Proporcionar informação sobre fertilidade masculina.
 Dar uma oportunidade para compreenderem quais são as consequências da não descida para o
escroto dos testículos.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Ter realizado a actividade 2.1.

Tamanho do Grupo
Idealmente 2 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Prática laboratorial 2.2 (para todos os participantes).
 Preparação definitiva do corte do túbulo seminífero.
 Microscópio óptico composto.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Prática Laboratorial: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.
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Actividade 2.3 — Sonhos húmidos, erecção e ejaculação
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Proporcionar informação correcta e corrigir concepções erradas sobre os sonhos húmidos, a erecção
e a ejaculação.
 Criar uma oportunidade para os participantes fazerem questões que normalmente acham difícil
perguntar.
 Proporcionar uma base para a discussão futura sobre a resposta sexual.
 Partilhar o conhecimento de uma forma cooperativa.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do Grupo
Turma inteira.

Tempo aproximado
 60 minutos.

O que é necessário
 Jogo de papéis 2.3, parte I (só para o aluno dinamizador).
 Jogo de papéis 2.3, parte II (para o porta-voz dos grupos).

Método Proposto
 Jogo de papéis: Simulação de uma aula.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

O que é

Será que a minha mãe
percebe que eu tive sonhos
húmidos esta noite?

Para haver
ejaculação tem
que existir
erecção?

O que é a
ejaculação?

O que é que tenho que
lhe recordar do que já
aprendemos para lhe
tirar esta dúvida?
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Actividade 2.4 — Morfologia do sistema reprodutor feminino
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes conhecerem a morfologia do sistema reprodutor feminino.
 Ajudar as meninas a aceitarem de uma forma positiva e confortável o seu corpo.
 Encorajar os rapazes a aceitarem de uma forma positiva e confortável o corpo das meninas.
 Ajudar os participantes a dominarem uma linguagem comum aos mass media ou aos vários agentes
educativos que falam sobre saúde sexual, nos mais variados domínios.
 Dar uma oportunidade para a cooperação no grupo.
 Encorajar os participantes a compararem as suas ideias depois de estudarem o tema com as ideias
que tinham inicialmente.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 0.3.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes em pequenos grupos, com elementos do mesmo sexo.

Tempo aproximado
 60 minutos.

O que é necessário
 Resultados da actividade 0.3.
 Grupo de estudo 2.4 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente

  Debate no subgrupo masculino Debate no subgrupo feminino
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Actividade 2.5 — Todos os meses preparadas para uma nova vida
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Obter informação do grupo sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino para a planificação do
ensino do tema.
 Criar uma oportunidade para o movimento organizado dentro da sala de aula e para a partilha de
ideias.
 Atrair a união do grupo e quebrar o gelo para iniciar o tema.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Ter realizado a actividade 2.4.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes em pequenos grupos.

Tempo aproximado
 15 minutos.

O que é necessário
 Cartões de questões (para o aluno dinamizador).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Tempestade de Ideias num Carrossel de Papel: Partilha as tuas ideias e participa democraticamente.

Q.3

Q.1
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Actividade 2.6 — Ciclo Menstrual
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Permitir aos participantes trabalharem em conjunto para encontrarem informação sobre o ciclo
ovárico e a oogénese, o ciclo uterino e a menstruação.
 Clarificar os mitos e as concepções erradas que existem na comunidade sobre a menstruação.
 Criar uma oportunidade para os participantes fazerem questões que normalmente acham difícil
perguntar.
 Dar aos participantes uma oportunidade para clarificarem atitudes, valores ou comportamentos
relacionados com o ciclo menstrual.
 Encorajar os participantes a compararem as suas ideias depois de estudarem o tema com as ideias
que tinham inicialmente.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Ter realizado a actividade 2.4 e 2.5.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes em pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Cartões de orientação para a mesa redonda 2.6.
 Pesquisa de informação no site, na biblioteca, etc.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Mesa Redonda: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

Debate em subgrupo

Mesa Redonda
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Actividade 2.7 — Calendário menstrual e reconhecimento do ciclo
de fertilidade
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Incentivar as mulheres jovens a tomarem consciência das mudanças do corpo relacionadas com o
ciclo menstrual.
 Ajudar as mulheres jovens a identificarem as mudanças nos sentimentos relacionados com o ciclo
menstrual.
 Criar uma oportunidade para os participantes fazerem questões que normalmente acham difícil
perguntar.
 Proporcionar condições para os participantes compreenderem o ciclo menstrual.
 Proporcionar uma base para a discussão futura do comportamento sexual.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 2.6.
 Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes em pequenos grupos.

Tempo aproximado
 1 mês para preenchimento da Carta Menstrual pelas meninas.
 60 minutos para realizar a actividade do Grupo de Estudo 2.7.

O que é necessário
 Grupo de estudo 2.7.
 Cartão de registo diário 2.7.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

Individualmente

Debate no subgrupo feminino
  Debate no subgrupo masculino
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Actividade 2.8 — Como lidar com a menstruação
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes aprenderem maneiras para reduzirem a dor no período
menstrual.
 Ajudar os rapazes a compreenderem as mudanças que podem ocorrer nas mulheres na tensão pré-
menstrual.
 Proporcionar aos participantes uma actividade que lhes permita moverem-se e divertirem-se.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Uma atmosfera de confiança, verdade e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes em pequenos grupos.

Tempo aproximado
 60 minutos (Grupo de investigação 2.8, parte I)
 30 minutos (Grupo de investigação 2.8, parte II)

O que é necessário
 Grupo de investigação 2.8.
 Aceso à Internet.
 Ginásio ou sala ampla para a prática de exercício físico.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Praticar alguns exercícios físicos no ginásio.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.
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Actividade 2.9 — Verificação de conhecimentos: fisiologia do
sistema reprodutor

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Proporcionar condições para os participantes conhecerem as suas ideias finais sobre a fisiologia dos
sistemas reprodutores masculino e feminino.
 Ajudar os participantes a identificarem áreas de conhecimento científico específicas para o trabalho
futuro.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Os alunos terem estudado o tema.

Tamanho do Grupo
Turma.

Tempo aproximado
 15 a 20 minutos.

O que é necessário
 Tempestade de ideias numa história em cadeia 2.9.

Método Proposto
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores

Tempestade de Ideias numa História em Cadeia: Partilha as tuas ideias finais sobre o tema e participa
democraticamente.

Tempestade
de ideias:
História em
Cadeia
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Actividade 3.1 — Investigar o que penso sobre mim próprio e o que
acho que os outros pensam

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS
 Dar uma oportunidade para os membros do grupo clarificarem o que pensam sobre si próprios
relativamente ao aspecto físico, à relação com os outros, à sua personalidade, ao rendimento na
escola, às tarefas que realizam no dia-a-dia, ao seu funcionamento mental, e à sua sexualidade.
  Permitir aos participantes pensarem sobre o que acham que os outros pensam sobre si próprio
relativamente aos mesmos aspectos.
 Ajudar os participantes a identificarem o que valorizam em si próprios e o que gostariam de mudar.
 Consolidar sentimentos de suporte positivo dentro do grupo.
 Iniciar um processo para ajudar os participantes a melhorarem a sua auto-estima.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Individual.

Tempo aproximado
 30 minutos para preenchimento do questionário 3.1.
 60 minutos para tratamento dos resultados e elaboração do relatório final.

O que é necessário
 Questionário e grupo de investigação 3.1 (para todos os alunos).

Método Proposto
 Trabalho individual para o preenchimento de um questionário anónimo.
 Trabalho de grupo para tratamento dos resultados.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Questionário e Grupo de investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

Debate em subgrupo

Individualmente
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Actividade 3.2 — A imagem corporal e os modelos de beleza

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                          Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes compreenderem o conceito de Índice de Massa Corporal (IMC)
e as implicações do seu conhecimento na prevenção da anorexia, da bulimia e da obesidade.
 Aumentar a consciência dos participantes sobre o conceito dinâmico do modelo de beleza.
 Melhorar a auto-imagem dos membros do grupo.
 Estimular a discussão sobre os vários conceitos de beleza e os estereótipos de beleza.
 Incentivar o desenvolvimento de processos que melhorem a auto-imagem dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
 Individual.
 Idealmente 4 – 6 adolescentes em pequenos grupos.

Tempo aproximado
 60 minutos.

O que é necessário
 Balança.
 Fita métrica.
 Blocos de post-it.

Método Proposto
 Cálculo individual do Índice de Massa Corporal (IMC).
 Tempestade de ideias em post-it, por grupos.
 Assembleia de turma para elaboração do relatório final.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, melhora a tua imagem
pessoal e participa democraticamente.

Tempestade de Ideias em“Post-it”

Assembleia de
Turma
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Actividade 3.3 — Eu sou um espelho positivo das qualidades dos
outros

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes melhorarem a sua auto-estima.
 Ajudar os elementos do grupo a construírem confiança e aceitação entre os participantes.
 Criar uma oportunidade para os participantes praticarem a comunicação escrita para além da
comunicação verbal.
 Criar condições para os participantes desenvolverem competências para saber ouvir.
 Ajudar os participantes a consolidarem sentimentos de suporte positivo dentro do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Turma inteira.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Duas filas de cadeiras frente a frente para sentar todos os alunos.
 Registo das minhas qualidades 3.3 A.
 Papel de carta 3.3 B.
 Resposta (verso da carta).

Método Proposto
 Diálogo 2 a 2 para responder à questão: Que vês de bom na minha forma de ser?
 Registo individual sobre o que os colegas vêem de bom na sua forma de ser.
 Escrever uma carta para um colega.
 Resposta à carta de um colega.
 Assembleia de turma para elaboração do relatório final.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores

Conversa entre Pares: Melhora a auto-estima, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

77

Actividade 3.4 — Eu sou um espelho positivo de mim próprio

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS
 Dar aos participantes uma oportunidade para valorizarem os aspectos positivos do seu dia-a-dia.
 Ajudar os participantes a melhorarem a sua auto-estima.
 Criar condições para os participantes praticarem a comunicação escrita para além da comunicação
verbal.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Turma inteira.

Tempo aproximado
 Oito dias.

O que é necessário
 Diário 3.4.

Método Proposto
 Escrita individual de um diário durante 8 dias.
 Assembleia de turma para elaboração do relatório final.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores

Conversa entre Pares: Melhora a auto-estima, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.

Meu querido Diário
1 de Janeiro de 2005

Meu querido Diário
1 de Janeiro de 2005
Hoje …
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Actividade 3.5 — Treinar a assertividade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a identificarem barreiras ou os problemas na comunicação interpessoal.
 Promover a compreensão sobre o que é uma comunicação eficaz.
 Encorajar os participantes a praticarem respostas assertivas dando e recebendo elogios e fazendo
pedidos difíceis.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes em pequenos grupos.

Tempo aproximado
 60 minutos.

O que é necessário
 Teatralização e grupo de investigação 3.5.

Método Proposto
 Trabalho de grupo com teatralização.
 Debate em turma.
 Assembleia de turma para elaboração do relatório final.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

Debate em subgrupo

Assembleia de turma
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Actividade 4.1 — Como se desencadeiam as mudanças sexuais

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS

 Ajudar os participantes a melhorarem a compreensão sobre a diferenciação sexual pré-natal.
 Proporcionar uma base para a discussão futura sobre sexo genético, identidade sexual, e
identidade de género.
 Proporcionar uma base para a discussão futura sobre o hermafroditismo.
 Dar uma oportunidade para a cooperação no grupo.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes em pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Grupo de estudo 4.1.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Debate em turma.
 Assembleia de turma para elaboração do relatório final.
Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

Debate em subgrupo

Assembleia de turma
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Actividade 4.2 — Identidade de género e papéis de género

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes identificarem os papéis sexuais e os estereótipos de género
que observam no seu dia-a-dia.
 Incentivar a criação dos conceitos de masculinidade e feminilidade ideais para o grupo.
 Ajudar os participantes a desenvolverem competências para saberem ouvir.
 Consolidar sentimentos de suporte positivo dentro do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Um círculo de rapazes e outro círculo de raparigas.

Tempo aproximado
 60 minutos.

O que é necessário
 2 folha A3.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Debate em turma.
 Assembleia de turma para elaboração do relatório final.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Grupo feminino

Grupo masculino
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Actividade 4.3 — Estereótipos, discriminação de género e sexismo

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar os participantes a examinarem criticamente a imagem das mulheres e dos homens
representados no jogo de simulação.
 Proporcionar uma oportunidade para os participantes discutirem alternativas aos papéis sexuais
tradicionais.
 Encorajar os participantes a explorarem atitudes sobre os papéis sexuais femininos e masculinos.
 Criar condições para os participantes discutirem os efeitos dos papéis sexuais nas relações.
 Criar condições para os participantes desenvolverem competências para saber ouvir.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Turma inteira.

Tempo aproximado
 60 minutos.

O que é necessário
 Jogo de papéis 4.3, parte I e III(só para o aluno dinamizador).
 Jogo de papéis 4.3, parte II (para o porta-voz dos grupos).

Método Proposto
 Jogo de papéis: Simulação de uma conversa entre casais adultos amigos
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

 ?
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Actividade 4.4 — Desenvolvimento anormal dos genitais e
identidade de género

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS

 Encorajar os participantes a clarificarem os mitos e as concepções erradas sobre o hermafroditismo
 Criar uma oportunidade para os participantes fazerem questões que normalmente acham difícil
perguntar.
 Dar aos participantes uma oportunidade para clarificarem atitudes, valores ou comportamentos
relacionados com o hermafroditismo.
 Dar aos participantes uma oportunidade para reflectirem criticamente sobre os factores que poderão
estar envolvidos construção da identidade de género.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Ter realizado a actividade (4.1).

Tamanho do Grupo
Turma inteira.

Tempo aproximado
 60 minutos.

O que é necessário
 Nada.

Método Proposto
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.
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Actividade 4.5 — Transexualidade: desordem na identidade de
género

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes clarificarem os mitos e as concepções erradas sobre a
transexualidade.
 Criar uma oportunidade para os participantes fazerem questões que normalmente acham difícil
perguntar.
 Dar aos participantes uma oportunidade para clarificarem atitudes, valores ou comportamentos
relacionados com a transexualidade.
 Criar condições para os participantes praticarem as competências de comunicação verbal e a
capacidade de argumentação.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Turma inteira.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Jogo de papéis 4.5, parte I e III(só para o aluno dinamizador).
 Jogo de papéis 4.5, parte II (para o porta-voz dos grupos).

Método Proposto
 Jogo de papéis: Simulação de um debate televisivo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, clarifica valores, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.
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Actividade 5.1 — Modelos de beleza e estereótipos de género

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Proporcionar uma oportunidade para os participantes analisarem se os meios de comunicação
reforçam os modelos de beleza estáticos ou dinâmicos.
 Encorajar os participantes a examinarem criticamente os estereótipos de feminilidade e
masculinidade apresentados nos meios de comunicação.
 Estimular a discussão sobre a maneira como os modelos de beleza e os estereótipos de género
transmitidos pelos meios de comunicação reforçam ou enfraquecem alguns comportamentos, atitudes
e valores sexuais dos jovens.
 Proporcionar uma oportunidade para os participantes discutirem alternativas saudáveis às
mensagens sobre sexualidade transmitidas pelos meios de comunicação.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes em pequenos grupos.

Tempo aproximado
 10 minutos por dia, durante uma semana para gravar excertos dos programas ou anúncios da
televisão, rádio, etc. ou fazer recortes de revistas, etc. .
 60 minutos para análise do material recolhido.
 30 minutos para debate em turma e elaboração das conclusões finais.

O que é necessário
 Guião de análise dos meios de comunicação 5.1 (para o porta-voz dos grupos).

Método Proposto
 Recolha aleatória excertos dos meios de comunicação.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Guião de Análise dos Meios de Comunicação e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve
o pensamento crítico e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
Individualmente
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Actividade 5.2 — Análise comparativa dos modelos de beleza e
estereótipos de género nos meios de comunicação de vários países

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes ficarem a conhecer as semelhanças e as diferenças nos
modelos de beleza e nos estereótipos de género nos vários países.
 Proporcionar uma oportunidade para discutir alternativas aos papéis sexuais tradicionais.
 Gerar uma variedade de questões e comentários sobre a utilização da sexualidade nos meios de
comunicação no nosso e nos outros países e dar uma oportunidade para as explorarem no futuro.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Ter realizado a actividade (5.1).

Tamanho do Grupo
Grupo de qualquer tamanho ou individual.

Tempo aproximado
 Sem duração limitada.

O que é necessário
 Guião de análise dos meios de comunicação 5.1 (para o porta-voz dos grupos).

Método Proposto
 Assembleia de turma.
 Trabalho de pequeno grupo ou individual.

Fórum Alunos: Partilha visões, desenvolve o pensamento crítico e clarifica valores.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 5.3 — Como é que a menstruação é utilizada na
publicidade

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS

 Estimular a discussão sobre a maneira como a publicidade explora a menstruação para a venda de
produtos de higiene íntima.
 Criar condições para os participantes se tornarem críticos perante a manifestação de visões
negativas da sexualidade.
 Criar condições para os participantes gerarem uma variedade de questões e comentários sobre
estes problemas e dar oportunidade para os explorarem no futuro.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Nenhum.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes em pequenos grupos.

Tempo aproximado
 1 semana, para recortarem ou gravarem anúncios relacionados com a menstruação.
 60 minutos para análise do material recolhido.
 30 minutos para debate em turma e elaboração das conclusões finais.

O que é necessário
 Guião de análise da publicidade 5.3 (para o porta-voz dos grupos).

Método Proposto
 Recolha aleatória de publicidade relacionada com a menstruação.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Guião de Análise da Publicidade e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o
pensamento crítico e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
Individualmente
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Actividade 6 — O que pensa a comunidade sobre o despertar da
maturidade sexual

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS
 Estimular os participantes a investigarem, nos grupos que para eles são significativos, os
conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos sobre as mudanças que ocorrem na puberdade; o
que pensam e sentem  sobre os sonhos húmidos; os mitos e as concepções erradas sobre a
menstruação; os modelos de beleza e os estereótipos de género.
 Promover a identificação do suporte que existe na comunidade para a saúde sexual e reprodutiva
dos jovens (por exemplo, nos Centros de Saúde, Câmara Municipal, Instituto Português da Juventude,
Escola, etc.).

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 A compreensão dos conceitos envolvidos neste tema.
 Uma compreensão global simples das técnicas de investigação por inquérito ou entrevista.

Tamanho do Grupo
Idealmente 4-6 adolescentes em pequenos grupos.

Tempo aproximado
 30 minutos para apresentação da actividade e enumerarem os problemas de investigação mais
relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita por questionário ou entrevista; e
decidirem qual será a população alvo.
 90 minutos para cada grupo elaborar um esboço do instrumento de recolha de dados e em
assembleia de turma fazerem o instrumento final.
 1 semana para recolha de dados.
 60 minutos para elaborar partes do relatório em grupo.
 60 minutos para a assembleia de turma e elaborar as conclusões finais.

O que é necessário
 Questionário/ Entrevista 6 (para o porta-voz).
 Computador com o programa Excel ou outro equivalente.

Método Proposto
 Assembleia de Turma.
 Trabalho de grupo.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Entrevista ou questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento,
desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões

2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS

 Proporcionar condições para os participantes seleccionarem problemas pessoais ou da
comunidade sobre a sexualidade e a educação sexual para os resolverem ou ajudarem a
resolver.
 Promover o desenvolvimento de visões que reflictam as habilidades dos participantes para
ver as possibilidades reais para realizarem e desenvolverem os seus próprios sonhos e ideias
em relação à resolução dos problemas que descobriram.
 Obter informação do grupo para a planificação das acções a realizar.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem encontrado previamente problemas dentro do tema em estudo em
relação aos quais se sintam empenhados em resolver ou ajudar a resolver.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Tempestade de Ideias 1 (para o aluno coordenador), um bloco de notas “post-it” e uma lapiseira
por grupo.

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em post-it por grupos. Registo simultâneo das ideias de
cada grupo e registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
 Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das ideias
finais no site.

Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e
exerce a cidadania.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança
2. O Despertar da Maturidade Sexual                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS

 Tornar relevantes as mudanças que deverão ocorrer dentro dos participantes, na turma, na
escola e na comunidade para transformar as visões em realidade.
 Promover o desenvolvimento de estratégias criativas para realizar acções que levem à
mudança e ultrapassar barreiras que possam impedir o seu desenvolvimento.
 Proporcionar condições para seleccionarem as acções que desejam realizar, as realizarem
e fazerem a sua avaliação.
 Obter informação do grupo para a planificação da acção.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem decidido previamente quais são as visões que querem tornar reais.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Grupo de Investigação e assembleia de turma/escola 1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Trabalho de grupo com registo simultâneo das ideias de cada grupo e registo da
“observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
 Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das acções
realizadas neste site.

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania.

Debate em subgrupo
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Núcleo temático 3: Amor, Intimidade, Comunicação e
Comportamento Sexual

Í N D I C E — Metodologia para o Aluno/ Grupo Líder

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a atracção, o amor, a intimidade, a comunicação e o
comportamento sexual

0.1 — O que é para mim a atracção, o amor, a intimidade, a comunicação e o
comportamento sexual ________________________________________________

Tempestade de ideias num rolo de papel

0.2 — Atracção pessoal __________________________________________________
Questionário e grupo de investigação

II — Investigação
1 — Atracção, paixão e amor: a visão afectiva da sexualidade?

1.1 — Pessoas atraentes: Factores que determinam a atracção interpessoal _________
Grupo de investigação

1.2 — Amizade, paixão, sedução e namoro  ___________________________________
Grupo de investigação

1.3 — Desejo sexual, atracção e paixão ______________________________________
Teatralização e grupo de investigação

1.4 — Identificação de pressupostos  ________________________________________
Estudo de caso

1.5 — Orientação do desejo sexual _________________________________________
Grupo de investigação

1.6 — O que é o amor ____________________________________________________
Questionário e grupo de investigação

2— Relações, intimidade e comunicação: Competências de comunicação que podem
melhorar as relações

2.1 — Intimidade e relações íntimas _________________________________________
Histórias em cadeia e grupo de investigação

2.2 — Intimidade nas mensagens de amor ou de amizade________________________
Grupo de investigação

2.3 — Como fazer críticas assertivas _________________________________________
Teatralização e grupo de investigação

2.4 — Como pedir favores _________________________________________________
Teatralização e grupo de investigação

2.5 — Perguntar porquê ___________________________________________________
Teatralização e grupo de investigação

2.6 — Defender os seus direitos ____________________________________________
Teatralização e grupo de investigação

2.7 — Empatia __________________________________________________________
Teatralização e grupo de investigação

2.8 — Recusar ou “dizer não” ______________________________________________
Teatralização e grupo de investigação

2.9 — Habilidades sociais não verbais _______________________________________
Teatralização e grupo de investigação
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3 — Comportamento sexual humano: Como se configura e expressa o desejo e a resposta
sexual humana

3.1 — Origem da motivação sexual: Identidade, papel e atracção sexual e os vínculos de
natureza sexual e social dos animais _____________________________________

Grupo de investigação e realização de filme/ documentário

3.2 — Prazer e desejo sexual ______________________________________________
Grupo de investigação

3.3 — Orientação do desejo sexual __________________________________________
Jogo de papéis

3.4 — Resposta sexual humana ____________________________________________
Grupo de investigação

3.5 — Saúde sexual no par ________________________________________________
Grupo de investigação

3.6 — Problemas sexuais no par: disfunções sexuais ____________________________
Aprender em conjunto

3.7 — Variações sexuais atípicas: Parafilias ___________________________________
Aprender em conjunto

3.8 — Assédio sexual ____________________________________________________
Criar estudos de caso

3.9 — Abuso sexual de menores ____________________________________________
Criar estudos de caso

3.10 — Conhecimento sobre o abuso sexual de menores ________________________
Questionário e grupo de investigação

4 — Amor, intimidade, comunicação e comportamento sexual nos meios de comunicação
4.1 — Consultas de sexualidade… __________________________________________

Guião de análise dos mass media e grupo de investigação

4.2 — Programas televisivos sobre a sexualidade… ____________________________
Entrevista e grupo de investigação

4.3 — Análise comparativa entre vários países dos programas televisivos e “consultas”
sobre a sexualidade em revistas e sites da Internet ________________________

Fórum alunos

5 — O que pensa a comunidade sobre o amor, a intimidade, a comunicação e o
comportamento sexual _______________________________________________

Entrevista/ Questionário na comunidade e grupo de investigação

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ______________________________________________________

Tempestade de ideias em “post-it”

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança ____________________________
Grupo de investigação e assembleia de turma ou escola

Preparação adicional
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I — Problemas/ Temas 

Actividade 0.1 — O que é para mim a atracção, o amor, a intimidade,
a comunicação e o comportamento sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Promover o estudo das ideias iniciais dos participantes sobre a atracção, o amor, a intimidade,
a comunicação e o comportamento sexual.
 Proporcionar condições para seleccionarem problemas pessoais ou da comunidade sobre a
atracção, o amor, a intimidade, a comunicação e o comportamento sexual.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
Idealmente 2 círculos separados: um de rapazes e outro de raparigas.

Tempo aproximado
90 minutos.

O que é necessário
Tempestade de ideias 0.1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em grupos. Registo simultâneo das ideias de cada grupo e
registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade de Ideias num Rolo de Papel: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa democraticamente.

Grupo feminino

2. Quais são as
características
físicas e de
personalidade
que tornam as
raparigas
atraentes?

Grupo masculino

2. Quais são as
características
físicas e de
personalidade
que tornam as
raparigas
atraentes?
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Actividade 0.2 — Atracção pessoal

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a análise da avaliação inicial que os participantes fazem da sua atracção pessoal.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.

Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 15 minutos para completar o questionário.
 30 minutos para analisar os dados previamente tratados.

O que é necessário
Questionário e grupo de investigação 0.2 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Completar um questionário.
 2 ou 3 alunos em conjunto com o professor tratam os dados.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
Individualmente
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II — Investigação 

Actividade 1.1 — Pessoas atraentes: Factores que determinam a
atracção interpessoal

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Estimular os participantes a investigarem quais são as características psicológicas e físicas
que tornam as pessoas atraentes para os jovens do sexo oposto.
 Promover condições para os participantes ganharem consciência que, na maior parte das
pessoas, algumas características psicológicas, como por exemplo a honestidade, contribuem
mais do que a atracção física, para os jovens se sentirem atraídos por um parceiro com quem
querem ter uma relação duradoura.
 Dar uma oportunidade para os participantes discutirem se as características que os homens
e as mulheres acham que tornam o sexo oposto atraente são as mesmas.
 Incentivar o grupo a debater quais são os factores que poderão estar na base das
diferenças de género encontradas nas selecção das características que tornam o sexo oposto
mais atraente.
 Estimular no grupo a discussão sobre as maneiras como as mensagens, por vezes, são
distorcidas.
 Apresentar aos participantes as capacidades que é necessário desenvolver para saber
ouvir.
 Demonstrar os problemas de uma das formas de comunicação.
 Ajudar os participantes a compreenderem que o conceito de beleza é diferente de pessoa
para pessoa e da zona do planeta e da época, porque depende das características que se
valorizam para achar uma pessoa atraente.
 Criar condições para os participantes compararem as suas ideias iniciais sobre a atracção
pessoal com as que possuem depois de debaterem o tema.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Suporte positivo no grupo.

Tamanho do grupo
 Turma (actividade 1.1 A, 1.1B e 1.1C)
 Individualmente (actividade 1.1 D).
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 15 minutos para a Actividade 1.1 A.
 30 minutos para a Actividade 1.1 B.
 45 minutos para a Actividade 1.1 C.
 30 minutos para a Actividade 1.1 D.
 45 minutos para as conclusões finais.

O que é necessário
 Grupo de investigação 1.1, parte 1.1A, parte 1.1B (para o aluno dinamizador)
 Grupo de investigação 1.1, parte 1.1D (para todos os participantes).
 Gravador.
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 Fotografias pessoais de diferentes idades e em diversas situações, em que gostem da
imagem que estão a transmitir.
 Imagens de pessoas de várias zonas do planeta e de diferentes épocas históricas.
 Actividade 0.1 (ideias iniciais), respostas 1 e 2.
 Actividade 0.2 (ideias iniciais).

Método Proposto
 Assembleia de turma (actividade 1.1 A, 1.1B e 1.1C)
 Individualmente (actividade 1.1 D).
 Assembleia de turma para as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Actividade 1.1 A Actividade 1.1 B

Actividade 1.1 C Actividade 1.1 D

Nada
atraente

Medianamente
atraente

Muitíssimo
atraente

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.
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Actividade 1.2 — Amizade, paixão, sedução e namoro
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar o grupo a debater as diferenças encontradas entre o que sentem os rapazes e as
raparigas quando estão apaixonados.
 Estimular a discussão sobre os conceitos de sedução e paixão.
 Proporcionar condições para distinguirem a amizade do namoro, passando pela análise dos
conceitos do grupo sobre “andar” e “curtir”.
 Criar condições para os participantes compararem as suas ideias iniciais sobre a atracção
pessoal com as que possuem depois de debaterem o tema.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Suporte positivo no grupo.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
 Um círculo de rapazes e outro círculo de raparigas.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Grupo de investigação 1.2 (para o porta-voz do grupo).
 Rolo da actividade 0.1 (ideias iniciais), respostas 3, 4 e 5.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Grupo feminino

Grupo masculino
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Actividade 1.3 — Desejo sexual, atracção e paixão

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes diferenciarem o desejo sexual dos afectos mais
directamente relacionados com a sexualidade: amor, paixão e atracção.
 Encorajar os participantes a compreenderem que o desejo sexual tem uma componente
biológica, mas também é influenciado por factores de tipo pessoal, relacional e cultural.
 Levar os participantes a recordarem que segundo Levine o desejo sexual na adolescência é
uma emoção constituída por três componentes: o impulso (que representa a base
biofisiológica), o motivo (que representa a sua articulação psicológica) e a expressão do desejo
(que se refere à sua representação sócio-cultural).
  Encorajar os participantes a desenvolverem uma visão positiva da sexualidade que inclua a
vivência do desejo sexual como um estado agradável e de bem estar que leva à predisposição
para procurar a satisfação sexual, embora não se activem necessariamente comportamentos
sexuais.
 Criar condições para os participantes compreenderem que a atracção implica que alguma
pessoa ou estimulo sexual concreto (real ou fantasia) tenha valência erótica, ou seja, a
capacidade para mobilizar o desejo.
 Continuar o debate do primeiro tema sobre as muitas ocasiões em que as pessoas
controlam os sentimentos de atracção por razões sociais e morais.
 Dar uma oportunidade para os participantes identificarem que os factores que condicionam
a atracção são: a orientação do desejo sexual; o modelo social dominante e interiorizado de
homem e mulher atraentes; algumas características dos estímulos que provocam a atracção,
como a nudez, estão geneticamente programados; outros factores mediadores que dependem
de pessoa para pessoa como a semelhança (de idades, ideias e cultura), a proximidade física, o
sentimento de reciprocidade, as pessoas que nos recompensam, as pessoas com quem se teve
experiências sexuais positivas, etc.
 Criar condições para os participantes compreenderem que a paixão supõe desejo e
atracção, mas diferencia-se da atracção porque a pessoa por quem se está apaixonado é única
e insubstituível.
 Ajudar os participantes a reconhecerem que o desejo e a atracção se podem sentir por um
grande número de pessoas, mas o sentimento de paixão tem um carácter de exclusividade e é
caracterizado por um estado de “encantamento”.
 Começar a promover um debate sobre as diferentes formas como as várias sociedades
regulam o facto da paixão incluir o desejo de eternizar a relação, o que leva a adoptar
compromissos, nomeadamente, a co-habitar, a casar, etc..

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
 Um círculo de rapazes e outro círculo de raparigas.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Teatralização e grupo de investigação 1.3 (para o porta-voz do grupo).
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Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Grupo feminino

Grupo masculino



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

103

Actividade 1.4 — Identificação de pressupostos

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes identificarem e clarificarem alguns dos pressupostos
que as pessoas fazem no dia-a-dia em relação à orientação sexual, diferenças de género nas
profissões, diferente comportamento dos pais em função do sexo do filho, etc..
 Promover um debate sobre alguns desses pressupostos e analisar por que razão eles
existem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Nenhum

Tamanho do grupo
Turma

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Estudo de caso 1.4 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho individual
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudo de Caso: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Individualmente

Turma em U
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Actividade 1.5 — Orientação do desejo sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes ficarem a conhecer a orientação do desejo sexual
humano e as suas manifestações.
 Encorajar os participantes a reflectirem sobre as relações de amizade com o mesmo sexo e o
sexo oposto, tendo em atenção a orientação sexual do(a) amigo(a).
 Promover um debate sobre os mitos associados à origem da homossexualidade de maneira a
que os participantes fiquem a conhecer os elementos básicos da orientação do desejo,
desenvolvam atitudes positivas e tolerantes para com a orientação homossexual e evitem
discriminações injustificadas.
 Ajudar os participantes a compreenderem que a função principal da amizade consiste em dar
apoio emocional e suporte social entre as pessoas que a estabelecem.
 Criar condições para os participantes reconhecerem que existem muitos mitos em relação a
relações de amizade com pessoas homossexuais, especialmente entre os rapazes, tais como
que as relações de amizade podem estar a encobrir intenções claramente sexuais e não de
amizade e que por isso é melhor evitá-las.
 Trabalhar as relações de amizade entre os adolescentes valorizando a importância que têm
para o seu desenvolvimento pessoal, analisando as expectativas e as dificuldades que
encontram numa amizade, mas sobretudo, tendo em atenção a necessidade que todas as
pessoas têm, independentemente da sua orientação sexual, de estabelecer laços afectivos e de
amizade.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Individual
 Turma

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Grupo de investigação 1.5 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho individual.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Individualmente

Turma em U
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Actividade 1.6 — O que é o amor?

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar os participantes a reflectirem sobre a teoria triangular do amor de Sternberg para
ajudar a valorizar a intimidade, a paixão e o compromisso nas relações amorosas.
 Promover um debate sobre as componentes mais importantes da experiência amorosa e os
padrões e formas de amar dos rapazes e das raparigas.
 Ajudar os participantes a compreenderem os três elementos do amor de Sternberg: intimidade
(comunicação, apoio emocional, sentimentos de desenvolvimento de vínculos afectivos, etc.);
paixão (desejo, atracção, prazer na experiência sexual); e decisão/ compromisso (decisão de
gostar do outro, vontade de manter a união, criação de compromissos explícitos e implícitos,
etc.).
 Trabalhar as sete relações amorosas ou tipologias de relação possíveis com as combinações
das três componentes do amor de Stenberg, de maneira a que os participantes infiram que as
várias formas de amar (amor amigável, amor passional, amor formal ou de compromisso, amor
romântico, amor de apego ou de companheiro seguro, amor fátuo, tolo ou carente de intimidade
e amor pleno) estão sujeitas a mudanças evolutivas, a mudanças produzidas pela própria
experiência amorosa ou por mudanças históricas e culturais (no passado, as relações amorosas
eram um compromisso estabelecido pelos pais, etc.).

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
 Individual.
 Idealmente pequenos grupos com elementos do mesmo sexo de 2-3 jovens.
 Turma.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Questionário e grupo de investigação 1.6 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho individual.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores
e participa democraticamente.

Individualmente
Grupo
feminino

Grupo
masculino
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Actividade 2.1 — Intimidade e relações íntimas

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a compreenderem os três elementos que constituem as relações de
intimidade entre duas pessoas: cuidar uma da outra; ter confiança uma na outra e sentir um
compromisso uma com a outra.
 Criar condições para os participantes debaterem se as pessoas podem ter relações íntimas
sem serem sexualmente íntimas.
 Encorajar os participantes a analisarem se há ou não diferentes visões sobre a intimidade
para os rapazes e para as raparigas.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
 Um círculo de rapazes e outro círculo de raparigas.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Histórias em cadeia e grupo de investigação 2.1 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Histórias em Cadeia e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.
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Actividade 2.2 — Intimidade nas mensagens de amor ou de amizade

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                     Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a identificarem os seus próprios sentimentos e ideias quando
comunicam por escrito com intimidade.
 Dar uma oportunidade para os participantes compreenderem como melhorar e melhorarem a
intimidade nas suas relações de amor e amizade.
  Criar condições para os participantes debaterem se a intimidade sexual significa sempre
intimidade no casal.
 Promover a identificação de factores que condicionam o desenvolvimento de relações de
amizade com intimidade.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Individual.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Grupo de investigação 2.2 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Escrever uma carta individualmente.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Debate em subgrupoIndividualmente
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Actividade 2.3 — Como fazer críticas assertivas

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Dar oportunidade para os participantes expressarem de um forma criativa críticas assertivas
para diferentes situações possíveis do dia-a-dia.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.
 Encorajar os participantes a começarem a gerar na comunidade local a realização de críticas
assertivas.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Teatralização e grupo de investigação 2.3 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.4 — Como pedir favores

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS 2.4
 Criar condições para os participantes compreenderem que ao pedirem favores de forma
adequada podem fazer com que os outros fiquem a conhecer as suas necessidades, os ajudem
de forma amável e não ameaçadora e que lhes façam mais favores.
 Encorajar os participantes a reflectirem sobre as desvantagens de não pedirem favores,
nomeadamente, não permitirem que os outros os ajudem a satisfazer as suas necessidades ou
desejos e correrem o risco de se sentirem frustrados por não conseguirem algo que necessitam.
 Promover o desenvolvimento de um processo de auto-análise sobre os favores pedidos no
passado, para reflectirem sobre as consequências de pedidos feitos de uma forma inapropriada,
nomeadamente, fazer com que a pessoa a quem fizeram o pedido se zangue ou se sinta
incomodada, correr o risco de que a outra pessoa lhes negue o pedido e a outra pessoa pensar
que quem fez o pedido é desrespeitador ou indelicado.
 Dar oportunidade para os participantes pedirem favores de um forma criativa.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Teatralização e grupo de investigação 2.4 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.5 — Perguntar porquê

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes compreenderem que perguntar porquê os pode ajudar a
compreender o motivo do pedido, a tomar a decisão adequada, a compreender exactamente o
que é que a outra pessoa espera deles e a permitir que a outra pessoa saiba que está a ser
ouvida e que estão interessados.
 Encorajar os participantes a reflectirem sobre as desvantagens de não perguntarem porquê,
nomeadamente, porque podem acabar por fazer alguma coisa que não agrade ao outro e
podem não ficar a saber alguma coisa que poderia ser importante saberem.
 Dar oportunidade para os participantes perguntarem porquê em diversas situações do dia-a-
dia de um forma criativa.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Teatralização e grupo de investigação 2.5 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.6 — Defender os seus direitos

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes compreenderem que defender os seus direitos faz com
que os outros saibam que pensam que estão a violar os seus direitos e que se estão a
aproveitar de vocês, que acreditam que foram tratados injustamente, que se defenderão se for
necessário, como querem ser tratados e o que não admitirão e que, porque se sabem defender,
se podem sentir seguros e orgulhosos de vocês próprios.
 Encorajar os participantes a reflectirem sobre as desvantagens de não defenderem os seus
direitos, nomeadamente, porque podem permitir que os outros se aproveitem de vocês, podem
perder coisas que por direito são vossas, podem ser tratados injustamente e os outros podem-
lhes perder o respeito e podem perder a confiança e o respeito por vocês próprios, por terem
permitido que os outros se aproveitassem de vocês e os tratassem injustamente.
 Dar oportunidade para os participantes defenderem os seus direitos, de um forma criativa, em
diversas situações do dia-a-dia.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Teatralização e grupo de investigação 2.6 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.7 — Empatia

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Dar uma oportunidade para os participantes compreenderem que a empatia é a capacidade
para se ligarem de forma correcta e sincera com os sentimentos e emoções de outra pessoa.
 Criar condições para os participantes compreenderem que ser capaz de partilhar os
sentimentos de alguém pode ajudar a que a pessoa sinta que alguém se preocupa com ela e
pode-a tornar mais feliz por poder partilhar os seus sentimentos.
 Encorajar os participantes a reflectirem sobre as desvantagens de não partilharem os seus
sentimentos e ideias com os outros (não serem empáticos), nomeadamente, ser possível que
os outros tenham menos vontade de os ouvir e de os tentar compreender, pode ser difícil ter
amigos íntimos, podem não ser capazes de partilhar sentimentos e emoções com os outros.
 Dar oportunidade para os participantes desenvolverem a empatia em diversas situações do
dia-a-dia, de um forma criativa.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Teatralização e grupo de investigação 2.7 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

113

Actividade 2.8 — Recusar ou “dizer não”
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes compreenderem que ser capaz de dizer não permite que
os outros saibam qual é a vossa postura e quais são os vossos sentimentos, permite sentirem-
se bem porque não fazem algo que não querem fazer, permite poder evitar que as pessoas se
aproveitem de vocês e permite terem menos probabilidade de que lhes voltem a pedir para
fazer algo que não desejam fazer porque não consideram correcto.
 Encorajar os participantes a reflectirem sobre as desvantagens de não serem capazes de
dizer não, nomeadamente, poderem acabar por fazer algo de que não gostem, sentindo-se
frustrados e descontentes, poderem acabar por fazer algo que lhes traga consequências
negativas e poderem dar uma impressão errada aos outros sobre o tipo de pessoa que são e as
coisas que gostam de fazer.
 Dar oportunidade para os participantes dizerem não em diversas situações do dia-a-dia, de
um forma criativa.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Pares.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Teatralização e grupo de investigação 2.8 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Teatralização em pares.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.
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Actividade 2.9 — Habilidades sociais não verbais
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS 2.9
 Criar condições para os participantes compreenderem que serem capazes de utilizar a
comunicação não verbal de forma correcta pode ajudar a fazer com que o que se diz seja mais
fácil de compreender e seja mais divertido ou interessante para quem ouve, pode ajudar a
expressar ideias ou sentimentos difíceis e ajuda a que a pessoa saiba quando é a sua vez de
falar e quando termina a conversa.
 Encorajar os participantes a reflectirem sobre as desvantagens de não utilizarem ou não
utilizarem correctamente a comunicação não verbal, nomeadamente, ser mais difícil dar sentido
às mensagens, poder ser mais difícil manter o interesse das pessoas no que se está a dizer,
poder passar aos outros uma mensagem errada e facilitar uma interpretação errada.
 Dar oportunidade para os participantes utilizarem a comunicação não verbal em diversas
situações do dia-a-dia, de um forma criativa.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Pares.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Teatralização e grupo de investigação 2.9 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Actividade 2.9 A

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.
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Actividade 2.9 B Actividade 2.9 C

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Actividade 2.9 D

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento
crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

.

Actividade 2.9 E

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Debate em subgrupo
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Actividade 3.1 — Origem da motivação sexual: Identidade, papel e
atracção sexual e os vínculos de natureza sexual e social dos animais

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                       Professor…

OBJECTIVOS
 Promover a compreensão dos diferentes comportamentos sexuais e ciclos de vida no
mundo animal, nomeadamente, as épocas de cio, o acasalamento, as paradas nupciais,
o tipo de fecundação, o período de gestação, a relação afectiva progenitor e crias, etc..
 Encorajar os participantes a reflectirem sobre as diferenças entre o comportamento
sexual humano e o animal, nomeadamente se existe e/ou se existe da mesma maneira o
cio, o acasalamento, os ritos culturais de entrada no mundo adulto, a identidade pessoal
e sexual, o aparecimento do desejo sexual, os afectos e os comportamentos sexuais.
 Criar condições para que os alunos compreendam que quanto mais elevada está a
espécie na escala filogenética menor é a dependência hormonal do impulso sexual e
maior é a dependência do desejo sexual da experiência e da aprendizagem.
 Criar condições para os participantes reflectirem sobre os aspectos sociais e
psicológicos da sexualidade na adolescência.
 Dar oportunidade para os participantes assumirem de forma responsável e positiva o
facto de serem sexuados e as características biológicas, psicológicas e sociais do seu
processo de desenvolvimento sexual.
 Possibilitar a aceitação pessoal da sexualidade como fonte de prazer, saúde,
afectividade, reprodução e como um elemento fundamental da identidade pessoal.
 Dar uma oportunidade para os participantes expressarem criativamente a sua própria
capacidade crítica sobre o desenvolvimento sexual humano e dos outros animais.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Nenhum.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma para as conclusões finais.

Tempo aproximado
 30 minutos (Grupo de investigação e realização de filme/documentário 3.1, parte I).
 1 semana (realização do vídeo ou análise de documentários).
 Variável (apresentação dos trabalhos, Grupo de investigação e realização de
filme/documentário 3.1, parte II, conclusões finais).

O que é necessário
 Grupo de investigação e realização de filme/documentário 3.1 (para todos os participantes).
 Televisão.
 Vídeo.
 Câmaras de filmar.
 Cassetes vídeo.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o
debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma
e das ideias finais no Fórum Alunos,
Diário dos Observadores.

Grupo de Investigação e Realização de Filme/ Documentário: Desenvolve a criatividade, partilha o conhecimento e valores,
mostra pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.
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Actividade 3.2 — Prazer e desejo sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os alunos compreenderem como se forma o desejo sexual humano (os
seus aspectos motivacionais e emocionais), a sua orientação e as suas manifestações.
 Potenciar o desenvolvimento de atitudes positivas face à orientação homossexual.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre o desejo
sexual.
 Confrontar as formas de regulação familiar e social do desejo sexual com outros desejos
sobre os quais não há tabu, como por exemplo, comer chocolate.
 Criar condições para que os participantes reconheçam o desejo sexual como uma experiência
emocional.
 Promover uma reflexão sobre o papel dos sentidos no despertar do desejo sexual,
nomeadamente da visão, do cheiro, da sensibilidade das zonas erógenas primárias e
secundárias e da audição.
 Potenciar nos participantes a capacidade de auto-regular o desejo sexual, procurando saídas
adequadas e realistas quando o sentem.
 Trabalhar a ideia de que o desejo sexual não tem destinos determinados à partida, pois é uma
realidade plástica e flexível diferente do instinto sexual próprio das espécies inferiores em que é
automático e estereotipado.
 Criar condições para que os alunos compreendam que nos seres humanos as bases
neurológicas do desejo sexual estão relacionadas com o pensamento, a linguagem e a
memória, por isso, a configuração do desejo sexual depende da biografia do indivíduo, da
experiência em geral, das experiências íntimas e do desejo que já sentiram sendo uma
realidade que não pode ser esquecida porque faz parte da nossa condição de seres sexuados.
 Promover uma reflexão sobre o conhecimento actual em relação à origem da orientação do
desejo.
 Promover um debate sobre os mitos associados à origem da homossexualidade de maneira a
que os participantes fiquem a conhecer os elementos básicos da orientação do desejo,
desenvolvam atitudes positivas e tolerantes para com a orientação homossexual e evitem
discriminações injustificadas.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma.

Tempo aproximado
 15 minutos (Grupo de investigação 3.2, parte I).
 15 minutos (Grupo de investigação 3.2, parte II).
 20 minutos (Grupo de investigação 3.2, parte III).
 30 minutos (Grupo de investigação 3.2, parte IV).

O que é necessário
 Grupo de investigação 3.2, parte I (para o porta-voz do grupo).
 Grupo de investigação 3.2, parte II (para o aluno orientador).
 Grupo de investigação 3.2, parte III (para o porta-voz do grupo).
 Grupo de investigação 3.2, parte IV (para todos os participantes).
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Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Grupo feminino

Grupo masculino
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Actividade 3.3 — Orientação do desejo sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Promover uma reflexão sobre as relações de amizade entre rapazes e raparigas tendo em
atenção a sua orientação do desejo sexual.
 Ajudar os participantes a compreenderem que a função principal da amizade consiste em dar
apoio emocional e suporte social entre as pessoas que a estabelecem.
 Incentivar a valorização da importância que tem para todos os adolescentes o valor da
amizade, sentir-se reconhecido no grupo, aceite, integrado e sem nenhum tipo de discriminação
por razões de sexo, raça ou orientação sexual.
 Trabalhar as relações de amizade entre os adolescentes valorizando a importância que têm
para o seu desenvolvimento pessoal, analisando as expectativas e as dificuldades que
encontram numa amizade, mas sobretudo, tendo em atenção a necessidade que todas as
pessoas têm, independentemente da sua orientação sexual, de estabelecer laços afectivos e de
amizade.
 Promover um debate sobre os mitos e as falsas crenças acerca das relações que
estabelecem as pessoas homossexuais com as pessoas da sua idade.
 Promover um debate sobre os mitos associados à origem da homossexualidade de maneira a
que os participantes fiquem a conhecer os elementos básicos da orientação do desejo,
desenvolvam atitudes positivas e tolerantes para com a orientação homossexual e evitem
discriminações injustificadas.
 Criar condições para os participantes reconhecerem que existem muitos mitos em relação a
relações de amizade com pessoas homossexuais, especialmente entre os rapazes, tais como
que as relações de amizade podem estar a encobrir intenções claramente sexuais e não de
amizade e que por isso é melhor evitá-las.
 Promover o desenvolvimento de empatia e compreensão face às estratégias de um
adolescente homossexual para não se sentir excluído do grupo de amigos.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Turma.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Jogo de papéis 3.3, parte I (para o aluno orientador).

 Jogo de papéis 3.3, parte II (para todos os participantes).

 Jogo de papéis 3.3, parte III (para o aluno orientador).

Método Proposto
 Jogo de papéis.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e
as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e
das ideias finais no Fórum Alunos, Diário
dos Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 3.4 — Resposta sexual humana
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a compreenderem que a resposta sexual humana é mais uma
resposta do organismo como a função respiratória, digestiva, circulatória, etc..
 Criar condições para os participantes reconhecerem que esta actividade se centra na resposta
do organismo (na resposta sexual humana), portanto, exclui a visão afectivo-sexual
complementar que se estuda noutros temas.
 Promover a criação de um clima prévio que neutralize emoções, como a ansiedade -
geralmente manifestada em risos, piadas e formas irrequietas de estar - associadas ao
tratamento temático das relações sexuais na adolescência.
 Ajudar os participantes a compreenderem alguns modelos de resposta sexual humana,
especialmente, o modelo apresentado por Masters e Jonhson, historicamente considerados
como os principais investigadores na resposta sexual humana.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre o desejo
sexual, a fase de excitação, a fase de planalto, a fase de orgasmo e a fase de resolução da
resposta sexual do homem e da mulher.
 Incentivar a valorização da utilização de uma linguagem precisa, adequada e objectiva sobre a
resposta sexual humana, que elimine conotações pejorativas, uma cultura sexual deficiente e a
consideração da sexualidade como algo distinto, tabu e que não pode ser falado abertamente.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

 Tamanho do grupo
 Turma.
 Idealmente 2-4 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Cartão de orientação para ensinar 3.4 (para os
dois grupos que vão ensinar).
 Grupo de investigação 3.4 (para todos os
participantes).

Método Proposto
 Um grupo de investigação masculino para
ensinar a resposta sexual feminina e um grupo de
investigação feminino para ensinar a resposta
sexual masculina.
 Assembleia de turma para o debate e as
conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias
finais no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

1. FASE DE EXCITAÇÃO

A pele do escroto fica tensa e espessa

Os testículos começam a elevar-se

Meato da uretra

A vasocongestão do
pénis resulta em erecção

1. FASE DE EXCITAÇÃO

Clítoris

Grandes lábios

Pequenos lábios

O clítoris e os lábios aumentam de
volume devido à vasoconstrição. A
vagina começa a lubrificar.
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Actividade 3.5 — Saúde sexual no par

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a compreenderem que não é fácil definir o que é uma relação saudável
no par, no entanto, quando se quer valorizar as relações no par é necessário, pelo menos,
trabalhar três critérios: o grau de satisfação de cada indivíduo na relação, o grau de satisfação
que como par encontram nas suas relações sexuais e a valorização que fazem do
funcionamento sexual.
 Incentivar os participantes a reconhecerem a importância do autoconhecimento e da aceitação
da própria sexualidade nas relações do casal.
 Promover a reflexão sobre o papel da comunicação tanto expressiva como receptiva no
relacionamento saudável de um casal.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as atitudes
e comportamentos do dia-a-dia que tornam a relação de um casal saudável.
 Encorajar os participantes a analisarem se há diferentes percepções sobre a saúde sexual no
par em função do género.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 2 círculos separados: um de rapazes e outro de raparigas.
 Turma.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Grupo de investigação 3.5 (para todos os participantes).

 Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Grupo feminino Grupo masculino

Turma em U
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Actividade 3.6 — Problemas sexuais no par: disfunções sexuais

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                    Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a conhecerem as possíveis disfunções sexuais vivenciadas pelos
homens e pelas mulheres, nomeadamente, desejo sexual inibido, inibição da excitação sexual
feminina, desejo sexual hiperactivo, aversão sexual, ausência de ejaculação, ejaculação
precoce, disfunção eréctil ou impotência, orgasmo prematuro na mulher, orgasmo retardado na
mulher, ausência de orgasmo na mulher, vaginismo e dispareunia.
 Estimular os participantes a identificarem as causas fisiológicas e psicogénicas das disfunções
sexuais.
 Encorajar os participantes a conhecerem as várias abordagens geralmente usadas para tratar
pessoas com disfunções sexuais.
 Promover o reconhecimento de técnicas específicas empregues para tratar pessoas com
disfunções sexuais particulares.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre a
prevenção, diagnóstico e tratamento das disfunções sexuais.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente dois grupos com seis elementos e um grupo com 12 elementos.
 Turma

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Aprender em conjunto 3.6 (para o aluno orientador).

 Método Proposto
 Aprender em conjunto em grupos de 3 pessoas.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Aprender em Conjunto: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

Cadeiras em semi-círculo

Identificação da disfunção sexual

Seis respostas da
Dra. Marta Suplicy

Seis cartas com
disfunções sexuais
à Dra. Marta
Suplicy
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Actividade 3.7 — Variações sexuais atípicas: Parafilias

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                    Professor …

OBJECTIVOS
  Encorajar os participantes a compreenderem o significado de parafilia como “amor (philia)
para além do usual (para)”, isto é, como comportamentos sexuais previamente descritos como
desviantes.
 Ajudar os participantes a conhecerem as possíveis parafilias, nomeadamente, a pedofilia, o
exibicionismo, o feiticismo, o sadomasoquismo, o frotteurismo/ toucherismo, o voyeurismo e o
travestismo feiticista.
 Encorajar os participantes a conhecerem as várias abordagens geralmente usadas para tratar
pessoas com parafilias.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre a
prevenção, diagnóstico e tratamento das parafilias.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Idealmente um grupo com 5 elementos e um grupo com 8 elementos.
 Turma.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Aprender em conjunto 3.7 (para o aluno orientador).

Método Proposto
 Aprender em conjunto em grupos de 2 pessoas.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Aprender em Conjunto: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

Casos Clínicos

Cadeiras em semi-círculo

Identificação da parafilia
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Actividade 3.8 — Assédio Sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                    Professor …

OBJECTIVOS
  Criar condições para os participantes compreenderem o que é o assédio sexual e quais são
os aspectos relacionados com o “poder” no assédio sexual, tais como: o problema real não é o
sexo, mas o poder (a habilidade de uma pessoa para controlar a outra, nomeadamente o poder
é usado para obter favores sexuais da pessoa abusada e o exercício do poder é mais
importante que o sexo obtido); muitas vezes os assediadores podem sentir que estão apenas a
ser amigáveis, mas a pessoa que sofre o assédio sabe que o assediador tem o poder de a
prejudicar; quantas mais mulheres atingem posições de poder dentro das organizações mais
homens sofrem assédio das suas chefes; o assédio sexual é principalmente um problema de
pessoas em posições hierárquicas mais baixas e pode levar à satisfação de necessidades que
não seriam satisfeitas sem a posição que o agressor obteve; o assédio é muitas vezes a forma
de ser tocado ou de ser forçado a ouvir piadas sexuais; e o assédio sexual no emprego
(insultante, diminuidor, intimidatório e de pressão) contrasta com a intimidade sexual entre
colegas de trabalho (flirtar, brincar, voluntário, mútuo e agradável).
 Ajudar os participantes a reconhecerem que no assédio sexual no local de trabalho o
assediador pode ser um cliente, um colega de trabalho, um supervisor ou um chefe, é alguém
de quem a vítima está dependente.
 Verificar se os participantes sabem que para denunciar o assédio sexual a pessoa abusada
tem que ter uma relação directa com o seu abusador e ter sofrido perdas monetárias, tais como,
ter perdido o emprego, não ter sido promovida, etc..
 Ajudar os participantes a reconhecerem que no assédio sexual nas universidades/ escolas o
aluno nunca está em igualdade, o professor tem o poder e a sua liderança é atraente.
 Promover um debate para os participantes identificarem os comportamentos a terem perante
o assédio sexual na escola, nomeadamente: (1) dizer “não” claramente; (2) falar com o
responsável pelo departamento do assediador; (3) escrever uma carta ao assediador
explicando os seus sentimentos e, depois (4) fazer uma queixa formal.
 Encorajar os participantes a investigarem a Lei Portuguesa e de outros países sobre o assédio
sexual .
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre o assédio
sexual.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Criar estudos de caso 3.8 (para o grupo que
vai ensinar os colegas).

 Método Proposto
 Criar estudos de caso e ensinar os colegas.
 Assembleia de turma para o debate e as
conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias
finais no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Assembleia de
Turma

Debate em
subgrupo em
casa

Debate em
subgrupo
na aula

Criar Estudos de Caso: Desenvolver a criatividade,
mostrar pensamento crítico e exercer a cidadania.
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Actividade 3.9 — Abuso sexual de menores

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                    Professor …

OBJECTIVOS
  Dar uma oportunidade para os participantes ficarem a conhecer que o abuso sexual de
menores são os contactos e as interacções entre uma criança e um adulto ou um menor de 18
anos quando é significativamente maior (agressor) que a criança (vítima) com o objectivo de a
usarem para se estimular sexualmente a si próprios, à criança ou a outra pessoa.
 Ajudar os participantes a reconhecerem quais são as condutas que podem ocorrer no abuso
sexual de menores, nomeadamente: violação, penetração digital, exposição, coito vaginal ou
anal, penetração anal ou vaginal com um objecto, carícias, sodomia, contacto genital oral,
obrigar a criança a envolver-se em contactos sexuais com animais, implicar menores na
produção de pornografia, promover a prostituição infantil e obrigar as crianças a verem as
actividades sexuais de outras pessoas.
 Encorajar os participantes a investigarem a Lei Portuguesa e de outros países sobre abuso
sexual de menores.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre o abuso
sexual de menores.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Criar estudos de caso 3.9 (para todos os participantes).

 Método Proposto
 Criar e debater estudos de caso.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Criar Estudos de Caso: Desenvolver a criatividade, mostrar
pensamento crítico e exercer a cidadania

Debate em
subgrupo em
na aula

Assembleia de
Turma

Debate em
subgrupo
na aula
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Actividade 3.10 — Abuso sexual de menores: Factos e mitos

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                   Professor …

OBJECTIVOS
  Dar uma oportunidade para os participantes ficarem a conhecer quais são os tipos de
condutas sexuais no abuso, quem comete os abusos, as técnicas dos agressores e algumas
reacções da vítima de abuso.
 Promover um debate sobre os mitos associados às características físicas e psicológicas e ao
comportamento social do abusador sexual de menores.
 Encorajar os participantes a investigarem a Lei Portuguesa e de outros países sobre abuso
sexual de menores.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre o abuso
sexual de menores.
 Encorajar os participantes a analisarem se há diferenças de género nos conhecimentos e
mitos sobre o abuso sexual de menores.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Individual
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Questionário e grupo de investigação 3.10 (para todos os participantes).

 Método Proposto
 Questionário individual.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

Individualmente

Assembleia
de turmaDebate em

subgrupo
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Actividade 4.1 — Consultas de sexualidade…
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                    Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes investigarem quais dos seguintes temas são tratados
nos meios de comunicação de massa em materiais/programas que apresentem perguntas
sobre sexualidade do público: o amor a comunicação com os pais e entre os namorados, o
ciúme, a homossexualidade, a primeira relação sexual, os métodos contraceptivos, a pílula de
emergência, as DSTs, o aborto, a transexualidade, o travestismo, o abuso sexual de menores e
a pedofilia e outras parafilias sexuais.
 Promover a investigação sobre o tipo de público que recorre aos meios de comunicação de
massa para se informar sobre esses assuntos.
 Capacitar os participantes para reflectirem sobre a qualidade dos especialistas e sobre as
respostas dadas nos meios de comunicação de massa em materiais com perguntas do público
sobre esses assuntos e respostas de especialistas.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Individual
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 1 semana (recolha de perguntas e respostas sobre sexualidade nos meios de comunicação de
massa).
 90 minutos (análise do material recolhido)
 45 minutos (elaboração do relatório final para publicação).

O que é necessário
 Guião de análise dos mass media e grupo de investigação 4.1 (para todos os participantes).

 Método Proposto
 Recolha individual de perguntas e respostas sobre sexualidade nos meios de comunicação de
massa.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Guião de Análise dos Mass Media e Grupo de
Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o
pensamento crítico e participa democraticamente.

Individualmente

Olá Dra. Isabel e Dr. Pedro
Obrigada por me darem a
oportunidade de colocar as
minhas preocupações nessa
revista.
Tenho 16 anos e namoro há 2
anos. …

Debate em subgrupo
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Actividade 4.2 — Programas televisivos sobre a sexualidade…

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                    Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a participação dos pais na investigação dos participantes sobre quais dos seguintes
temas são tratados na televisão: o amor a comunicação com os pais e entre os namorados, o
ciúme, a homossexualidade, a primeira relação sexual, os métodos contraceptivos, a pílula de
emergência, as DSTs, o aborto, a transexualidade, o travestismo, o abuso sexual de menores e
a pedofilia e outras parafilias sexuais.
 Promover a participação dos pais na investigação dos participantes sobre o tipo de público
que recorre aos meios de comunicação de massa para se informar sobre esses temas.
 Criar condições para os participantes ficarem a conhecer a opinião dos pais sobre a qualidade
dos especialistas e sobre as respostas dadas nos meios de comunicação de massa em
materiais com perguntas sobre esses temas do público e respostas de especialistas.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Nenhum

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 1 semana (recolha de perguntas e respostas sobre sexualidade nos meios de comunicação de
massa).
 90 minutos (análise do material recolhido)
 45 minutos (elaboração do relatório final para publicação).

O que é necessário
 Entrevista e grupo de investigação 4.2 (para todos os participantes).
 Gravadores
 Cassetes
 Computador para transcrição e tratamento das entrevistas.

 Método Proposto
 Entrevistas aos pais.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Entrevista e Grupo de Investigação: Envolve os pais, partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.

Individualmente

Debate em subgrupo
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Actividade 4.3 — Análise comparativa entre vários países dos
programas televisivos  e “consultas”sobre a sexualidade em
revistas e sites da Internet

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                    Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes ficarem conscientes das diferenças encontradas entre
os vários países no papel e na qualidade da intervenção dos mass media na educação do
público sobre o amor, a comunicação com os pais e entre os namorados, o ciúme, a
homossexualidade, a primeira relação sexual, os métodos contraceptivos, a pílula de
emergência, as DSTs, o aborto, a transexualidade, o travestismo, o abuso sexual de menores e
a pedofilia e outras parafilias sexuais.
 Gerar uma variedade de questões e comentários sobre as diferenças encontradas entre os
vários países no papel e na qualidade da intervenção dos mass media na educação do público
sobre esses assuntos no nosso e nos outros países e dar uma oportunidade para as
explorarem no futuro.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 4.1.

 Tamanho do grupo
 Qualquer tamanho do grupo ou individual.

Tempo aproximado
 Sem duração limitada.

O que é necessário
 Guião de análise dos mass media e grupo de investigação 4.1 traduzida para inglês ou na
língua do pais para onde vai ser enviada.

 Método Proposto
 Assembleia de turma.
 Trabalho de pequeno grupo ou individual.

Fórum Alunos: Partilha visões, desenvolve o pensamento crítico e clarifica valores.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 5 — O que pensa a comunidade sobre o amor, a
intimidade, a comunicação e o comportamento sexual

3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                    Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a investigação sobre os conhecimentos, atitudes, valores e experiências pessoais
da população em geral sobre o amor a comunicação com os pais e entre os namorados, o
ciúme, a homossexualidade, a primeira relação sexual, os métodos contraceptivos, a pílula de
emergência, as DSTs, o aborto, a transexualidade, o travestismo, o abuso sexual de menores e
a pedofilia e outras parafilias sexuais.
 Incentivar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram no seu local de trabalho os policias de segurança pública, os advogados e pessoas
afins sobre o abuso sexual de menores e sobre as parafilias sexuais.
 Incentivar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram no seu local de trabalho os médicos, enfermeiros, psicólogos, sexólogos e pessoas
afins sobre a sexualidade dos adolescentes, as disfunções sexuais, o abuso sexual de menores
e sobre as parafilias sexuais.
 Incentivar os participantes a investigarem o que pensam, sentem e a experiência que viveram
as pessoas que têm ou já tiveram um disfunção sexual.
 Encorajar os participantes a investigarem a percepção dos homossexuais sobre os mitos, as
concepções erradas e as verdades sobre a homossexualidade para a maior parte das pessoas.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 A compreensão dos conceitos envolvidos neste tema.
 Uma compreensão global simples das técnicas de investigação por inquérito ou entrevista.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 30 minutos para apresentação da actividade e enumerarem os problemas de investigação mais
relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita por questionário ou entrevista; e
decidirem qual será a população alvo.
 90 minutos para cada grupo elaborar um esboço do instrumento de recolha de dados e em
assembleia de turma fazerem o instrumento final.
 1 semana para recolha de dados.
 60 minutos para elaborar partes do relatório em grupo.
 60 minutos para a assembleia de turma e elaborar as conclusões finais.

O que é necessário
 Questionário/ Entrevista 6 (para o porta-voz).
 Computador com o programa Excel ou outro
equivalente.

Método Proposto
 Assembleia de Turma.
 Trabalho de grupo.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no
Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Entrevista ou questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento,
desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                      Professor …

OBJECTIVOS

 Proporcionar condições para os participantes seleccionarem problemas pessoais ou da
comunidade sobre a sexualidade e a educação sexual para os resolverem ou ajudarem a
resolver.
 Promover o desenvolvimento de visões que reflictam as habilidades dos participantes para ver
as possibilidades reais para realizarem e desenvolverem os seus próprios sonhos e ideias em
relação à resolução dos problemas que descobriram.
 Obter informação do grupo para a planificação das acções a realizar.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem encontrado previamente problemas dentro do tema em estudo em
relação aos quais se sintam empenhados em resolver ou ajudar a resolver.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Tempestade de Ideias 1 (para o aluno coordenador), um bloco de notas “post-it” e uma lapiseira
por grupo.

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em post-it por grupos. Registo simultâneo das ideias de cada
grupo e registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
 Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das ideias
finais no site.

Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e
exerce a cidadania.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança
3. Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual                                                    Professor …

OBJECTIVOS

 Tornar relevantes as mudanças que deverão ocorrer dentro dos participantes, na turma, na
escola e na comunidade para transformar as visões em realidade.
 Promover o desenvolvimento de estratégias criativas para realizar acções que levem à
mudança e ultrapassar barreiras que possam impedir o seu desenvolvimento.
 Proporcionar condições para seleccionarem as acções que desejam realizar, as realizarem e
fazerem a sua avaliação.
 Obter informação do grupo para a planificação da acção.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem decidido previamente quais são as visões que querem tornar reais.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Grupo de Investigação e assembleia de turma/escola 1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Trabalho de grupo com registo simultâneo das ideias de cada grupo e registo da “observação
da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
  Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das acções
realizadas neste site.

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania.

Debate em subgrupo
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Núcleo temático 4: Fertilidade Humana

Í N D I C E

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a responsabilidade de ser pai/mãe, a fecundação, o
desenvolvimento embrionário e a saúde da grávida

0.1 — A decisão de ter filhos _______________________________________________
Tempestade de ideias

0.2 — A família, a gravidez e os filhos ________________________________________
Questionário e grupo de investigação das ideias iniciais

0.3 — Assuntos e problemas a resolver sobre a fertilidade humana _________________
Tempestade de ideias sobre os problemas iniciais

II — Investigação
1 — Os filhos e a família

1.1 — Rede de valores da vida familiar _______________________________________
Grupo de investigação/ estudo de caso/ grupo de investigação

1.2 — A atracção do casamento ____________________________________________
Grupo de investigação

1.3 — Maternidade e paternidade responsáveis ________________________________
Jogo de papéis

1.4 — Projecção para o futuro: Quero ser pai/mãe?_____________________________
Grupo de investigação

2— Concepção, desenvolvimento embrionário e parto
2.1 — A dinâmica da concepção e as primeiras fases do desenvolvimento embrionário _

Prática laboratorial

2.2 — Desenvolvimento embrionário e fetal ___________________________________
Grupo de investigação

2.3 — Nutrição e protecção pré-natal ________________________________________
Grupo de estudo

2.4 — Influências ambientais no desenvolvimento do bebé e anomalias genéticas _____
Mesa redonda com convidados

3 — Acompanhamento médico durante a gravidez e o parto _________________________
Grupo de investigação com uso da Internet

4 — Infertilidade e métodos alternativos à concepção

4.1 — Infertilidade masculina e feminina ______________________________________
Aprender em conjunto

4.2 — Infertilidade: causas, diagnóstico, tratamento e técnicas de reprodução
medicamente assistida (RMA) _______________________________________

Aprendizagem em vaivém (Jigsaw learning)

4.3 — Reflexão ética sobre a reprodução medicamente assistida ___________________
Estudos de caso

5 — A clonagem

5.1 — Tecnologias do ADN recombinante: Genoma humano e alimentos transgénicos __
Jogo de papéis

5.2 — Tecnologias da clonagem terapêutica ou clonagem embrionária: Produção de
órgãos para transplante e cura de doenças ______________________________

Estudos de caso
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5.3 — Tecnologia da clonagem reprodutiva: A reprodução humana é científica e
eticamente possível?! _______________________________________________

Notícias em foco e grupo de investigação

6 — Fertilidade humana nos meios de comunicação

6.1 — Programas televisivos sobre a fertilidade humana _________________________
Entrevista com os pais e grupo de investigação

6.2 — Análise comparativa entre os vários países de programas televisivos sobre a
fertilidade humana __________________________________________________

Fórum alunos

7 — O que pensa a comunidade sobre a fertilidade humana _________________________
Entrevista/ Questionário na comunidade e grupo de investigação

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

Tempestade de ideias em “post-it”

IV — Acção e Mudança
1 — Realizar acções, mudar e promover a mudança _______________________________
Grupo de investigação

Preparação adicional
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160
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163

164
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I — Problemas/ Temas  

Actividade 0.1 — A decisão de ter filhos

4. Fertilidade Humana                                                                                                                     Professor …

OBJECTIVOS
 Promover o estudo das ideias iniciais dos participantes sobre a decisão de ter ou não filhos.
 Fazer emergir uma grande amplitude de pontos de vista sobre as vantagens e inconvenientes
de ter filhos.
 Encorajar a análise das diferenças de género sobre a decisão de ter ou não ter filhos
 Estimular uma futura discussão sobre a gravidez na adolescência.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
Idealmente 4 círculos separados: dois de rapazes e dois de raparigas.

Tempo aproximado
10 minutos

O que é necessário
Tempestade de ideias 0.1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em grupos. Registo simultâneo das ideias de cada grupo e
registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade de Ideias: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa democraticamente.

Grupo feminino
Grupo masculino
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Actividade 0.2 — A família, a gravidez e os filhos

4. Fertilidade Humana                                                                                                                    Professor …

OBJECTIVOS
 Promover o estudo das ideias iniciais dos participantes sobre a família, atitudes face à decisão
de ter filhos biológicos ou adoptados numa família tradicional ou monoparental, a custódia dos
filhos em caso de divórcio, a gravidez, a reprodução medicamente assistida, a clonagem
terapêutica e reprodutiva e o aborto.
 Fazer emergir uma grande amplitude de pontos de vista sobre os temas/ problemas
relacionados com a fertilidade humana duma maneira animada, não competitiva e agradável.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.

Tamanho do grupo
Turma.

Tempo aproximado
30 minutos

O que é necessário
Questionário e grupo de investigação 0.2 (para o aluno orientador).

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em turma. Registo simultâneo das ideias da turma e registo
da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionário e Grupo de Investigação das Ideias Iniciais: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa
democraticamente.

1. Muito de acordo

2. De acordo

5. Muito em desacordo

4. Em desacordo

3. Não sei ou
não consigo
decidir

Turma em U
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Actividade 0.3 — Assuntos e problemas a resolver sobre a
fertilidade humana

4. Fertilidade Humana                                                                                                                     Professor …

OBJECTIVOS
 Proporcionar condições para os participantes seleccionarem problemas pessoais ou da
comunidade sobre a família, atitudes face à decisão de ter filhos biológicos ou adoptados numa
família tradicional ou monoparental, a custódia dos filhos em caso de divórcio, a gravidez, a
reprodução medicamente assistida, a clonagem terapêutica e reprodutiva e o aborto.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.

Tamanho do grupo
Individual.

Tempo aproximado
10 minutos

O que é necessário
Caixa de sugestões de problemas iniciais 0.3 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) individual e anónima.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade de Ideias sobre os Problemas Iniciais: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa
democraticamente.

Caixa de
perguntas e

sugestões de
acções
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II — Investigação 

Actividade 1.1 — Rede de valores da vida familiar

4. Fertilidade Humana                                                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar o grupo a debater as atitudes e crenças sobre a vida em família e os direitos e os
deveres dos filhos.
 Estimular a discussão sobre as famílias em diferentes gerações e as relações dentro delas,
nomeadamente em relação aos seguintes aspectos: no passado os membros da família
cresciam e casavam na mesma área e viviam perto dos pais, avós, tios e primos; a televisão
tem afectado a comunicação nas famílias; o carro permite que os elementos da família tenham
actividades longe de casa; a tecnologia médica tem contribuído para diminuir a natalidade; a
falta de emprego tem contribuído para os filhos continuarem a viver com os pais até muito tarde
e, finalmente, a mudança no papel da mulher tem mudado a vida em família e o papel de todos
os membros da família porque muitas mães trabalham, como os maridos, fora de casa.
 Criar condições para os participantes ficarem a conhecer os factores que têm contribuído para
o aumento do número de divórcios, nomeadamente, a diminuição da interdependência
económica, a diminuição das dificuldades legais, sociais e morais, as altas expectativas que
resultam da idealização do casamento e divórcio pelos mass media, etc..
 Proporcionar condições para os participantes distinguirem as novas formas de estrutura
familiar que estão a surgir em resposta às novas condições sociais e tecnológicas,
nomeadamente, em relação aos seguintes aspectos: escolher não casar e se casam escolher
não ter filhos; existir a tendência para ambos os pais partilharem o trabalho da casa e as
responsabilidades dos filhos; as famílias monoparentais estão a aumentar como resultado do
divórcio, da separação ou da morte de um deles; a família binuclear é cada vez mais comum,
pois os casais divorciados geralmente mantêm casas separadas com acomodações para os
filhos.
 Encorajar o grupo a debater o papel dos pais na educação sexual dos filhos.
 Estimular a análise das diferenças de género manifestadas pelos participantes na rede de
valores da vida familiar.
 Criar condições para os participantes compararem as suas ideias iniciais sobre a vida em
família com as que possuem depois de debaterem o tema.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Suporte positivo no grupo.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
 Individual.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma.

Tempo aproximado
 45 minutos (Grupo de investigação 1.1, parte A)
 45 minutos (Grupo de investigação 1.1, parte B)
 20 minutos (Grupo de investigação 1.1, parte C)
 20 minutos (Grupo de investigação 1.1, parte D)
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O que é necessário
 Grupo de investigação 1.1, parte A (para todos os elementos).
 Grupo de investigação 1.1, parte B (para o porta-voz do grupo).
 Grupo de investigação 1.1, parte C (para o aluno orientador).
 Grupo de investigação 1.1, parte D (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Inventário individual
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Actividade 1.1 A Actividade 1.1 B

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Actividade 1.1 C

Estudo de Caso: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Actividade 1.1 D

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Debate em subgrupoIndividualmente

Assembleia de
Turma

Debate em subgrupo

Assembleia de
Turma

Contar aos pais
Resultados      Resultados
positivos           negativos

-    -
-    -
-    -
-    -
-    -

Assembleia de
Turma
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Actividade 1.2 — A atracção do casamento
4. Fertilidade Humana                                                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar o grupo a debater as razões porque o casamento tem mudado ao longo dos anos,
embora em muitos aspectos tenha continuado o mesmo, como por exemplo: apesar de a co-
habitação e ficar solteiro(a) ser socialmente válido, a maior parte dos adultos continua a casar;
o casamento é ainda uma entidade legal que envolve licença para casar, subsídio do estado e
cerimónia civil ou religiosa; a maior parte das vezes a mulher ainda adopta o nome do marido e
é a única que se responsabiliza por usar métodos contraceptivos e o casamento ainda é a
forma mais frequente de ligação entre um homem e uma mulher.
 Criar condições para o grupo debater os vários factores que tornam o casamento atraente,
nomeadamente o companheirismo, a segurança emocional, a satisfação sexual, melhorar a
auto-estima, segurança financeira e legitimar a reprodução.
 Criar condições para os participante se divirtirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Suporte positivo no grupo.

Tamanho do grupo
 Individual.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma.

Tempo aproximado
 45 minutos (Grupo de investigação 1.2, parte I)
 20 minutos (Grupo de investigação 1.1, parte II)

O que é necessário
 Grupo de investigação 1.2, parte I (para todos os elementos).
 Grupo de investigação 1.2, parte II (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Inventário individual
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

4
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Actividade 1.3 — Maternidade e paternidade responsáveis
4. Fertilidade Humana                                                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a valorização da importância que tem uma maternidade/ paternidade livre e
responsável, fruto de uma tomada de decisão avaliada e desejada pelos dois membros do
casal.
 Promover a compreensão sobre diferentes perspectivas face a uma situação de conflito, qual
a sua origem, as razões da sua manutenção e as soluções alternativas para o mesmo.
 Realçar a importância que tem a dedicação e implicação do pai na criação dos filhos,
responsabilidade essa que antigamente era apenas da mulher.
 Permitir aos participantes praticarem as suas competências de resolução de problemas na
resolução de um problema que pode surgir na vida de um casal: o papel dos avós na educação
das crianças.
 Criar condições para os participantes debaterem o papel da mulher e do homem e dos avós
na educação das crianças.
 Promover uma análise dos aspectos que mudam na vida de uma casal quando decidem ter
filhos.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Suporte positivo no grupo.

Tamanho do grupo
 Turma
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Jogo de papéis 1.5, parte I e III (para o aluno orientador).
 Jogo de papéis 1.5, parte II (para todos os elementos).

Método Proposto
 Jogo de papéis.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

147

Actividade 1.4 — Projecção para o futuro: Quero ser pai/ mãe?
4. Fertilidade Humana                                                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Promover uma reflexão sobre o significado de uma maternidade/ paternidade responsável,
como uma opção livre e desejada.
 Permitir aos participantes compreenderem que ser pai ou mãe implica responsabilidade,
maturidade e estabilidade para garantir o desenvolvimento de uma criança saudável.
 Promover uma análise dos aspectos que mudam na vida de uma casal quando decidem ter
filhos.
 Criar condições para os participantes pensarem no seu projecto de vida.
 Estimular a análise das diferenças de género encontradas no grupo sobre a projecção no
futuro para ser pai/ mãe.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Suporte positivo no grupo.

Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Questionário e grupo de investigação 1.4, parte I (para todos os participantes).
 Questionário e grupo de investigação 1.4, parte II (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Questionário individual.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Debate em subgrupoIndividualmente

Assembleia de
Turma
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Actividade 2.1 — A dinâmica da concepção e as primeiras fases do
desenvolvimento embrionário

4. Fertilidade Humana                                                                                                                          Professor …

OBJECTIVOS
 Gerar uma variedade de situações de prática laboratorial que levem os participantes a
comparar a dinâmica da concepção e as primeiras fases do desenvolvimento embrionário em
situações de fecundação externa e interna.
 Promover a compreensão do que acontece durante o processo de concepção humana e
implantação do embrião.
 Criar condições para que os participantes discutam as razões porque surgem as gravidezes
ectópicas e quais são as suas consequências.
 Estimular a integração de saberes teóricos e de prática laboratorial na aprendizagem de
fundamentos biológicos da educação sexual.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Suporte positivo no grupo.

Tamanho do grupo
 Idealmente 1-2 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 15 minutos (prática laboratorial 2.1, parte I).
 90+ 90 minutos (prática laboratorial 2.1, parte II).
 90 minutos (prática laboratorial 2.1, parte III, IV e V).

O que é necessário
 Prática laboratorial 2.1 (para todos os participantes).
 Relatório em “V de Gowin” 2.1 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Grupo par.
 Assembleia de turma para as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Prática Laboratorial: (Re)constrói o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa
democraticamente.
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Actividade 2.2 — Desenvolvimento embrionário e fetal

4. Fertilidade Humana                                                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a compreenderem a formação no disco embrionário da ectoderme,
mesoderme e endoderme e do desenvolvimento dos respectivos órgãos e sistemas a partir
delas, durante o primeiro e segundo mês em que ocorrem os principais acontecimentos da
organogénese e morfogénese do desenvolvimento pré-natal.
 Criar condições para os participantes reconhecerem as várias fases do desenvolvimento fetal.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre o
desenvolvimento pré-natal.
 Incentivar a valorização da utilização de uma linguagem precisa, adequada e objectiva sobre o
desenvolvimento embrionário e fetal que possibilite uma cultura sexual eficiente no debate de
temas como a reprodução medicamente assistida, o aborto e a clonagem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Conhecimento básico sobre a fecundação.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
 Idealmente 2-4 jovens nos pequenos grupos.
 Turma.

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Cartão de orientação para ensinar 2.2 (para os dois grupos que vão ensinar).

Método Proposto
 Dois grupos de investigação para ensinarem os colegas.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 2.3 — Nutrição e protecção pré-natal

4. Fertilidade Humana                                                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a compreenderem a estrutura e função da placenta, do cordão
umbilical e das membranas fetais (âmnio e cório).
 Criar condições para os participantes reconhecerem a circulação fetoplacental e
uteroplacental.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre a nutrição e
protecção pré-natal.
 Incentivar a valorização da utilização de uma linguagem precisa, adequada e objectiva sobre o
desenvolvimento embrionário e fetal que possibilite uma cultura sexual eficiente no debate das
influências ambientais no desenvolvimento do bebé.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Conhecimento básico sobre a fecundação.

 Tamanho do grupo
 Turma.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 30 minutos

O que é necessário
 Grupo de estudo 2.3 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Estudo: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.4 — Influências ambientais no desenvolvimento do bebé e
anomalias genéticas

4. Fertilidade Humana                                                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Incentivar a investigação das implicações da dieta da mãe na saúde do bebé.
 Ajudar os participantes a compreenderem a influência do tabaco, dos medicamentos e de
drogas ilegais tomadas pela mãe (pai) no desenvolvimento pré-natal.
 Criar condições para os participantes reconhecerem a vulnerabilidade do desenvolvimento do
embrião/feto às doenças maternas durante a gravidez.
 Incentivar a investigação sobre o conhecimento actual relacionado com as anomalias
genéticas.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as
influências ambientais no desenvolvimento do bebé e sobre as anomalias genéticas.
 Incentivar a valorização da utilização de uma linguagem precisa, adequada e objectiva sobre
as influências ambientais no desenvolvimento do bebé e as anomalias genéticas que possibilite
uma cultura sexual eficiente no debate sobre a saúde da grávida e do bebé e sobre casos
específicos de aborto.
 Encorajar os participantes a compararem as suas ideias iniciais com as que possuem depois
de investigarem o tema.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Conhecimento básico sobre o desenvolvimento embrionário e fetal e sobre a nutrição pré-
natal.

 Tamanho do grupo
 Turma.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 1 semana de preparação extra-aula.
 90 minutos para a mesa redonda.
 30 minutos para as conclusões finais

O que é necessário
 Resultados da actividade 0.3.
 Cartão de orientação para a mesa redonda 2.4 A ou 2.4B ou 2.4C ou 2.4D (para todos os
participantes de cada grupo).
 Acesso à Internet.
 Sala para uma mesa redonda
 Convidados: Obstetra/ ginecologista/ médico, professor de biologia, etc.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Mesa redonda com convidados.
 Assembleia de turma para o debate
e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e
das ideias finais no Fórum Alunos,
Diário dos Observadores.

Mesa Redonda com Convidados: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.
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Actividade 3 — Acompanhamento médico durante a gravidez e o parto

4. Fertilidade Humana                                                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes investigarem em que consiste a primeira consulta da
gravidez.
 Encorajar os participantes a investigarem quais são os exames de rotina e os exames
complementares que a grávida deve fazer.
 Ajudar os participantes a investigarem em que consiste o parto, os cuidados pós-parto e a
amamentação.
 Dar uma oportunidade aos participantes para expressarem e partilharem de forma criativa os
conhecimentos básicos que todas as pessoas sexualmente educadas devem ter sobre o
acompanhamento médico durante a gravidez e o parto, os cuidados pós-parto e a
amamentação.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre o
acompanhamento médico durante a gravidez e o parto.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Conhecimento básico sobre o desenvolvimento embrionário e fetal e sobre a nutrição pré-
natal.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos para investigação e elaboração do material para divulgação.
 45 minutos para a partilha entre os grupos e as conclusões finais.

O que é necessário
 Cartão de orientação para uso da Internet 3 I ou 3 II ou 3 III ou 3 IV (para todos os
participantes de cada grupo).
 Acesso à Internet.
 Material vário para elaboração de posters, folhetos informativos ou qualquer outro material de
divulgação.
 (Foto)cópias do material elaborado.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação com uso da Internet: Partilha o conhecimento e participa democraticamente

Debate em subgrupo
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Actividade 4.1 — Infertilidade masculina e feminina

4. Fertilidade Humana                                                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar os participantes a compreenderem quais são os factores que predispõem a pessoa
para ser infértil, tais como: as DSTs e a doença inflamatória pélvica; as infecções pélvicas
depois do parto/aborto/cirurgia/ teste de diagnóstico invasivo; má nutrição e stress; fumar, as
toxinas ambientais e as drogas; endometriose; criptorquidia e varicocele; quimioterapia e
radioterapia; doenças recorrentes; conhecimento inadequado sobre a reprodução, tratamento
médico inadequado e falta de perspectivas no dia-a-dia sobre a reprodução.
 Ajudar os participantes a conhecerem os meios que previnem o aparecimento dos factores
que predispõem a pessoa para ser infértil.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre a
infertilidade masculina e feminina.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente dois grupos iguais.
 Turma

Tempo aproximado
 45 minutos

O que é necessário
 Aprender em conjunto 4.1 (para o aluno orientador).

 Método Proposto
 Aprender em conjunto em grupos de 2 pessoas.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Aprender em Conjunto: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e participa democraticamente.

Factores que
predispõem a
pessoa para
ser infértil

Prevenção dos
factores que
predispõem a
pessoa para
ser infértil

Cadeiras em semi-círculo
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Actividade 4.2 — Infertilidade: causas, diagnóstico, tratamento e
técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA)

4. Fertilidade Humana                                                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes investigarem quais são as causas de infertilidade
masculina e as técnicas de avaliação básica da infertilidade no homem, nomeadamente, a
história médica do casal, a análise seminal completa (espermograma e testes funcionais), a
capacitação espermática e a biópsia testicular (a realizar posteriormente se for necessário).
 Encorajar os participantes a investigarem as causas de infertilidade feminina e as técnicas de
avaliação dessa infertilidade, nomeadamente, a história médica do casal, uma avaliação
ginecológica detalhada (exame físico), os registos da temperatura basal do corpo, a avaliação
do ciclo ovulatório e da reserva ovariana (ultrasonografia transvaginal), outros exames
complementares (esterosalpingografia e esteroscopia) e alguns exames de pouca utilidade
numa primeira investigação (avaliação do muco cervical, biópsia endometrial, exame pós-coital
e pesquisa de anticorpos anti-espermatozóide, testes imunológicos e laparoscopia).
 Ajudar os participantes a investigarem os tratamentos para a infertilidade e as técnicas de
reprodução medicamente assistida, nomeadamente, as técnicas simples de tratamento da
infertilidade, a inseminação artificial com um dador (IAD) ou heteróloga e com o marido (IAM) ou
homóloga, a fertilização in vitro (FIV) e a injecção intracitoplasmática de espermatozóides.
 Dar uma oportunidade aos participantes para expressarem e partilharem de forma criativa os
conhecimentos básicos que todas as pessoas sexualmente educadas devem ter sobre as
causas, diagnóstico, tratamento e técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA).
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as causas,
diagnóstico, tratamento e técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA).

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Conhecimento básico sobre o desenvolvimento embrionário.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 3 grupos: um grupo feminino, um grupo masculino e um grupo misto

Tempo aproximado
 45 minutos para a investigação (cartões de orientação para uso da Internet)
 45 minutos para a elaboração do relatório.
 45 minutos para a partilha entre os grupos e as conclusões finais.

O que é necessário
 Cartão de orientação para uso da Internet 4.2 I ou 4.2 II ou 4.2 III (para todos os participantes de
cada grupo).
 Acesso à Internet.

Método Proposto
 Aprendizagem em vaivém
(Jigsaw learning).
 Assembleia de turma para o
debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da
turma e das ideias finais no Fórum
Alunos, Diário dos Observadores.

Aprendizagem em vaivém (Jigsaw learning): Identifica os assuntos mais relevantes no tema, partilha o conhecimento, mostra
criatividade, resolve dúvidas e participa democraticamente.

Debate em subgrupo
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Actividade 4.3 — Reflexão ética sobre a reprodução medicamente
assistida

4. Fertilidade Humana                                                                                                                            Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes debaterem os prós e os contras da inseminação artificial
com um dador de esperma (IAD) e o tipo de legislação que consideram que deve existir no
nosso país sobre esse assunto.
 Encorajar os participantes a debaterem os aspectos legais e éticos da reprodução
medicamente assistida (RMA) com uma mãe de substituição (“barriga de aluguer”).
 Ajudar os participantes a debaterem os aspectos legais e éticos do diagnóstico genético pré-
implantacional para ser possível seleccionar um embrião sem anomalias genéticas ou para
seleccionar determinadas características, nomeadamente, o sexo do bebé.
 Encorajar os participantes a clarificarem os seus valores sobre o destino a dar aos embriões
excedentários da RMA que existem.
 Promover um debate sobre a adopção intra-uterina de embriões excedentários.
 Proporcionar condições para os participantes ficarem a conhecer a posição do Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) sobre os aspectos da RMA debatidos
 Dar uma oportunidade aos participantes para ficarem a conhecer os aspectos científicos,
éticos e legais  envolvidos na RMA que todas as pessoas sexualmente educadas devem ter
para tomar decisões informadas em referendos nacionais.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões científicas, éticas
e legais da reprodução medicamente assistida (RMA).

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Conhecimento básico sobre  a fertilização e o desenvolvimento embrionário.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Estudos de caso 4.3 (para todos
os participantes).

Método Proposto
 Análise de estudos de caso em
trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o
debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da
turma e das ideias finais no Fórum
Alunos, Diário dos Observadores.

Estudos de Caso: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Dilema I:
Inseminação artificial
com um dador de
esperma

Dilema II:
Fertilização i n
vitro em
“ m ã e  d e
substituição”
( “ b a r r i g a  de
aluguer”)

Embriões excedentários.
Que fazer agora?

Dilema III:
Que destino para
os  embr iões
congelados?
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Actividade 5.1 — Tecnologias do ADN recombinante: Genoma humano
e alimentos transgénicos

4. Fertilidade Humana                                                                                                                               Professor…

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes compreenderem a tecnologia do ADN recombinante.
 Encorajar os participantes a debaterem o que é o Projecto Genoma Humano, que tipo de
informação genética pode/ deve ser produzida sobre cada pessoa, quem deve controlar o uso e
divulgação dessa informação genética, se é possível criar livrarias biológicas de ADN para toda a
população ou só para grupos específicos e para que grupos, se a informação genética pré- existente,
deverá ser excluída do processo médico antes deste ser fornecido às companhias seguradoras, se
será ético educar e preparar uma criança para os problemas de saúde que terá de enfrentar no futuro
provocados pelo conhecimento do seu património genético e quais são as implicações sociais, éticas,
legais e económicas inerentes à capacidade futura de se desvendarem doenças insuspeitas, como
consequência da pesquisa do genoma de cada indivíduo.
 Promover um debate sobre o que são organismos geneticamente modificados (GM) e alimentos
geneticamente modificados (GM), porque são produzidos, se são avaliados de maneira diferente dos
alimentos tradicionais, como são determinados os seus potenciais riscos para a saúde humana, quais
são os principais pontos de preocupação quanto à saúde humana, como é feita a análise de risco
para o meio ambiente da existência desses alimentos, quais são os pontos de preocupação em
relação ao meio ambiente e que tipo de alimentos GM estão internacionalmente no mercado.
 Encorajar os participantes a clarificarem os seus valores sobre os alimentos geneticamente
modificados.
 Proporcionar condições para os participantes ficarem a conhecer a posição do Conselho Nacional
de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) sobre a clonagem de plantas e animais não humanos.
 Dar uma oportunidade aos participantes para ficarem a conhecer alguns aspectos científicos, éticos
e legais envolvidos na investigação do genoma humano e na criação e comercialização de alimentos
transgénicos.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as implicações
científicas, éticas e legais da investigação sobre o genoma humano e a criação e comercialização de
alimentos transgénicos.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Conhecimento básico sobre o material genético.

Tamanho do grupo
Turma

Tempo aproximado
 1 semana de preparação extra-aula do papel para o jogo de simulação.
 90 minutos para o jogo de simulação e conclusões finais

O que é necessário
 Jogo de papéis 5.1, parte I (para o aluno orientador).

 Jogo de papéis 5.1, parte II (para todos os participantes).

 Jogo de papéis 5.1, parte III (para o aluno orientador).

Método Proposto
 Investigação para a preparação do papel para o
jogo de simulação.
 Jogo de simulação.
 Assembleia de turma para o debate e as
conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias
finais no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 5.2 — Tecnologia da clonagem terapêutica ou clonagem
embrionária: Produção de órgãos para transplante e cura de
doenças

4. Fertilidade Humana                                                                                                                              Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes compreenderem o que é a clonagem terapêutica.
 Encorajar os participantes a clarificarem as suas atitudes e valores face a alguns aspectos que
estão actualmente a ser debatidos na sociedade relacionados com o uso da clonagem para fins
terapêuticos, como por exemplo: Um pré-embrião é um ser humano ou apenas uma bola de células?;
Os direitos do embrião prevalecem sobre os direitos de um adulto ou de uma criança que padece de
uma doença incurável?; É correcto utilizar um embrião como uma "fábrica" de células estaminais?;
Quando é que um embrião ou feto se torna num ser humano?; O que se deveria fazer com os
embriões excedentários? Deveriam ser simplesmente eliminados, ou deveriam ser utilizados para a
investigação da cura de doenças?; Existem outras fontes de células estaminais?; Será ético centrar a
investigação médica na obtenção de células estaminais adultas, se entretanto morrerem pessoas
doentes que as células estaminais embrionárias poderiam ter curado?; Deveria a utilização de
embriões para células estaminais ser permitida se a medula óssea dos adultos pudesse produzir
células estaminais igualmente boas?; Será aceitável criar um embrião com a única intenção de o
utilizar para investigação antes de o eliminar?; Como é que te sentirias se o teu ovo ou
espermatozóides armazenados fossem misturados com um ovo ou espermatozóide completamente
desconhecidos, criando um embrião com o único objectivo de investigação?; É melhor utilizar um
embrião clonado (num ovócito não fertilizado em que se introduz o teu próprio ADN para dar origem a
um embrião que seria um clone teu) ou um embrião excedentário, que tem uma combinação genética
única?; Se nunca houve a intenção do embrião clonado chegar a bebé, será que "tem os mesmos
direitos" que um embrião criado para ser implantado no útero?; Quem tem prioridade nos direitos: o
adulto em fase terminal ou o embrião congelado?; Será que as vantagens da investigação das células
estaminais prevalecem sobre os danos que possam vir a ser causados?
 Proporcionar condições para os participantes ficarem a conhecer a posição do Conselho Nacional
de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) sobre a clonagem terapêutica.
 Dar uma oportunidade aos participantes para ficarem a conhecer alguns aspectos científicos, éticos
e legais envolvidos na investigação sobre a clonagem terapêutica.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as implicações
científicas, éticas e legais da investigação sobre a clonagem terapêutica.
 Encorajar os participantes a investigarem a Lei Portuguesa e de outros países sobre a clonagem
terapêutica.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo.

Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Criar estudos de caso 5.2 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Criar estudos de caso e trocá-los de grupo para que um
novo grupo faça a sua análise.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no
Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

É ét ico e legal usar
embriões excedentários
da fertilização in vitro
para produzir células
estaminais?

Estudos de caso: Partilha o conhecimento, desenvolve
o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 5.3 — Tecnologia da clonagem reprodutiva: A reprodução
humana é científica e eticamente possível?!

4. Fertilidade Humana                                                                                                                              Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes compreenderem em que consistirá a tecnologia da clonagem
reprodutiva humana.
 Encorajar os participantes a clarificarem as suas atitudes e valores face a alguns aspectos que
estão actualmente a ser debatidos na sociedade relacionados com o uso da clonagem reprodutiva
humana, nomeadamente: Será que a sociedade aceitaria a morte de tantos embriões e de recém-
nascidos até que a tecnologia da clonagem se aperfeiçoasse?; A sociedade pode permitir o
sofrimento dos primeiros clones humanos para colher os benefícios quando a tecnologia for
aperfeiçoada?; Os cientistas não sabem o impacto que a clonagem teria no desenvolvimento mental,
psicológico e social do ser humano que é crucial para o desenvolvimento de humanos saudáveis,
mesmo assim, é ético clonar humanos?; Com tantas coisas desconhecidas sobre a clonagem
reprodutiva, a tentativa para clonar humanos nesta altura é ao mesmo tempo considerada pela maior
parte dos investigadores nessa área potencialmente perigosa e eticamente irresponsável, que papel
poderá ter a opinião destes cientistas na nossa decisão sobre o assunto?; Pode-se aceitar que os
bebés sejam planeados a ponto de o tamanho, a cor dos olhos, dos cabelos, etc. serem pré-
determinados pelos pais?; É ético clonar pessoas que já morreram? Os clones das pessoas que já
faleceram poderão ser considerados meramente a continuação da vida daqueles que faleceram?;
Muitas pessoas desejam ter filhos biológicos sem estarem necessariamente casados, por exemplo,
os homossexuais teriam a oportunidade de ter filhos biológicos. Isto é eticamente aceitável?; A
clonagem humana tem um aspecto biológico, psicológico, social e familiar, e ético. Tendo em atenção
estas dimensões é possível permitir a clonagem humana reprodutiva?
 Proporcionar condições para os participantes ficarem a conhecer a posição do Conselho Nacional
de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) sobre a clonagem humana reprodutiva.
 Dar uma oportunidade aos participantes para ficarem a conhecer alguns aspectos científicos, éticos
e legais envolvidos na investigação sobre a clonagem humana reprodutiva.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as implicações
científicas, éticas e legais da investigação sobre a clonagem terapêutica.
 Encorajar os participantes a investigarem a Lei Portuguesa e de outros países sobre a clonagem
humana reprodutiva.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 5 grupos com 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Notícias em foco e grupo de investigação 5.3, cartão A (para o aluno orientador).

 Notícias em foco e grupo de investigação 5.3, cartão B (para o porta-voz do grupo).

  Notícias em foco e grupo de investigação 5.3, cartão C (para todos os participantes).

 Notícias em foco e grupo de investigação 5.3, cartão D (para todos os participantes).

 Método Proposto
 Escrever uma notícia jornalística sobre o que é a clonagem reprodutiva humana e a sua
opinião sobre ela.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Notícias em Foco e Grupo de Investigação: Partilha
o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores e participa democraticamente.
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Actividade 6.1 — Programas televisivos sobre a fertilidade humana

4. Fertilidade Humana                                                                                                                              Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a participação dos pais na investigação dos participantes sobre os programas
televisivos relacionados com os seguintes assuntos: a família, o casamento, o divórcio e a
adopção; o desenvolvimento embrionário e fetal; as influências ambientais no desenvolvimento
pré-natal e as anomalias genéticas; o acompanhamento durante a gravidez e o parto; os
cuidados pós-parto e a amamentação; a infertilidade masculina e feminina, as suas causas,
diagnóstico e tratamento; as técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA); os aspectos
científicos e éticos da clonagem humana com fins reprodutivos; etc..
 Promover a participação dos pais na investigação dos participantes sobre o tipo de público
que recorre aos meios de comunicação de massa para se informar sobre a fertilidade humana.
 Criar condições para os participantes ficarem a conhecer a opinião dos pais sobre a qualidade
dos especialistas e sobre as respostas dadas nos meios de comunicação de massa em
materiais com perguntas do público sobre a fertilidade humana e respostas de especialistas.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Nenhum

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 1 semana (recolha de perguntas e respostas sobre sexualidade nos meios de comunicação de
massa).
 90 minutos (análise do material recolhido)
 45 minutos (elaboração do relatório final para publicação).

O que é necessário
 Entrevista e grupo de investigação 4.2 (para todos os participantes).
 Gravadores
 Cassetes
 Computador para transcrição e tratamento das entrevistas.

 Método Proposto
 Entrevistas aos pais.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Entrevista com os Pais e Grupo de Investigação: Envolver os pais na educação sexual, partilhar o
conhecimento e valores, clarificar valores, desenvolver o pensamento crítico e participar
democraticamente.

Individualmente
Debate em subgrupo
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Actividade 6.2 — Análise comparativa entre os vários países de
programas televisivos sobre a fertilidade humana

4. Fertilidade Humana                                                                                                                              Professor …

OBJECTIVOS 6.2
 Criar condições para os participantes ficarem conscientes das diferenças encontradas entre
os vários países no papel e na qualidade da intervenção dos mass media na educação do
público sobre os seguintes assuntos: a família, o casamento, o divórcio e a adopção; o
desenvolvimento embrionário e fetal; as influências ambientais no desenvolvimento pré-natal e
as anomalias genéticas; o acompanhamento durante a gravidez e o parto; os cuidados pós-
parto e a amamentação; a infertilidade masculina e feminina, as suas causas, diagnóstico e
tratamento; as técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA); os aspectos científicos e
éticos da clonagem humana com fins reprodutivos; etc..
 Gerar uma variedade de questões e comentários sobre das diferenças encontradas entre os
vários países no papel e na qualidade da intervenção dos mass media na educação do público
sobre a fertilidade humana no nosso e nos outros países e dar uma oportunidade para as
explorarem no futuro.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 6.1.

 Tamanho do grupo
 Qualquer tamanho do grupo ou individual.

Tempo aproximado
 Sem duração limitada.

O que é necessário
 Entrevista e grupo de investigação 6.1 traduzida para inglês ou na língua do pais para onde
vai ser enviada.

 Método Proposto
 Assembleia de turma.
 Trabalho de pequeno grupo ou individual.

Fórum Alunos: Partilhar visões, desenvolver o pensamento crítico e clarificar valores.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 7 — O que pensa a comunidade sobre a fertilidade humana

4. Fertilidade Humana                                                                                                                             Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a investigação sobre o que pensam e sentem os jovens/ pessoas sobre os filhos e a
família.
 Incentivar os participantes a investigarem qual é o conhecimento dos jovens/ pessoas sobre a
concepção e o desenvolvimento embrionário.
 Incentivar os participantes a investigarem qual é a percepção das pessoas sobre o tipo de
acompanhamento médico a ter durante a gravidez e o parto.
 Incentivar os participantes a investigarem quais são os conhecimentos, atitudes, valores e crenças
dos jovens/ pessoas sobre as causas e a prevenção da infertilidade masculina e feminina
 Encorajar os participantes a investigarem o conhecimento, atitudes, valores e crenças das pessoas
sobre as técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA).
 Encorajar os participantes a investigarem o que é que os adolescentes/ pessoas sabem, pensam e
sentem sobre a clonagem reprodutiva humana.
 Incentivar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências que
viveram no seu local de trabalho os médicos, ginecologistas, urologistas, enfermeiros, e pessoas afins
sobre a infertilidade, a RMA.
 Incentivar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências que
viveram no seu local de trabalho as assistentes sociais, psicólogos ou pessoas afins sobre a
infertilidade, a RMA.
 Incentivar os participantes a investigarem o que pensam, sentem e a experiência que viveram as
pessoas que já recorreram à RMA.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 A compreensão dos conceitos envolvidos neste tema.
 Uma compreensão global simples das técnicas de investigação por inquérito ou entrevista.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 30 minutos para apresentação da actividade e enumerarem os problemas de investigação mais
relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita por questionário ou entrevista; e
decidirem qual será a população alvo.
 90 minutos para cada grupo elaborar um esboço do instrumento de recolha de dados e em
assembleia de turma fazerem o instrumento final.
 1 semana para recolha de dados.
 60 minutos para elaborar partes do relatório em
grupo.
 60 minutos para a assembleia de turma e
elaborar as conclusões finais.

O que é necessário
 Questionário/ Entrevista 6 (para o porta-voz).
 Computador com o programa Excel ou outro equivalente.

Método Proposto
 Assembleia de Turma.
 Trabalho de grupo.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Entrevista ou questionário e Grupo de
Investigação: Partilha o conhecimento,
desenvolve o pensamento crítico e
participa democraticamente.



Guia para os Professores                                                                                                                                            S -IVAM: V – Visão
                                                                                                                                                                           Fertilidade Humana

162

III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões

4. Fertilidade Humana                                                                                                                           Professor …

OBJECTIVOS

 Proporcionar condições para os participantes seleccionarem problemas pessoais ou da
comunidade sobre a sexualidade e a educação sexual para os resolverem ou ajudarem a
resolver.
 Promover o desenvolvimento de visões que reflictam as habilidades dos participantes para
verem as possibilidades reais para realizarem e desenvolverem os seus próprios sonhos e
ideias em relação à resolução dos problemas que descobriram.
 Obter informação do grupo para a planificação das acções a realizar.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem encontrado previamente problemas dentro do tema em estudo em
relação aos quais se sintam empenhados em resolver ou ajudar a resolver.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Tempestade de Ideias 1 (para o aluno coordenador), um bloco de notas “post-it” e uma lapiseira
por grupo.

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em post-it por grupos. Registo simultâneo das ideias de
cada grupo e registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
 Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das ideias
finais no site.

Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e
exerce a cidadania.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                          Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

163

IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança

4. Fertilidade Humana                                                                                                                             Professor…

OBJECTIVOS

 Tornar relevantes as mudanças que deverão ocorrer dentro dos participantes, na turma, na
escola e na comunidade para transformar as visões na realidade.
 Promover o desenvolvimento de estratégias criativas para realizar acções que levem à
mudança e ultrapassar barreiras que possam impedir o seu desenvolvimento.
 Proporcionar condições para seleccionarem as acções que desejam realizar, as realizarem e
fazerem a sua avaliação.
 Obter informação do grupo para a planificação da acção.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem decidido previamente quais são as visões que querem tornar reais.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Grupo de Investigação e assembleia de turma/escola 1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Trabalho de grupo com registo simultâneo das ideias de cada grupo e registo da “observação
da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
   Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das acções
realizadas neste site.

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania.

Debate em subgrupo
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Preparação Adicional    

Benson, Pernoll (1994). Handbook of Obstetrics and Gynecology. Lisbon: McGrraw-Hill, Inc..
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (1997). Parecer 21/CNECV/97: Implicações

Éticas da Clonagem. Retirado em 2005, do Web site do Governo Português, CNECV:
http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/8EA5B11B-914D-4C81-B24F-
DFEC00015EB0/0/P021Clonagem.pdf

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2001).
Relatório e Parecer 36/CNECV/2001: As condições do exercício da maternidade e da
paternidade na sociedade Portuguesa. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2001).
Relatório e Parecer 42/CNECV/2004: Apreciação das condições de disponibilização da
talidomida para uso humano. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2004).
Parecer nº 44 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Procriação
Medicamente Assistida. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1993).
Relatório - Parecer 3/CNECV/93: Reprodução medicamente assistida. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1994).
Parecer 7/CNECV/94: Protecção jurídica das invenções biotecnológicas. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1995).
Relatório - Parecer 15/CNECV/95: Sobre a experimentação do embrião. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2000).
Parecer 30/CNECV/2000: Sobre a ratificação da “Convenção para a protecção dos direitos
do homem e da dignidade do ser humano face às aplicações da biologia e da medicina
(Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina)”. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1998).
Parecer 25 /CNECV/98: Relativo ao Projecto de Proposta de Lei sobre a utilização
terapêutica de produtos biológicos de origem humana e de biotecnologia. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1997).
Relatório-Parecer nº 19/CNECV/97: Sobre os Projectos de Lei relativos à interrupção
voluntária da gravidez. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1999).
Parecer 26 /CNECV/99: Reflexão ética sobre a dignidade humana. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1997).
Parecer nº 22/CNECV/97: Sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a “Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro”. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros,
Machado, J. P. (1997). Parecer nº 23/CNECV/97: Sobre o Projecto de Lei relativa à
procriação medicamente assistida. Lisboa:CNECV.

Galvão, J. J. C. L. (2000). Um olhar sobre a sexualidade humana para uma paternidade
responsável. Lisboa: Paulinas.

Gammer, C., Cabié, M. C. (1999). Adolescência e crise familiar. Lisboa: Climepsi Editores.
Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality: Insights and Issues. Instructor’s Manual. USA: WCB

Brown & Benchmark Publishers. Part 2: Chapter 9: Conception, pregnancy and birth, p. 76-94;
Part 3: Chapter 15: Family living, p. 142-150; Part 4: Chapter 16: Sexual dysfunction and
therapy, p. 151-160; Chapter 18: Forcible sexual behavior, p. 183-195;

Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality: Insights and Issues. USA: WCB Brown & Benchmark
Publishers (Os mesmos capítulos do Manual do Instrutor).

Júnior, L. S. de M. S. (Ed.) (2001). Revista de Bioética e Ética Médica, 9 (1).
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Karjane, H. M., Fisher, B. S., Cullen, F. T. (2002). Campus sexual assault: America’s institutions of
higher education respond. Final Report, NIJ Grant # 1999-WA-VX-0008. Newton, MA:
Educational Development Centre, Inc.

Leather, S. (Chair HFEA) (2004). Your guide to infertility. Human fertilisation and embryology act
directory of clinics 2003/04. UK: HFEA.

Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Lisbon: McGraw Hill. Part one, chapter
1: Overview of genetics, p. 1-20; chapter 2: Cells-Steem cells and cell specialization, p. 39-45;
chapter 3: Development – the reproductive system, meiosis, gamete maturation, prenatal
development (Bioethics: Choices for the future – considering cloning and stem cell techology),
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to investigate multifactorial traits, some multifactorial traits, p. 72-152; chapter 8: The genetics of
behavior – genes contribute to most bhavioral traits, eating disorders, sleep, intelligence, drug
addiction, mood disorders, schizophrenia, p. 153-166; Part three: DNA and chromosomes,
chapter 13: Chromosomes – portrait of a chromosome, visualizing chromosomes, abnormal
chromosomes number, abnormal chromosomes struture, uniparental sisomy:two genetic
contributions from one parent p.239-266; part six: genetic technology: chapter 19: Of pigs and
patents, recombinant DNA technology, applications of recombinant DNA technology, gene
targeting, antisense techology, p.373-389; chapter 20: Gene therapy and genetic counseling:
gene therapy successes and setbacks, the mechanics of gene therapy, a closer look: treating
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Masters, W. H., Johnson, V. E., Kolodny, R. C. (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins
Publishers Inc.. Part 1: Biological perspectives, p. 95-139; Part 3: Psychosocial perspectives, p.
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Núcleo temático 5: Fertilidade Humana

Í N D I C E

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a intimidade sexual na adolescência, contracepção e aborto

0.1 — Intimidade sexual na adolescência _____________________________________
Tempestade de ideias

0.2 — Métodos contraceptivos na adolescência ________________________________
Questionário e grupo de investigação das ideias iniciais

0.3 — Decisões sobre o aborto _____________________________________________
Questionário e grupo de investigação das ideias iniciais

II — Investigação
1 — Sexo: Quando?

1.1 — Quais são as opções? ______________________________________________
Grupo de investigação

1.2 — As relações sexuais ________________________________________________
Teatralização e grupo de investigação

1.3 — Quando tomar a pílula? _____________________________________________
Jogo de papéis

1.4 —  O que pensa a família sobre a gravidez não desejada e os sobre os métodos
contraceptivos _____________________________________________________

Jogo de papéis

1.5 — Dilemas vividos pelos jovens nos relacionamentos amorosos ________________
Filme, escrita de coluna de conselhos numa revista e debate

1.6 — Primeira relação sexual _____________________________________________
Estudo de caso

1.7 — O que pensa a família sobre as relações sexuais nos jovens ________________
Jogo de papéis

1.8 — Necessidades afectivo-sexuais dos jovens ______________________________
Grupo de investigação

2— Métodos contraceptivos

2.1 — Uso e mecanismos de acção dos métodos contraceptivos e primeira consulta
ginecológica _____________________________________________________________

Mesa redonda com convidados e prática com “Kit contraceptivo”

2.2 — Reacção pessoal sobre os métodos contraceptivos ________________________
Questionário e grupo de investigação

2.3 — Quem é responsável pela contracepção? ________________________________
Estudo de caso

2.4 — Uso do preservativo _________________________________________________
Estudo de caso

2.5 — Começar a tomar a pílula  ____________________________________________
Estudo de caso

2.6 — Alternativas ao coito como forma de controlo do risco de gravidez em relações
não protegidas ___________________________________________________________

Jogo de papéis

2.7 — Controlo do risco de uma gravidez não desejada __________________________
Jogo de papéis
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2.8 — Consequências de ter um filho na adolescência ___________________________
Estudo de caso

2.9 — A quem vou contar que estou grávida? __________________________________
Jogo de papéis

3 — Aborto

3.1 — Sou a favor ou contra o aborto na gravidez não desejada nos
jovens?__________________________________________________________

Jogo de papéis

3.2 — Sou a favor ou contra o aborto nos casos de risco de vida da mãe, anomalia do
feto ou violação? __________________________________________________

Estudos de caso

3.3 — Pró-vida ou pró-escolha? _____________________________________________
Jogo de papéis “Programa televisivo pró-vida ou pró-escolha?”

3.4 — Pró-vida ou pró-escolha? Onde te colocas? ______________________________
Questionário e grupo de investigação

4 — Sexualidade e reprodução nos meios de comunicação
4.1 — Programas televisivos sobre o comportamento sexual dos jovens, a contracepção

na adolescência e o aborto ___________________________________________
Entrevista com os pais e grupo de investigação

4.2 — Análise comparativa entre vários países dos programas televisivos sobre o
comportamento sexual dos jovens, a contracepção na adolescência e o aborto___

Fórum alunos

5 — O que pensa a comunidade sobre o comportamento sexual dos jovens, a contracepção
na adolescência e o aborto ____________________________________________________

Entrevista/ Questionário na comunidade e grupo de investigação

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

Tempestade de ideias em “post-it”

IV — Acção e Mudança
2 — Realizar acções, mudar e promover a mudança ____________________________
Grupo de investigação e assembleia de turma ou escola

Preparação adicional
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I — Problemas/ Temas 

Actividade 0.1 — Ideias iniciais sobre a intimidade sexual na
adolescência

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Promover o estudo das concepções prévias de si próprio e dos colegas sobre a intimidade
sexual na adolescência, nomeadamente sobre os seguintes aspectos: as expectativas,
comportamentos e atitudes dos rapazes e das raparigas no namoro; as pessoas que os
influenciam na escolha do namorado(a); a primeira relação sexual e sobre a percepção que têm
face ao que os pais pensam sobre o mesmo assunto.
 Proporcionar condições para seleccionarem problemas pessoais ou da comunidade sobre a
intimidade sexual na adolescência.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
Idealmente 2 círculos separados: um de rapazes e outro de raparigas.

Tempo aproximado
90 minutos

O que é necessário
Tempestade de ideias 0.1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em grupos “Rolo de Questões”. Registo simultâneo das ideias
de cada grupo e registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade de Ideias: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa democraticamente.

Grupo feminino

1. Quais são
as
expectativas
dos rapazes
quando
namoram? E
das
raparigas? Grupo masculino

1. Quais são
as
expectativas
dos rapazes
quando
namoram? E
das
raparigas?
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Actividade 0.2 — Ideias iniciais sobre os métodos contraceptivos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                       Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a análise da avaliação inicial que os participantes fazem sobre os custos e
benefícios dos métodos contraceptivos.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.

Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 15 minutos para completar o questionário.
 30 minutos para analisar os dados previamente tratados.

O que é necessário
Questionário e grupo de investigação das ideias iniciais 0.2 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Completar um questionário.
 O aluno orientador em conjunto com o professor tratam os dados.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionário e grupo de investigação das ideias iniciais: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa
democraticamente.

Debate em subgrupoIndividualmente
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Actividade 0.3 — Decisões sobre o aborto

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a análise das ideias inicias dos alunos sobre o aborto.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.

Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 15 minutos para completar o questionário.
 30 minutos para analisar os dados previamente tratados.

O que é necessário
Questionário e grupo de investigação das ideias iniciais 0.3 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Completar um questionário.
 O aluno orientador em conjunto com o professor tratam os dados.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionário e Grupo de Investigação das Ideias Iniciais: Partilha as tuas ideias iniciais sobre o tema e participa
democraticamente.

Debate em subgrupoIndividualmente
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II — Investigação 

Actividade 1.1 — Quais são as opções?
5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                       Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar os participantes a analisarem uma variedade de opções para o comportamento
sexual incluindo ser ou não sexualmente activo, não ter namorado(a), só beijar e andar de mão
dada no namoro, ter relações sexuais sem contracepção, ter relações sexuais com
contracepção, ter relações sexuais com preservativo.
 Criar uma oportunidade para os participantes clarificarem valores sobre o comportamento
sexual na adolescência e desenvolverem argumentos para defenderem as suas opções.
 Encorajar os participantes a analisarem as diferenças de género encontradas nos
participantes em relação às opções do comportamento sexual referidas.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Grupo de investigação 1.1 (para o porta-voz do grupo).
 Lista da turma a elaborar com os resultados dos vários grupos (para todos os participantes).

Método Proposto
 Trabalho de grupo
 Completar individualmente a lista da turma.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Grupo feminino

Grupo masculino
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Actividade 1.2 — As relações sexuais

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Criar uma oportunidade para os participantes clarificarem valores sobre a decisão de ter ou
não relações sexuais na adolescência e desenvolverem argumentos para defenderem as suas
opções.
 Dar oportunidade para os participantes expressarem de um forma criativa pedidos e recusas
assertivas para terem relações sexuais na adolescência.
 Encorajar os participantes a debaterem as diferenças de género na decisão de ter ou não
relações sexuais na adolescência.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Teatralização e grupo de investigação 1.2, partes I e II (para o porta-voz do grupo).
 Teatralização e grupo de investigação 1.2, partes III (para todos os participantes).

Método Proposto
 Teatralização de um estudo de caso por um grupo de alunos.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Teatralização e Grupo de Investigação: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento e valores, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Teatro

Narrador

Grupo feminino Grupo masculino
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Actividade 1.3 — Quando tomar a pílula?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS 1.3
 Encorajar os participantes a resolverem problemas e a tomarem decisões de uma forma
criativa na área da sexualidade.
 Promover a aceitação de uma variedade de soluções para uma problema específico, como
por exemplo, a decisão de começar a tomar a pílula pela primeira vez.
 Dar uma oportunidade para os participantes discutirem os problemas pessoais e sociais
relacionados com as relações sexuais na adolescência.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
Idealmente 6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Jogo de papéis 1.3 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Jogo de papéis preparado a partir de um estudo de caso.
 Jogo de papéis por grupo de trabalho.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha conhecimentos e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 1.4 — O que pensa a família sobre a gravidez não
desejada e sobre os métodos contraceptivos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a participação dos pais no debate sobre a gravidez não desejada na adolescência e
a utilização de métodos contraceptivos pelos adolescentes.
 Encorajar os participantes a resolverem problemas e a tomarem decisões na área da
sexualidade de uma forma criativa.
 Promover a aceitação de uma variedade de soluções para uma problema específico, como
por exemplo, conversar com os pais sobre a gravidez não desejada na adolescência e a
utilização de métodos contraceptivos pelos adolescentes.
 Dar uma oportunidade para que os participantes discutam os problemas pessoais e sociais
relacionados com as relações sexuais na adolescência.
 Dar oportunidade para os participantes expressarem de um forma criativa conversas com a
família sobre a gravidez não desejada na adolescência e a utilização de métodos contraceptivos
pelos adolescentes.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
Idealmente 4 grupos com jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 1 semana para investigar e preparar os papéis do jogo de simulação.
 90 minutos.

O que é necessário
 Jogo de papéis 1.4 (para todos os elementos do grupo).

Método Proposto
 Criação do jogo de papéis a partir de uma investigação com os pais e irmãos.
 Representação do jogo de papéis por grupo de trabalho.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimentos e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Gravidez não desejada
na adolescência

Métodos contraceptivos na
adolescência
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Actividade 1.5 — Dilemas vividos pelos jovens nos relacionamentos
amorosos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar os participantes a tomarem decisões conscientes em relação à sua sexualidade.
 Dar uma oportunidade para os participantes discutirem os problemas pessoais e sociais
vividos pelos jovens no seu crescimento, nas relações interpessoais, na expressão da sua
sexualidade, na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e em eventuais dificuldades
na utilização de uma contracepção segura.
 Dar oportunidade para os participantes expressarem de um forma escrita e criativa as
decisões que consideram mais adequadas tomar em relação aos dilemas vividos pelo jovens
nos seus relacionamentos amorosos.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
Idealmente 4 - 6 jovens nos pequenos grupos.

 Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Filme vídeo “Jogos de crescer” da Associação para o Planeamento Familiar.

Método Proposto
 Observação e debate do filme seguindo o guião de exploração anexo ao filme.
 Escrita de uma carta, por grupo de trabalho, a aconselhar a um dos personagens do filme o
que deve fazer.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Filme, escrita de coluna de conselhos numa revista e debate: Partilha o conhecimentos e valores, desenvolve
o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.
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Actividade 1.6 — Primeira relação sexual

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes debaterem as diferentes maneiras como se pode viver a
primeira relação sexual.
 Dar uma oportunidade para os participantes reconhecerem a importância de desenvolver a
intimidade antes da “primeira vez” (o desejo de dar e receber apoio emocional, partilhar os
sentimentos e pensamentos mais íntimos um com o outro, confiar um no outro e respeitar-se
mutuamente).
 Encorajar os participantes a reconhecerem a importância da prevenção de doenças de transmissão
sexual (DSTs) e da prevenção de uma gravidez não desejada na primeira relação sexual.
 Promover a análise dos argumentos a favor e contra as relações sexuais na adolescência.
 Incentivar os participantes a analisarem as diferenças de género encontradas no grupo em relação à
primeira relação sexual.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
Idealmente 4 - 6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
 Estudo de caso 1.6 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudo de Caso: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Grupo feminino Grupo masculino
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Actividade 1.7 — O que pensa a família sobre as relações sexuais
nos jovens

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                       Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a participação dos pais no debate sobre as relações sexuais na adolescência.
 Encorajar os participantes a resolverem problemas e a tomarem decisões na área da
sexualidade de uma forma criativa.
 Promover a aceitação de uma variedade de soluções para uma problema específico, como
por exemplo, conversar com os pais sobre a gravidez na adolescência.
 Dar uma oportunidade para os participantes discutirem os problemas pessoais e sociais
relacionados com as relações sexuais na adolescência.
 Dar oportunidade para os participantes expressarem de um forma criativa conversas com a
família sobre as relações sexuais na adolescência.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
Idealmente 4 grupos com 4 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 1 semana para investigar e preparar os papéis do jogo de simulação.
 90 minutos.

O que é necessário
 Jogo de papéis 1.7 (para todos os elementos do grupo).

Método Proposto
 Criação do jogo de papéis a partir de uma investigação com os pais e irmãos.
 Representação do jogo de papéis por grupo de trabalho.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimentos e valores, desenvolve o pensamento critico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Relações sexuais nos jovens
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Actividade 1.8 — Necessidades afectivo-sexuais dos jovens
5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                       Professor …

OBJECTIVOS
 Proporcionar condições para os participantes identificarem as necessidades afectivas e
sexuais e as reconhecerem como fundamentais.
 Encorajar os participantes a reconhecerem a diferença entre as necessidades afectivas e as
necessidades sexuais.
 Aumentar a consciência e potenciar a capacidade de auto-regulação dos passos a dar na
procura da satisfação das necessidades afectivas e sexuais, assim como, decidir quando é que
acham que deveriam acontecer ao longo da sua vida.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as
necessidades afectivas e sexuais dos adolescentes.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.
 Encorajar os participantes a analisarem as diferenças de género encontradas nas
necessidades afectivas e sexuais nos jovens do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tamanho do grupo
Idealmente 4 - 6 jovens nos pequenos grupos só de rapazes ou só de raparigas.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Nada.

Método Proposto
 Trabalho de grupo
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento e valores, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Grupo masculino
Grupo feminino

Grupo masculino
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Actividade 2.1 — Uso e mecanismos de acção dos métodos
contraceptivos e primeira consulta ginecológica

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes compreenderem a diferença entre o ciclo menstrual
fisiológico e com contracepção oral combinada.
 Criar condições para os participantes ficarem a conhecer os métodos contraceptivos
hormonais e quais são, de entre eles, os recomendados a adolescentes.
 Encorajar os participantes a debaterem se os métodos contraceptivos intra-uterinos, métodos
contraceptivos de barreira, métodos contraceptivos químicos, métodos contraceptivos
cirúrgicos e métodos contraceptivos naturais são recomendados a adolescentes e qual é a
segurança ou eficácia dos métodos contraceptivos na população em geral.
 Promover uma reflexão sobre o uso adequado da pílula de emergência e do papel da
educação sexual na sua utilização.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre a primeira
consulta ginecológica e as consultas de rotina, nomeadamente o papel de prevenção dos
exames ao seio e do Papanicolaou.
 Encorajar os participantes a clarificarem os seus valores sobre a utilização de métodos
contraceptivos pelos adolescentes.
 Encorajar os participantes a investigarem a Lei Portuguesa e as organizações de apoio à
saúde sexual dos adolescentes.
 Criar condições para que os participantes comparem as suas ideias iniciais sobre a
contracepção com as que possuem depois de debaterem o tema.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4 grupos de trabalho com 4 - 6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma.

Tempo aproximado
 1 semana extra-aula para investigação e preparação do conferencista que vai representar o
grupo.
 90 minutos para a mesa redonda.

O que é necessário
 Resultados da actividade 0.1.
 Cartões de Orientação para uso da Internet 2.1.
 Acesso à Internet.
 Transparências 2.1.

 Método Proposto
 Trabalho de grupo para preparação
do conferencista que vai representar
o grupo.
 Mesa redonda com convidados e
prática com “Kit contraceptivo”.
 Assembleia de turma para o debate
e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e
das ideias finais no Fórum Alunos,
Diário dos Observadores.

Mesa Redonda com Convidados e prática com “Kit
Contraceptivo”: Partilha o conhecimento, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 2.2 — Reacção pessoal sobre os métodos
contraceptivos

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a análise da avaliação que os participantes fazem sobre os custos e benefícios dos
métodos contraceptivos.
 Criar condições para que os participantes comparem a sua avaliação inicial sobre os custos e
benefícios dos métodos contraceptivos com a que fazem depois de debaterem o tema.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 2.1.

Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 15 minutos para completar o questionário.
 30 minutos para analisar os dados previamente tratados.

O que é necessário
Questionário e grupo de investigação 2.2 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Completar um questionário.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo

Individualmente
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Actividade 2.3 — Quem é responsável pela contracepção?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                       Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a identificarem problemas relacionados com o uso de contraceptivos.
 Explorar o conceito de responsabilidade nas relações sexuais.
 Promover uma discussão sobre contracepção e gravidez não planeada.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 45 minutos

O que é necessário
Estudo de caso 1.3, parte I (para todos os participantes).

Método Proposto
 Análise individual do estudo de caso.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudo de Caso: Desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo

Individualmente
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Actividade 2.4 — Uso do preservativo

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a diminuição da falta de coragem e o aumento das competências de comunicação
para comprar o preservativo.
 Ajudar os participantes a identificarem problemas relacionados com o uso do preservativo.
 Explorar o conceito de responsabilidade nas relações sexuais.
 Encorajar os participantes a analisarem as diferenças de género nas formas de ultrapassar os
problemas relacionados com a aquisição do preservativo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
Nada.

Método Proposto
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudo de Caso: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 2.5 — Começar a tomar a pílula

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a diminuição da falta de coragem e o aumento das competências de comunicação
para comprar a pílula.
 Ajudar os participantes a identificarem problemas relacionados com o uso da pílula.
 Explorar o conceito de responsabilidade nas relações sexuais.
 Encorajar os participantes a analisarem as diferenças de género nas formas de ultrapassar os
problemas relacionados com a aquisição da pílula.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
Nada.

Método Proposto
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudo de Caso: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 2.6 — Alternativas ao coito como forma de controlo de
risco de gravidez

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                       Professor …

OBJECTIVOS
 Trabalhar a capacidade dos participantes para se sentirem eficazes no momento de controlar
uma situação de risco de gravidez não desejada.
 Promover o controlo do risco de uma gravidez não desejada em situações de risco.
 Ajudar os participantes a identificarem problemas relacionados com o uso do preservativo.
 Explorar o conceito de responsabilidade nas relações sexuais.
 Criar condições para os alunos analisarem se há diferenças de género na decisão de ter ou
não relações sexuais.
 Criar condições para os alunos compreenderem que o comportamento sexual deve ser
consensual e que a satisfação sexual não se relaciona necessariamente com o coito.
 Incentivar a antecipação de situações de risco para uma gravidez não desejada, uma vez que
muitas dessas situações são espontâneas e não previstas.
 Encorajar os participantes a avaliarem com realismo os riscos e as consequências das
relações e adoptar medidas preventivas, se os dois membros do par as desejarem incluir na
sua actividade sexual.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
Jogo de papéis 2.6.

Método Proposto
 Trabalho de grupo e jogo de papéis.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Grupo masculino
Grupo feminino
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Actividade 2.7 — Controlo do risco de uma gravidez não desejada

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Trabalhar a capacidade dos participantes para se sentirem eficazes no momento de controlar
uma situação de risco de gravidez não desejada.
 Promover o controlo do risco de uma gravidez não desejada em situações de risco.
 Explorar o conceito de responsabilidade nas relações sexuais.
 Criar condições para os participantes compreenderem que serem capazes de dizer não a
relações sexuais permite que os outros saibam qual é a vossa postura e quais são os vossos
sentimentos, permite sentirem-se bem porque não fazem algo que não querem fazer, permite
poderem evitar que as pessoas se aproveitem de vocês e permite terem menos probabilidade
de que lhes voltem a pedir para fazer algo que não desejam fazer porque não consideram
correcto.
 Encorajar os participantes a reflectirem sobre as desvantagens de não serem capazes de
dizer não a relações sexuais, nomeadamente, poderem acabar por fazer algo de que não
gostem sentindo-se frustrados e descontentes, poderem acabar por fazer algo que lhes traga
consequências negativas e poderem dar uma impressão errada aos outros sobre o tipo de
pessoa que são e as coisas que gostam de fazer.
 Dar oportunidade para os participantes dizerem não em diversas situações do dia-a-dia, de
um forma criativa.
 Encorajar os participantes a analisarem as diferenças de género encontradas no grupo nas
formas de controlar o risco de uma gravideznão desejada.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.
 Grupos só de rapazes ou só de raparigas.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
Jogo de papéis 2.7.

Método Proposto
 Jogo de papéis.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Grupo masculinoGrupo feminino
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Actividade 2.8 — Consequências de ter um filho na adolescência
5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Aumentar a consciência sobre a importância de situar a paternidade/ maternidade no próprio
projecto de vida.
 Encorajar a identificação dos aspectos que cada um tem que ter em consideração antes de
formar uma família, tais como a possibilidade de viver as experiências que acha próprio de cada
idade, a autonomia, a independência económica, a formação profissional, etc..
 Explorar o conceito de responsabilidade nas relações sexuais.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4 grupos mistos com 4-6 jovens.

Tempo aproximado
 90 minutos para o trabalho de grupo.
 45 minutos para a assembleia de turma.

O que é necessário
Estudos de caso 2.8.

Método Proposto
 Trabalho de grupo para análise do estudo de caso e investigação.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudos de Caso: Investiga, partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.

Debate em subgrupo
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Actividade 2.9 — A quem vou contar que estou grávida?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Promover condições para que os participantes aumentem a consciência sobre o que pode
supor uma gravidez num adolescente e uma interrupção da mesma.
 Encorajar os participantes a analisarem a importância que tem para os adolescentes a opinião
e o apoio das pessoas que para eles são mais significativas no caso de uma gravidez na
adolescência.
 Encorajar o grupo a explorar o conceito de igualdade de responsabilidade face à maternidade/
paternidade dos dois progenitores.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 2-3 jovens de ambos os sexos nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
Jogos de papéis 2.9.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Apresentação dos jogos de papeis de cada grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Jogos de Papéis: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 3.1 — Sou a favor ou contra o aborto numa gravidez não
desejada na adolescência?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes adquirirem a informação científica necessária para
tomarem decisões informadas sobre o aborto do ponto de vista biológico.
 Encorajar os participantes a clarificarem as suas atitudes e valores face ao aborto numa
gravidez não desejada na adolescência.
 Ajudar os participantes a compreenderem quais são os apoios familiar e sociais que podem
procurar e o tipo de ajuda que lhes poderá ser dada no caso de uma gravidez não desejada na
adolescência.
 Incentivar os participantes a conhecerem a Lei Portuguesa e de outros países sobre o aborto
numa gravidez não desejada na adolescência.
 Criar condições para os participantes compreenderem quais poderão ser os sentimentos e
atitudes dos adolescentes perante a possibilidade de optar ilegalmente por um aborto.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as
implicações científicas, éticas e legais do aborto numa gravidez não desejada na adolescência.
 Ajudar os participantes a compreenderem a importância da educação sexual na prevenção do
aborto na adolescência.
 Incentivar a valorização da importância que tem para todos os adolescentes a mudança do
projecto de vida pessoal como consequência de uma gravidez não desejada.
 Trabalhar as relações entre os adolescentes e os pais valorizando a importância que os pais
têm no seu desenvolvimento pessoal e na procura de soluções para a resolução de problemas
no âmbito da sexualidade.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Turma.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Jogo de papéis 3.3, parte I (para o aluno orientador).

 Jogo de papéis 3.3, parte II (para todos os participantes).

 Jogo de papéis 3.3, parte III (para o aluno orientador).

Método Proposto
 Jogo de papéis.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as
conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das
ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Jogo de Papéis: Partilha o conhecimento, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Ginecologia

Consulta Jovem no IPJ
(enfermeira)

Gabinete de Psicologia
(escola)

Pais da Marta Pais do Luís
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Actividade 3.2 — Sou a favor ou contra o aborto no caso de risco de
vida da mãe, anomalia do feto ou violação?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                       Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes adquirirem a informação científica necessária para
tomarem decisões informadas sobre o aborto do ponto de vista biológico.
 Encorajar os participantes a clarificarem as suas atitudes e valores face ao aborto no caso de
risco de vida da mãe, anomalia do feto ou violação.
 Ajudar os participantes a compreenderem quais são os apoios familiar e sociais que podem
procurar e o tipo de ajuda que lhes poderá ser dada no caso de uma gravidez que leve ao risco
de vida da mãe, em que haja anomalia no feto ou que seja provocada por uma violação.
 Incentivar os participantes a conhecerem a Lei Portuguesa e de outros países sobre o aborto
no caso de risco de vida da mãe, anomalia do feto ou violação.
 Criar condições para os participantes compreenderem quais poderão ser os sentimentos e
atitudes dos progenitores perante a possibilidade de optar legalmente por um aborto.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as
implicações científicas, éticas e legais do aborto no caso de risco de vida da mãe, anomalia do
feto ou violação.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 2-3 jovens de ambos os sexos nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
Estudos de caso 3.2.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudos de Caso: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.

Se espero 15 dias
para ver como é que o
meu estado evolui o
meu bebé já tem todos
os órgãos principais
formados.

A B

C
D

Se espero 15 dias
para ver como é que o
meu estado evolui o
meu bebé já tem todos
os órgãos principais
formados.

A B

C
D

Dilema I: Risco de vida da mãe

Dilema II: Anomalia do feto

Dilema III:
Violação

O meu bebé! Já é tão crescido, já
ouvi o coração dele, já o senti
mexer… Lembro-me tão bem do
Nuno quando tinha 4 meses!

B

A
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Actividade 3.3 — Pró-vida ou pró-escolha?

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Dar uma oportunidade para os participantes ficarem a conhecer os métodos abortivos
possíveis.
 Criar condições para os participantes adquirirem a informação científica necessária para
tomarem decisões informadas sobre a interrupção voluntária da gravidez (IVG).
 Encorajar os participantes a clarificarem as suas atitudes e valores face à IVG.
 Ajudar os participantes a compreenderem quais são as linhas orientadoras principais dos
movimentos “pró-vida” e “pró-escolha”.
 Ajudar os participantes a compreenderem quais são as posições dos partidos políticos que
iniciaram em Portugal, na Assembleia da República, o debate sobre a IVG.
 Incentivar os participantes a conhecerem a Lei Portuguesa e de outros países sobre a IVG
 Criar condições para os participantes se sentirem comprometidos com uma participação activa
na vida politica do país, nomeadamente no que se refere a leis relacionadas com a saúde
sexual e reprodutiva.
 Promover um debate sobre a adopção como alternativa à IVG.
 Proporcionar condições para os participantes ficarem a conhecer a posição do Conselho
Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) sobre os aspectos da IVG debatidos.
 Dar uma oportunidade aos participantes para ficarem a conhecer os aspectos científicos,
éticos e legais envolvidos na IVG que todas as pessoas sexualmente educadas devem ter para
tomar decisões informadas em referendos nacionais.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões científicas, éticas
e legais sobre a IVG.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Turma.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 1 semana para preparar o papel.
 90 minutos.

O que é necessário
 Jogo de papéis 3.3, parte I (para o aluno orientador).

 Jogo de papéis 3.3, parte II(para o aluno orientador).

 Jogo de papéis 3.3, parte III (para todos os
participantes).

Método Proposto
 Jogo de papéis.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as
conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das
ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Jogo de Papéis “Programa televisivo Pró-vida ou
pró-escolha?: Partilha o conhimento e valores,
desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores
e participa democraticamente.
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Actividade 3.4 — Pró-vida ou pró-escolha? Onde é que te colocas?
5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                        Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a avaliarem a sua posição em relação às linhas orientadoras principais
dos movimentos “pró-vida” e “pró-escolha”.
 Encorajar os participantes a clarificarem as suas atitudes e valores face à IVG.
 Obter informação sobre o que pensam os participantes sobre a IVG depois de terem debatido
o tema.
 Proporcionar condições para os participantes aprenderem a inquirir a sociedade sobre a IVG.
 Encorajar os participantes analisarem as diferenças de género no posicionamento dos
participantes em relação às linhas orientadoras principais dos movimentos “pró-vida” e “pró-
escolha”.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Questionário e grupo de investigação 3.4.
 Computador com o programa Excel ou outro programa equivalente.

Método Proposto
 Completar individualmente o questionário.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionário e Grupo de Investigação: Identifica os teus valores, conhece os do grupo, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupo

Individualmente
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Actividade 4.1 — Programas televisivos sobre o comportamento
sexual dos jovens, a contracepção na adolescência e o aborto

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                             Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a participação dos pais na investigação dos participantes sobre os temas tratados
em relação à sexualidade e reprodução nos meios de comunicação, nomeadamente,
comunicação dos adolescentes com os pais, comportamentos dos pares amorosos nos
espaços públicos como a escola, etc., intimidade sexual nos jovens, primeira relação sexual,
métodos contraceptivos, pílula de emergência, aborto, adopção como alternativa ao aborto,
educação sexual, etc..
 Promover a participação dos pais na investigação dos participantes sobre o tipo de público
que recorre aos meios de comunicação de massa para se informar sobre a sexualidade e
reprodução.
 Criar condições para os participantes ficarem a conhecer a opinião dos pais sobre a qualidade
dos especialistas e sobre as respostas dadas nos meios de comunicação de massa em
materiais com perguntas sobre a sexualidade e reprodução.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Nenhum

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 1 semana (recolha de perguntas e respostas sobre sexualidade nos meios de comunicação de
massa).
 90 minutos (análise do material recolhido)
 45 minutos (elaboração do relatório final para publicação).

O que é necessário
 Entrevista e grupo de investigação 4.2 (para todos os participantes).
 Gravadores
 Cassetes
 Computador para transcrição e tratamento das entrevistas.

 Método Proposto
 Entrevistas aos pais.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Entrevista com os Pais e Grupo de Investigação: Envolver os pais na educação sexual, partilhar o
conhecimento e valores, clarificar valores, desenvolver o pensamento crítico e participar
democraticamente.

Individualmente

Debate em subgrupo
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Actividade 4.2 — Análise comparativa entre vários países dos
programas televisivos sobre o comportamento sexual dos
jovens, a contracepção na adolescência e o aborto

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                             Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes ficarem conscientes das diferenças encontradas entre
os vários países no papel e na qualidade da intervenção dos mass media na educação do
público sobre a sexualidade e a reprodução.
 Gerar uma variedade de questões e comentários sobre das diferenças encontradas entre os
vários países no papel e na qualidade da intervenção dos mass media na educação do público
sobre a sexualidade e a reprodução no nosso e nos outros países e dar uma oportunidade para
as explorarem no futuro.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 4.1.

 Tamanho do grupo
 Qualquer tamanho do grupo ou individual.

Tempo aproximado
 Sem duração limitada.

O que é necessário
 Entrevista e grupo de investigação 4.1 traduzida para inglês ou na língua do pais para onde
vai ser enviada.

 Método Proposto
 Assembleia de turma.
 Trabalho de pequeno grupo ou individual.

Fórum Alunos: Partilhar visões, desenvolver o pensamento crítico e clarificar valores.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 5 — O que pensa a comunidade sobre o comportamento
sexual dos jovens, a contracepção na adolescência e o aborto

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                              Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a investigação sobre o que pensam e sentem os adolescentes, os pais e os avós
sobre a intimidade sexual dos jovens e as suas necessidades afectivo-sexuais e sobre a
primeira relação sexual.
 Incentivar os participantes a investigarem qual é a opinião dos adolescentes, dos pais e dos
avós sobre a contracepção na adolescência, os métodos contraceptivos mais adequados, os
cuidados a ter na sua utilização e a(s) razão(ões) porque tem sido difícil aos jovens utilizá-los.
 Incentivar os participantes a investigarem qual é a percepção das pessoas sobre a IVG e a
legislação Portuguesa sobre o assunto.
 Incentivar os participantes a investigarem o que é que as pessoas de várias idades e dos dois
sexos gostariam de saber sobre a sexualidade e reprodução.
 Encorajar os participantes a investigarem como é que os pais dos adolescentes que
começaram a namorar reagiram ao namoro, o que pensaram sobre o(a) namorado(a) e que tipo
de intimidade pensam que existe entre eles.
 Encorajar os participantes a investigarem que tipo de preocupações têm os adolescentes
sobre o namoro e quais são as suas expectativas.
 Incentivar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram as pessoas que já abortaram espontaneamente e as que já provocaram um aborto.
 Incentivar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram em família e na sociedade as pessoas com orientação homossexual.
 Incentivar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram no seu local de trabalho os médicos, enfermeiros, psicólogos, sexólogos e pessoas
afins sobre a procura dos seus serviços por jovens que iniciaram a sua vida sexual ou que
colocaram a hipótese de abortar.
 Encorajar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram no seu local de trabalho os farmacêuticos e pessoas afins sobre a procura dos
seus serviços por jovens que iniciaram a sua vida sexual ou que colocaram a hipótese de
abortar.
 Encorajar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram no seu local de trabalho as assistentes sociais e pessoas afins sobre a procura dos
seus serviços por pessoas que queriam adoptar crianças ou dar um filho para adopção como
alternativa ao aborto.
 Incentivar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram no seu local de trabalho os policias de segurança pública, os advogados ou
pessoas afins  sobre o aborto ilegal.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 A compreensão dos conceitos envolvidos neste tema.
 Uma compreensão global simples das técnicas de investigação por inquérito ou entrevista.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 30 minutos para apresentação da actividade e enumerarem os problemas de investigação mais
relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita por questionário ou entrevista; e
decidirem qual será a população alvo.
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 90 minutos para cada grupo elaborar um esboço do instrumento de recolha de dados e em
assembleia de turma fazerem o instrumento final.
 1 semana para recolha de dados.
 60 minutos para elaborar partes do relatório em grupo.
 60 minutos para a assembleia de turma e elaborar as conclusões finais.

O que é necessário
 Questionário/ Entrevista 6 (para o porta-voz).
 Computador com o programa Excel ou outro equivalente.

Método Proposto
 Assembleia de Turma.
 Trabalho de grupo.
 Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Entrevista ou questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento
crítico e participa democraticamente.
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                              Professor …

OBJECTIVOS

 Proporcionar condições para seleccionarem problemas pessoais ou da comunidade sobre a
sexualidade e a educação sexual para os resolverem ou ajudarem a resolver.
 Promover o desenvolvimento de visões que reflictam as habilidades dos participantes para
verem as possibilidades reais para realizarem e desenvolverem os seus próprios sonhos e
ideias em relação à resolução dos problemas que descobriram.
 Obter informação do grupo para a planificação das acções a realizar.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem encontrado previamente problemas dentro do tema em estudo em
relação aos quais se sintam empenhado em resolver ou ajudar a resolver.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Tempestade de Ideias 1 (para o aluno coordenador), um bloco de notas “post-it” e uma lapiseira
por grupo.

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em post-it por grupos. Registo simultâneo das ideias de
cada grupo e registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
 Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das ideias
finais no site.

Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e
exerce a cidadania.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança

5. Sexualidade e Reprodução                                                                                                             Professor …

OBJECTIVOS

 Tornar relevantes as mudanças que deverão ocorrer dentro dos participantes, na turma, na
escola e na comunidade para transformar as visões na realidade.
 Promover o desenvolvimento de estratégias criativas para realizarem acções que levem à
mudança e ultrapassar barreiras que possam impedir o seu desenvolvimento.
 Proporcionar condições para seleccionarem as acções que desejam realizar, as realizarem
e fazerem a sua avaliação.
 Obter informação do grupo para a planificação da acção.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem decidido previamente quais são as visões que querem tornar reais.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Grupo de Investigação e assembleia de turma/escola 1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Trabalho de grupo com registo simultâneo das ideias de cada grupo e registo da “observação
da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
   Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das acções
realizadas neste site.

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania.

Debate em subgrupo
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 Núcleo temático 6: Doenças Sexualmente
Transmissíveis

Í N D I C E

I— Ideias iniciais sobre o Tema / Problema
0 — Ideias iniciais sobre a epidemiologia e os meios de transmissão e prevenção das

doenças sexualmente transmissíveis
0.1 — Primeiras ideias sobre DSTs __________________________________________
Tempestade de ideias

0.2 — Inventário de Conhecimento sobre o VIH e a SIDA _________________________
Questionário e grupo de investigação das ideias iniciais

II — Investigação
1 — Meios de transmissão, prevenção, sintomas e tratamento das DSTs

1.1 — Procurar soluções para as DSTs ______________________________________
Aprendizagem em pares

1.2 — Reacção em cadeia perante uma DST __________________________________
Estudo de caso e grupo de investigação

1.3 — Quais são as DSTs? ________________________________________________
Consulta a sites e mesa redonda com convidados

1.4 — Hepatites: Perigo de transmissão sexual? _______________________________
Aprendizagem em vaivém (Jigsaw learning)

2— Prevenção da infecção pelo VIH

2.1 — Infecção pelo VIH nos adolescentes e jovens adultos ______________________
Filme e grupo de investigação

2.2 — Prevenção da infecção pelo VIH nos jovens em cartaz ou spot televisivo _______
Produção de material didáctico

2.3 — Qual é o teu risco de ficares infectado pelo VIH? __________________________
Questionários e grupo de investigação

2.4 — Estás em risco? ____________________________________________________
Questionários e grupo de investigação

2.5 — Como podes saber se estás infectado pelo VIH? __________________________
Estudos de caso e grupo de investigação

2.6 — Adiar ou não adiar as relações sexuais? _________________________________
Estudo de caso e grupo de investigação

2.7 — Sei ser assertivo? __________________________________________________
Estudos de caso e grupo de investigação

2.8 — Responder à persuasão dos outros _____________________________________
Estudo de caso e grupo de investigação

2.9 — Como responder aos argumentos contra o uso do preservativo _______________
Aprendizagem em pares

2.10 — Como usar o preservativo ___________________________________________
Grupo de investigação e treino do uso do preservativo num modelo

2.11 — Não às relações sexuais não protegidas _______________________________
Estudos de caso e grupo de investigação

3 — Lidar com pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH e SIDA
3.1 — Epidemiologia da infecção pelo VIH/ SIDA _______________________________

Grupo de investigação

3.2 — Conviver com pessoas seropositivas e doentes com SIDA __________________
Questionário e grupo de investigação
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3.3 — Sistema de apoio a pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH _______________
Análise de sites para pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH e grupo de investigação

3.4 — Como dar apoio a pessoas infectadas pelo VIH ___________________________
História em cadeia e debate em turma

3.5 — Como manter a tua própria segurança __________________________________
Grupo de investigação

4 — Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis nos meios de comunicação
4.1 — Programas televisivos sobre a prevenção de DSTs ________________________

Entrevista com os pais e grupo de investigação

4.2 — Análise comparativa entre vários países dos programas televisivos sobre a
prevenção de DSTs _________________________________________________

Fórum alunos

5 — O que pensa a comunidade sobre as DSTs ___________________________________
Entrevista/ Questionário na comunidade e grupo de investigação

III — Visões / Objectivos a atingir
1 — Desenvolver visões ___________________________________________________

Tempestade de ideias em “post-it”

IV — Acção e Mudança
1— Realizar acções, mudar e promover a mudança ________________________________
Grupo de investigação e assembleia de turma ou escola

Preparação adicional
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I — Problemas/ Temas  

Actividade 0.1 — Primeiras ideias sobre DSTs
6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                       Professor…

OBJECTIVOS
 Promover o estudo das ideias iniciais dos participantes sobre os meios de transmissão,
consequências da infecção e meios de prevenção da infecção pelo VIH.
 Promover o estudo sobre as atitudes e comportamentos ideias dos participantes em relação a
duas doenças infecciosas cujos meios de transmissão e perigosidade são diferentes.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto, sobre a discriminação ou não do
SIDA por ser provocado por uma infecção de transmissão sexual uniformemente fatal.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
30 minutos

O que é necessário
Tempestade de ideias 0.1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em grupos “Cartões para preencher”. Registo simultâneo das
ideias de cada grupo e registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Tempestade de ideias: Identifica os teus conhecimentos, atitudes e valores, conhece os do grupo e participa
democraticamente.
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Actividade 0.2 — Conhecimento inicial sobre o VIH e o SIDA

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                      Professor …

OBJECTIVOS
 Promover o estudo dos conhecimentos, atitudes e comportamentos sobre a infecção pelo VIH/
SIDA iniciais dos alunos, nomeadamente: o conhecimento sobre os comportamentos de risco,
métodos de redução de risco, etiologia e desenvolvimento do VIH e epidemiologia; o
conhecimento de práticas sexuais de alto risco; e a identificação de práticas de risco e grupos
de risco.
 Proporcionar condições para seleccionarem problemas pessoais ou da comunidade sobre a
infecção pelo VIH/ SIDA.
 Criar condições para analisar se no grupo de participantes existe inicialmente diferenças de
género nos conhecimentos, atitudes e comportamentos sobre a infecção pelo VIH/ SIDA.
 Começar a proporcionar condições para que os participantes inquiram a sociedade sobre a
infecção pelo VIH/ SIDA.
 Obter informação do grupo para a planificação do projecto.
 Tornar o conteúdo do projecto relevante para a maior parte possível dos membros do grupo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Os alunos terem decidido estudar o tema.

Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 30 minutos para completar o questionário.
 60 minutos para analisar os dados.

O que é necessário
Questionário e grupo de investigação 0.2 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Completar um questionário individual e anonimamente e analisar os resultados da turma em
grupos de trabalho.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionário e Grupo de Investigação das Ideias Iniciais: Partilha o conhecimento e valores iniciais sobre o
tema, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.

Debate em subgrupoIndividualmente
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II — Investigação 

Actividade 1.1 — Procurar soluções para as DSTs
6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar os participantes a compreenderem quais são os meios de transmissão, as
manifestações clínicas e o tratamento das doenças infecciosas (DSTs) mais frequentes.
 Mostrar uma variedade de pessoas susceptíveis a DSTs.
 Ajudar os participantes a conhecerem os serviços de apoio a pessoas infectadas com DSTs.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as DSTs.
 Proporcionar uma oportunidade para o grupo trabalhar em conjunto para resolver problemas
situacionais.
 Criar condições para os participante se moverem e divertirem.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente dois grupos iguais.
 Turma

Tempo aproximado
 45 minutos

O que é necessário
 Aprender em conjunto 1.1 (para o aluno orientador).

 Método Proposto
 Aprender em conjunto em grupos de 2 pessoas.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Aprender em conjunto: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.

PROBLEMA SOLUÇÃO

Cadeiras em semi-círculo
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Actividade 1.2 — Reacção em cadeia perante uma DST

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar os participantes a clarificarem atitudes sobre as DSTs dentro do grupo.
 Criar uma oportunidade para os participantes explorarem o conceito de responsabilidade nas
relações.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
 Estudo de caso 1.2 (para todos os participantes).

Método Proposto
 Individualmente.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudo de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores e atitudes, explora a responsabilidade nas relações amorosas e participa
democraticamente.
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Actividade 1.3 — Quais são as DSTs?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar os participantes a compreenderem quais são os meios de transmissão e prevenção,
as manifestações clínicas, o tratamento das doenças infecciosas (DSTs) e a sua prevalência.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as DSTs a
especialistas.
 Encorajar os participantes a investigarem a Lei Portuguesa e as organizações de apoio à
saúde sexual dos adolescentes.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 2-3 jovens nos pequenos grupos.
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma.

Tempo aproximado
 1 semana extra-aula para investigação e preparação do conferencista que vai representar o
grupo.
 90 minutos para a mesa redonda.

O que é necessário
 Consulta a sites e mesa redonda 1.3.

 Método Proposto
 Trabalho de grupo para preparação do conferencista que vai representar o grupo.
 Mesa redonda com convidados.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Consulta a sites e Mesa Redonda com Convidados: Partilha o conhecimento, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.
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Actividade 1.4 — Hepatites: Perigo de transmissão sexual?
6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                  Professor …

OBJECTIVOS
 Encorajar os participantes a compreenderem quais são os vários tipos de hepatite, os vírus
que os provocam, as características das infecções, os sintomas, os meios de transmissão, as
formas de evitar o contágio e a existência ou não de vacina.
 Criar condições para os participantes fazerem prevenção das várias formas de hepatite.
 Ajudar os participantes a conhecerem os tipos de hepatite que podem ser transmitidos
sexualmente.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre a hepatite.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 6 grupos com 4-6 jovens.
 Turma

Tempo aproximado
 45 minutos

O que é necessário
 Aprender em conjunto 1.1 (para o aluno orientador).

 Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Aprendizagem em vaivém (Jigsaw learning): Identifica os assuntos mais relevantes no tema, partilha
o conhecimento, mostra criatividade, resolve dúvidas e participa democraticamente.

Hepatite B
Hepatite G

Hepatite D

Hepatite  C
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Actividade 2.1 — Infecção pelo VIH nos adolescentes e jovens
adultos

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Proporcionar condições para os participantes compreenderem que a infecção pelo VIH é uma
desordem imunológica progressiva, lenta, incurável e uniformemente fatal, depois de um longo
período de incubação, durante o qual o vírus é insidiosamente contagioso.
 Começar um processo para capacitar os participantes a usarem o preservativo em qualquer
situação, uma vez que a maior parte das pessoas infectadas são assintomáticas e saudáveis
por longos períodos de tempo e podem transmitir o vírus a outros sem se aperceberem.
 Estimular o desenvolvimento de uma visão do controle da epidemia da infecção pelo VIH/
SIDA muito mais como um fenómeno biopsicosocial do que como um fenómeno biológico, uma
vez que a protecção da infecção exige a adopção e a manutenção de comportamentos de
prevenção para o VIH que estão bem determinados e que podem ser modificados.
 Encorajar os participantes a compreenderem que a infecção pelo VIH/SIDA está
primariamente relacionada com três meios de transmissão: relações sexuais, sangue infectado
(partilha de seringas ou de objectos cortantes não esterilizados) e transmissão materno-fetal
(infectados no útero antes do nascimento, durante o parto ou, por vezes, durante o aleitamento
materno).
 Incentivar a pesquisa na Internet sobre as formas de inactivação do VIH fora do organismo, o
tratamento da infecção pelo VIH/ SIDA e o acompanhamento médico, familiar e social de
seropositivos e de doentes com SIDA.
 Criar condições para os participantes ficarem a conhecer quais são as instituições de Saúde e
as organizações não governamentais (ONGs) que apoiam as pessoas afectadas e infectadas
pelo VIH.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre a
prevenção da SIDA.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 6 grupos com 4-6 jovens.
 Turma

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Cartões de orientação para uso da Internet 2.1
(para todos os participantes).
 Acesso à Internet.

 Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as
conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias
finais no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Filme e Grupo de Investigação: Partilha o
conhecimentos e valores, desenvolve o
pensamento crítico, clarifica valores e
participa democraticamente.
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Actividade 2.2 — Prevenção da infecção pelo VIH nos jovens em
cartaz  ou spot televisivo

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Dar uma oportunidade para os participantes expressarem de uma forma criativa, dentro do
grupo, a cooperação e a partilha de conhecimento sobre as diferentes formas de prevenir a
infecção pelo VIH.
 Encorajar os participantes a fazerem prevenção da infecção pelo VIH/SIDA a nível dos três
meios de transmissão: relações sexuais, sangue infectado (partilha de seringas ou de objectos
cortantes não esterilizados) e transmissão materno-fetal (infectados no útero antes do
nascimento, durante o parto ou, por vezes, durante o aleitamento materno).
 Incentivar a prevenção da discriminação, pela família, amigos e sociedade, das pessoas
infectadas ou afectadas pelo VIH.
 Criar condições para que os participantes promovam a prevenção da infecção pelo VIH
ensinando as formas de inactivação do VIH fora do organismo.
  Criar condições para os participantes começarem a gerar, na comunidade local, a prevenção
da infecção pelo VIH/ SIDA e da discriminação das pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH/
SIDA.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente grupos com 4-6 jovens.
 Turma

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Cartões de orientação para uso da Internet 2.2 (para todos os participantes).
 Acesso à Internet.

 Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Produção de material didáctico: Desenvolve a criatividade, mostra pensamento crítico e exerce a cidadania.

CARTOON
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Actividade 2.3 — Qual é o teu risco de ficares infectado pelo
VIH?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Proporcionar condições para os participantes compreenderem que como não há vacina ou
cura para a infecção pelo VIH e SIDA é importante saberem como podem ficar infectados.
 Encorajar os participantes a debaterem quais são os comportamentos e situações que não
têm risco para serem infectados pelo VIH/ SIDA, porque não há troca de sangue, sémen
masculino ou secreções vaginais da mulher.
 Dar uma oportunidade para os participantes debaterem quais são os comportamentos e
situações de baixo risco para serem infectados pelo VIH/ SIDA, porque há uma pequena
possibilidade de troca de sangue ou de sémen ou secreções vaginais.
 Encorajar os participantes a debaterem quais são os comportamentos e situações que têm
alto risco para serem infectados pelo VIH/ SIDA, porque há uma grande possibilidade de troca
de sangue, sémen masculino ou secreções vaginais da mulher.
 Criar condições para os participantes compreenderem que os jovens muitas vezes têm mais
do que um comportamento de risco, o que significa que têm uma alta probabilidade de ficarem
infectados com o VIH/ SIDA, por exemplo, podem injectar drogas com agulhas não esterilizadas
e ter sexo sem usar o preservativo.
 Criar condições para os participantes avaliarem de uma forma realista o seu grau de
vulnerabilidade pessoal à SIDA.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4 grupos com 4-6 jovens.
 Turma

Tempo aproximado
 45 minutos

O que é necessário
 Questionário e grupo de investigação 2.3 (para os porta-vozes dos grupos).

 Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionários e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, participa democraticamente e melhora a
tua avaliação pessoal sobre o risco de seres infectado.

ESTÁS EM
RISCO?



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                      Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

215

Actividade 2.4 — Estás em risco?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condição para os participantes avaliarem o seu grau de vulnerabilidade pessoal actual e
futuro (daqui a 5 anos) à SIDA e o dos seus colegas.
 Dar uma oportunidade para os participantes analisarem as suas crenças pessoais nos
métodos de redução do risco de SIDA e a dos seus colegas.
 Encorajar os participantes a atribuírem às crenças do grupo nos métodos de redução do risco
do SIDA uma nota alta se os participantes listaram pelo menos a abstinência e o uso do
preservativo e não listaram a pílula, uma nota média se listaram o preservativo ou a abstinência
e não listaram a pílula e uma nota fraca se não listaram o uso do preservativo e a abstinência.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre a
vulnerabilidade pessoal à SIDA.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente grupos com 4-6 jovens.
 Turma.

Tempo aproximado
 45 minutos

O que é necessário
 Questionário e grupo de investigação 2.4 (para todos os participantes).

 Método Proposto
 Completar um questionário individual e anonimamente e analisar os resultados da turma em
grupos de trabalho.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionários e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, participa democraticamente e melhora a
tua avaliação pessoal sobre o risco de seres infectado.

ESTÁS EM
RISCO?
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Actividade 2.5 — Como podes saber se estás infectado pelo VIH?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                    Professor …

OBJECTIVOS 2.5
 Proporcionar condições para os participantes compreenderem que a infecção pelo VIH é uma
desordem imunológica progressiva, lenta, incurável e uniformemente fatal, depois de um longo
período de incubação, durante o qual o vírus é insidiosamente contagioso.
  Criar condições para os participantes compreenderem como é que o VIH ataca o sistema
imunitário e faz evoluir a infecção.
 Ajudar os participantes a identificarem o período janela, como o período de tempo que decorre
entre o contágio e o aparecimento de anticorpos no qual as pessoas podem ter sintomas leves,
inespecíficos e passageiros e o período assintomático seguinte no qual as pessoas apresentam
ausência total de sintomas mas apresentam anticorpos anti-VIH no sangue (seropositividade).
 Ajudar os participantes a ficarem conscientes da existência de um longo período sem
sintomas durante o qual existe a possibilidade de transmissão do VIH.
 Incentivar a pesquisa na Internet para os participantes compreenderem que o que se entende
por SIDA é a fase mais avançada do desenvolvimento da infecção pelo VIH que corresponde a
uma fase de sintomatologia importante (posterior à fase sintomática inicial que corresponde à
inflamação dos gânglios, emagrecimento e aparecimento de algumas infecções), que inclui
caracteristicamente o aparecimento do sarcoma de Kaposi e de infecções oportunistas.
 Criar condições para os participantes reconhecerem que é importante saberem que quem está
infectado com o VIH pode não ter sintomas de doença, pode não ter qualquer doença grave
durante um longo período de tempo, pode infectar os outros durante esse tempo e fica
gradualmente doente até eventualmente morrer.
 Criar condições para os participantes ficarem a conhecer quais são as instituições de Saúde e
as organizações não governamentais (ONGs) que apoiam as pessoas afectadas e infectadas
pelo VIH.
 Criar um espaço em que seja possível os participantes colocarem questões sobre as
infecções oportunistas mais frequentes e as suas manifestações clínicas.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 3 grupos com 4-6 jovens.
 Turma.

Tempo aproximado
 90 minutos

O que é necessário
 Estudos de caso e grupo de investigação
2.5 (para o porta-voz do grupo).
 Acesso à Internet.

 Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as
conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das
ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudos de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o
conhecimento, participa democraticamente e melhora a
tua avaliação pessoal sobre o risco de seres infectado.
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Actividade 2.6 — Adiar ou não adiar as relações sexuais?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Capacitar os participantes para tomarem decisões bem pensadas, com calma e resistindo às
pressões sobre ter ou não sexo
 Proporcionar condições para os participantes compreenderem que as decisões sobre sexo
são muitas vezes tomadas precipitadamente e por vezes sob a influência do álcool.
  Criar condições para os participantes compreenderem que as decisões sobre sexo tomadas
sem calma e debaixo de pressão tem mais probabilidade de originarem comportamentos de
risco para uma gravidez não desejada, a infecção pelo VIH ou outras DSTs.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente grupos com 4-6 jovens.
 Turma.

Tempo aproximado
 45 minutos

O que é necessário
 Estudo de caso e grupo de investigação 2.6 (para o porta-voz do grupo).

 Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudo de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores, melhora a tua capacidade para tomares decisões e participa democraticamente.



Guia para os Professores                                                                                                               S -IVAM: I- Investigação
                                                                                                               Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis

218

Actividade 2.7 — Sei ser assertivo?

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Capacitar os participantes para serem assertivos nos seus diálogos sobre o comportamento
sexual.
 Proporcionar condições para os participantes aplicarem os seguintes passos de uma
mensagem assertiva:

(1º) explica os teus sentimentos e problema (diz como te sentes sobre o
comportamento/ problema e descreve o comportamento/ problema que viola os teus
direitos ou te perturba), usando expressões como “Eu sinto-me frustrado quando…”,
“Eu sinto-me infeliz quando…”, “Isso magoa-me quando…”, “Eu não gosto quando…”;
(2º) faz o teu pedido (diz claramente o que é que tu gostavas que acontecesse)
usando expressões tais como “Eu gostava mais se…”, “Eu gostaria que tu…”,
“Poderias, por favor,…”;
(3º) pergunta como a outra pessoa se sente em relação ao teu pedido (convida a
outra pessoa a expressar os seus sentimentos ou pensamentos sobre o teu pedido)
usando expressões como “Como te sentes em relação ao que eu disse?”, “O que eu
disse está bem para ti?”, “O que pensas sobre o que eu disse?”, “O que sentes sobre
isto”, “Está tudo bem contigo?”;
RESPOSTA (a outra pessoa indica os seus sentimentos e pensamentos sobre o teu
pedido);
(4º) aceita a resposta e agradece (se a outra pessoa concorda com o teu pedido
agradece, pois é uma boa maneira de pôr fim à discussão).

  Criar condições para os participantes colocarem perguntas sobre como podem ser assertivos
em situações do dia-a-dia que acham que lhes podem acontecer.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente grupos de pares.
 Turma.

Tempo aproximado
 45 minutos

O que é necessário
 Estudo de caso e grupo de investigação
2.7 (para o porta-voz do grupo).

 Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as
conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das
ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudos de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores, melhora a tua capacidade para responder assertivamente e participa
democraticamente.
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Actividade 2.8 — Responder à persuasão dos outros

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Capacitar os participantes para serem assertivos nas respostas que dão a quem os quer persuadir a
fazer algo que não querem.
 Proporcionar condições para os participantes aplicarem os seguintes passos numa mensagem
assertiva a quem os quer persuadir a fazer algo que não querem:

(1º) explica os teus sentimentos e problema (diz como te sentes sobre o comportamento/
problema e descreve o comportamento/ problema que viola os teus direitos ou te perturba),
usando expressões como “Eu sinto-me frustrado quando…”, “Eu sinto-me infeliz quando…”,
“Isso magoa-me quando…”, “Eu não gosto quando…”;
(2º) afirmações para te distraírem (a outra pessoa  tenta que tu mudes de assunto);
(3º) volta ao teu assunto (pede à outra pessoa para te deixar continuar), usando expressões
como “Por favor, deixa-me acabar. O que eu estava a dizer era que…”, “Eu gostava que
ouvisses o que eu estava a dizer…”.
(4º) faz o teu pedido (diz claramente o que é que tu gostavas que acontecesse) usando
expressões tais como “Eu gostava mais se…”, “Eu gostaria que tu…”, “Poderias, por favor,…”;
(5º) pergunta como a outra pessoa se sente em relação ao teu pedido (convida a outra pessoa
a expressar os seus sentimentos ou pensamentos sobre o teu pedido) usando expressões
como “Como te sentes em relação ao que eu disse?”, “O que eu disse está bem para ti?”, “O
que pensas sobre o que eu disse?”, “O que sentes sobre isto”, “Está tudo bem contigo?”;
(6º) AFIRMAÇÃO PERSUASIVA (a outra pessoa tenta mudar os teus sentimentos);
(7º) recusa, adia ou negocia:
Recusa: “Não, o meu não realmente significa não.”; “Não, eu vou-me embora.”; “Não, eu não
vou fazer isso.”
Adia: “”Neste momento eu não estou preparada,  talvez mais daqui por um tempo.”; “Talvez
possamos falar mais tarde sobre isso.”; “Eu gostaria de falar primeiro com um(a) amigo(a)”.
Negocia: “Deixa ver… e se em vez disso…”; E se nós tentássemos…”; “O que é nos poderia
deixar aos dois felizes?”.

  Criar condições para os participantes colocarem perguntas sobre como podem ser assertivos em
situações do dia-a-dia que acham que lhes podem vir a acontecer.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro
do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Idealmente grupos de pares.
 Turma.

Tempo aproximado
 45 minutos

O que é necessário
 Estudo de caso e grupo de investigação 2.8
(para o porta-voz do grupo).

 Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as
conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias
finais no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Estudo de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o
conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores, melhora a tua capacidade para
responder assert ivamente e part ic ipa
democraticamente.
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Actividade 2.9 — Como responder aos argumentos contra o
uso do preservativo

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                  Professor …

OBJECTIVOS
 Trabalhar a capacidade dos participantes para se sentirem eficazes no momento de responder
a argumentos que as pessoas usam contra o uso do preservativo.
 Criar condições para que os participantes que se querem sentir protegidos da infecção pelo
VIH ou outra DST e de uma gravidez aprendam como falar com uma pessoa que não gosta de
usar preservativos.
 Ajudar os participantes a identificarem problemas relacionados com o uso do preservativo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
Cartões 2.9.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Aprendizagem em Pares: Move-te, diverte-te, partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores, melhora a tua capacidade para responder assertivamente e participa
democraticamente.
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Actividade 2.10 — Como usar o preservativo

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Trabalhar a capacidade dos participantes para se sentirem eficazes no momento de usar o
preservativo.
 Criar condições para os participantes compreenderem que os preservativos oferecem uma
boa protecção e têm pouca probabilidade de rasgar se souberem como o usar correctamente.
 Ajudar os participantes a identificarem problemas relacionados com o uso do preservativo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
Grupo de investigação 2.10.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação e Treino do Uso do Preservativo num Modelo: Partilha o conhecimento, desenvolve
o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.
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Actividade 2.11 — Não às relações sexuais não protegidas

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                  Professor …

OBJECTIVOS
 Trabalhar a assertividade dos participantes quando o(a) parceiro(a) não quiser usar o
preservativo.
 Criar condições para os participantes aprenderem a dizer ”não” a relações sexuais não
protegidas.
 Ajudar os participantes a identificarem problemas relacionados com o uso do preservativo.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 3 grupos com 4-6 jovens.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
Estudos de caso e grupo de investigação 2.11.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Estudos de Caso e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico,
clarifica valores e participa democraticamente.
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Actividade 3.1 — Epidemiologia da infecção pelo VIH/ SIDA

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Ajudar os participantes a conhecerem os dados epidemiológicas da infecção pelo VIH/ SIDA.
 Criar condições para os participantes tomarem consciência da importância da problemática da
infecção pelo VIH a nível mundial.
 Proporcionar informação sobre as hipóteses colocadas para a origem do VIH e para a sua rota
epidemiológica.
 Proporcionar informação correcta e corrigir concepções erradas sobre as diferentes categorias
de transmissão do VIH nos vários países, especialmente a categoria “heterossexual” que tem
levado a um grande aumento do SIDA nas mulheres em idade reprodutiva.
 Criar condições para os participantes aprenderem a utilizar os dados epidemiológicos para
planificar campanhas de prevenção da infecção pelo VIH mais eficazes.
 Aumentar a capacidade crítica dos participantes face às campanhas de prevenção do VIH no
nosso pais.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 3 grupos de 4-6 jovens.
 Turma.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
Cartões de orientação para o debate 3.1.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 3.2 — Conviver com seropositivos e doentes com
SIDA

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                    Professor …

OBJECTIVOS
 Incentivar os participantes a investigarem as atitudes prejudiciais que eles próprios e os
colegas têm relativamente aos doentes com SIDA.
 Encorajar os participantes a investigarem as suas próprias atitudes e as dos colegas em
interacções sociais com doentes de SIDA.
 Incentivar os participantes a investigarem as características de personalidade que eles
próprios e os colegas atribuem aos doentes com SIDA.
 Criar condições para os participantes tomarem consciência que a falta de conhecimento sobre
os meios de transmissão da infecção pelo VIH pode levar as pessoas a sentirem um medo
irracional de serem infectados e a discriminarem os doentes com SIDA.
 Ajudar os participantes a avaliarem se o mal estar provocado pela preferência homossexual
de alguns doentes com SIDA é uma fonte de discriminação dos doentes com SIDA.
 Proporcionar condições para seleccionarem problemas pessoais ou da comunidade sobre a
discriminação de doentes com SIDA.
 Aumentar a capacidade crítica dos participantes face às campanhas de prevenção do VIH no
nosso pais.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Individualmente.
 Idealmente grupos de 4-6 jovens.
 Turma.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
Questionário e grupo de investigação 3.2.

Método Proposto
 Dividir a turma em dois grupos iguais para metade da turma preencher individualmente um
questionário a partir do retrato A e a outra metade a partir do retrato B.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.
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Actividade 3.3 — Sistema de apoio a pessoas infectadas e
afectadas pelo VIH

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes saberem informar as pessoas infectadas ou afectadas
pelo VIH/ SIDA sobre as organizações governamentais e não governamentais de apoio a essas
pessoas.
 Encorajar os participantes a investigarem quem recorre aos Fóruns da ABRAÇO e da
AIDSPortugal e que tipo de assuntos são tratados.
 Encorajar os participantes a valorizar a importância da existência de Fóruns com a
participação de especialistas para apoio a pessoas afectadas ou infectadas pelo VIH.
 Proporcionar condições para os participantes seleccionarem problemas pessoais ou da
comunidade sobre o tipo de apoio existente no nosso país a pessoas infectadas ou afectadas
pelo VIH/ SIDA.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

 Tamanho do grupo
 Idealmente grupos de 2-4 jovens.
 Turma.

Tempo aproximado
 90 minutos.

O que é necessário
Consulta a fóruns e grupo de investigação 3.3.

Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para análise dos resultados.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Análise de Sites para pessoas afectadas ou infectadas pelo VIH e Grupo de Investigação: Partilha o
conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa democraticamente.
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Actividade 3.4 — Como dar apoio a pessoas infectadas pelo VIH

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                  Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes aprenderem como dar suporte emocional e físico e
cuidar de pessoas infectadas pelo VIH ou doentes com SIDA.
 Proporcionar condições para os participantes compreenderem que a maior parte das pessoas
com SIDA são jovens adultos que estavam cheios de energia e excitados com a vida e de
repente muitos perderam os amigos, a família, o suporte da comunidade e a esperança e
necessitam dos cuidados dos outros.
 Encorajar os participantes a compreenderem que cuidar de alguém com SIDA significa
cuidados extra de carinho e gentileza que poderão ter que ser acompanhados por cuidados de
enfermagem, cozinha, limpeza, lavagem de roupas e até leitura de livros ou mensagens.
 Proporcionar condições para os participantes seleccionarem problemas pessoais ou da
comunidade relacionados com a falta de apoio a pessoas infectadas ou afectadas pelo VIH ou
doentes com SIDA.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Turma.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
História em cadeia 3.4.

 Método Proposto
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

História em Cadeia e Debate em Turma: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica
valores e participa democraticamente.
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Actividade 3.5 — Como manter a tua própria segurança

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                  Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes aprenderem as regras básicas de higiene em casa de
doentes com SIDA.
 Proporcionar condições para os participantes compreenderem como se protegerem a si
próprios ao cuidar da casa de um doente com SIDA.
 Encorajar os participantes a prevenirem a infecção pelo VIH utilizando sempre lixívia diluída a
10% ou álcool etílico a 70º durante 10 a 30 minutos em objectos não metálicos sujos com
sangue, sémen ou fluidos vaginais
 Proporcionar condições para os participantes colocarem questões sobre os cuidados a ter
para inactivar o VIH fora do organismo humano.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Uma atmosfera de confiança e aceitação dentro do grupo e com o professor.

Tamanho do grupo
 Idealmente grupos de 4-6 jovens.

Tempo aproximado
 45 minutos.

O que é necessário
Grupo de investigação 3.5.

 Método Proposto
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias iniciais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o pensamento crítico, clarifica valores e participa
democraticamente.
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Actividade 4.1 — Programas televisivos sobre a prevenção de
DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                  Professor …

OBJECTIVOS
 Promover a participação dos pais na investigação dos participantes sobre as doenças
sexualmente transmissíveis, nomeadamente em relação aos meios de transmissão e
prevenção, ao tipo de DSTs que existem, meios de tratamento e sua epidemiologia.
 Promover a participação dos pais na investigação dos participantes sobre o tipo de público
que recorre aos meios de comunicação de massa para se informar sobre as DSTs.
 Criar condições para os participantes ficarem a conhecer a opinião dos pais sobre a qualidade
dos especialistas e sobre as respostas dadas nos meios de comunicação de massa em
materiais com perguntas sobre as DSTs.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Nenhum

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 1 semana (recolha de perguntas e respostas sobre sexualidade nos meios de comunicação de
massa).
 90 minutos (análise do material recolhido)
 45 minutos (elaboração do relatório final para publicação).

O que é necessário
 Entrevista e grupo de investigação 4.1 (para todos os participantes).
 Gravadores
 Cassetes
 Computador para transcrição e tratamento das entrevistas.

 Método Proposto
 Entrevistas aos pais.
 Trabalho de grupo.
 Assembleia de turma para o debate e as conclusões finais.
 Divulgação da avaliação da turma e das ideias finais no Fórum Alunos, Diário dos
Observadores.

Entrevista com os Pais e Grupo de Investigação: Envolver os pais na educação sexual, partilhar o
conhecimento e valores, clarificar valores, desenvolver o pensamento crítico e participar
democraticamente.

Individualmente Debate em subgrupo
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Actividade 4.2 — Análise comparativa entre os vários países de
programas televisivos sobre a prevenção de DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS
 Criar condições para os participantes ficarem conscientes das diferenças encontradas entre
os vários países no papel e na qualidade da intervenção dos mass media na educação do
público sobre as DSTs.
 Gerar uma variedade de questões e comentários sobre das diferenças encontradas entre os
vários países no papel e na qualidade da intervenção dos mass media na educação do público
sobre as DSTs no nosso e nos outros países e dar uma oportunidade para as explorarem no
futuro.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 Ter realizado a actividade 4.1.

 Tamanho do grupo
 Qualquer tamanho do grupo ou individual.

Tempo aproximado
 Sem duração limitada.

O que é necessário
 Entrevista e grupo de investigação 4.1 traduzida para inglês ou na língua do pais para onde
vai ser enviada.

Método Proposto
 Assembleia de turma.
 Trabalho de pequeno grupo ou individual.

Fórum Alunos: Partilhar visões, desenvolver o pensamento crítico e clarificar valores.

Parceria

França

Brasil

Dinamarca

    (… )

Portugal
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Actividade 5 — O que pensa a comunidade sobre as DSTs

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                   Professor …

OBJECTIVOS 5
 Promover a investigação sobre os conhecimentos, atitudes e comportamentos dos jovens/
pessoas face à SIDA.
 Incentivar os participantes a investigarem qual é a percepção dos jovens/ pessoas sobre a sua
vulnerabilidade pessoal à SIDA.
 Incentivar os participantes a investigarem quais são as crenças dos jovens/pessoas sobre os
bons métodos para reduzir o risco de infecção pelo VIH.
 Incentivar os participantes a investigarem qual é o conhecimento das pessoas sob a forma de
detecção do VIH.
 Encorajar os participantes a investigarem o que é que as pessoas pensam sobre adiar as
relações sexuais para prevenir as DSTs.
 Encorajar os participantes a investigarem se as pessoas sabem ser assertivas com os outros
no âmbito da sexualidade.
 Incentivar os participantes a investigarem se os jovens/pessoas sabem usar o preservativo e
se recusam a ter relações sexuais sem ele.
 Incentivar os participantes a investigarem se os jovens/ pessoas sabem como conviver com
seropositivos e doentes com SIDA.
 Incentivar os participantes a investigarem se os jovens/ pessoas conhecem os sistemas de
apoio a pessoas infectadas e afectadas pelo VIH.
 Encorajar os participantes a investigarem o que é que as pessoas de várias idades gostavam
de saber sobre as DSTs.
 Encorajar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram no seu local de trabalho os médicos, ginecologistas, enfermeiros e pessoas afins
sobre a procura dos seus serviços por pessoas com DSTs.
 Encorajar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram no seu local de trabalho as assistentes sociais, psicólogos e pessoas afins sobre a
procura dos seus serviços por pessoas com DSTs.
 Incentivar os participantes a investigarem o que sabem, pensam, sentem e as experiências
que viveram as pessoas que estão ou já estiveram infectadas com DSTs.

FORMATO PROPOSTO
Pré-requisitos
 A compreensão dos conceitos envolvidos neste tema.
 Uma compreensão global simples das técnicas de investigação por inquérito ou entrevista.

 Tamanho do grupo
 Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.
 Turma

Tempo aproximado
 30 minutos para apresentação da actividade e enumerarem os problemas de investigação mais
relevantes; decidirem se a recolha de dados deverá ser feita por questionário ou entrevista; e
decidirem qual será a população alvo.
 90 minutos para cada grupo elaborar um esboço do instrumento de recolha de dados e em
assembleia de turma fazerem o instrumento final.
 1 semana para recolha de dados.
 60 minutos para elaborar partes do relatório em grupo.
 60 minutos para a assembleia de turma e elaborar as conclusões finais.
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O que é necessário
 Questionário/ Entrevista 5 (para o porta-voz).
 Computador com o programa Excel ou outro equivalente.

Método Proposto
 Assembleia de Turma.
 Trabalho de grupo.
  Divulgação da avaliação da turma e da síntese final no Fórum Alunos, Diário dos Observadores.

Entrevista ou questionário e Grupo de Investigação: Partilha o conhecimento, desenvolve o
pensamento crítico e participa democraticamente.
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III — Visões / Objectivos a atingir 

Actividade 1 — Desenvolver visões

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                    Professor…

OBJECTIVOS

 Proporcionar condições para seleccionarem problemas pessoais ou da comunidade sobre a
sexualidade e a educação sexual para os resolverem ou ajudarem a resolver.
 Promover o desenvolvimento de visões que reflictam as habilidades dos participantes para
verem as possibilidades reais para realizarem e desenvolverem os seus próprios sonhos e
ideias em relação à resolução dos problemas que descobriram.
 Obter informação do grupo para a planificação das acções a realizar.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem encontrado previamente problemas dentro do tema em estudo em
relação aos quais se sintam empenhado em resolver ou ajudar a resolver.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 adolescentes nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Tempestade de Ideias 1 (para o aluno coordenador), um bloco de notas “post-it” e uma lapiseira
por grupo.

Método Proposto
 Chuva de ideias (brainstorming) em post-it por grupos. Registo simultâneo das ideias de
cada grupo e registo da “observação da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
 Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das ideias
finais no site.

Tempestade de Ideias em “Post-it”: Selecciona problemas para resolver ou ajudar a resolver, partilha visões e
exerce a cidadania.

Debate em subgrupo

Tempestade
de ideias em
“Post-it”

Tempestade de Ideias em“Post-it”
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IV — Acção e Mudança    

Actividade 1 — Realizar Acções, Mudar e Promover a Mudança

6. Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis                                                    Professor…

OBJECTIVOS

 Tornar relevantes as mudanças que deverão ocorrer dentro dos participantes, na turma, na
escola e na comunidade para transformar as visões na realidade.
 Promover o desenvolvimento de estratégias criativas para realizarem acções que levem à
mudança e ultrapassar barreiras que possam impedir o seu desenvolvimento.
 Proporcionar condições para seleccionarem as acções que desejam realizar, as realizarem
e fazerem a sua avaliação.
 Obter informação do grupo para a planificação da acção.

FORMATO PROPOSTO

Pré-requisitos
Os participantes terem decidido previamente quais são as visões que querem tornar reais.

Tamanho do grupo
Idealmente 4-6 jovens nos pequenos grupos.

Tempo aproximado
90 minutos

Material necessário
Grupo de Investigação e assembleia de turma/escola 1 (para o porta-voz do grupo).

Método Proposto
 Trabalho de grupo com registo simultâneo das ideias de cada grupo e registo da “observação
da turma”.
 Assembleia de turma.
 Assembleia entre turmas.
   Divulgação da avaliação da turma no Fórum Alunos, Diário dos Observadores e das acções
realizadas neste site.

Grupo de Investigação e Assembleia de Turma ou Escola: Planifica, desenvolve e avalia acções e exerce a
cidadania.

Debate em subgrupo



Guia para os Professores                                                                                                                    S -IVAM: AM – Acção e Mudança
                                                                                                            Amor, Intimidade, Comunicação e Comportamento Sexual

234

Preparação Adicional    

Amaro, J. A. (1987). Doenças sexualmente transmissíveis. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p.
338-362.

Byer, C. O., Shainberg, L. W. (1994). Dimensions of Human Sexuality. Instructor’s Manual.
England: WCB Brown & Benchmark Publishers. Part 2. chapter 7: Sexually transmitted diseases,
p.39-47.

Byer, C. O., Shainberg, L. W. (1994). Dimensions of Human Sexuality. England: WCB Brown &
Benchmark Publishers. (Os mesmos capítulos do Manual do Instrutor).

Carr, A. (2002). Avoiding risky sex in Adolescence. Parent, Adolescent and Child Training
Skills 2. Oxford: BPS Blackwell.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1996).
Relatório - Parecer 16/CNECV/96: Sobre a obrigatoriedade dos testes da SIDA.
Lisboa:CNECV.

Ford, M. T. (1995). Guia Prático contra a SIDA: 100 perguntas e 100 respostas. Lisboa: Terramar.
Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality: Insights and Issues. Instructor’s Manual. USA: WCB

Brown & Benchmark Publishers. Part 4: Chapter 17: Sexual diseases, p. 161-182.
Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality: Insights and Issues. USA: WCB Brown &

Benchmark Publishers (Os mesmos capítulos do Manual do Instrutor).
Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Linbon: McGraw Hill.Part five: Genetics

of immunity, chapter 17 – the importance of cell surfaces, the human immune system, abnormal
immunity, altering immune function, a genomic view of immunity: the pathogens´s perspective, p.
329-351.

Masters, W. H., Johnson, V. E., Kolodny, R. C. (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins
Publishers Inc.. Part 4: Sexual health perspectives, p. 473-569.

Montegnier. L. (Director) (1996). SIDA factos e esperanças (10ª edição actualizada). França: Instituto
Pasteur.

Nevid, J. S., Fichner-Rathus, L., Rathus, S. A. (1995). Human Sexuality in a World of Diversity.
London: Allyn & Bacon, A Simon & Schuster Company. Chapter 16: Sexually transmitted
diseases, p. 486-517; Chapter 17: Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), p. 518-552.

ONUSIDA (2004). Quarto relatório sobre a epidemia mundial do SIDA. Nações Unidas: ONUSIDA.
Retirado em 2005, do Web site do Programa das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA (UNAIDS)
http://www.unaids.org/bangkok2004/report_pdf.html

Quintana, A. A., Galante, C. R., Brínquez, J. C. C, Cid, T. C., Amado, J. M. C., Arribas, S. F., Díaz, D.
F., Garrido, I. G., Fernández, L. J., Magro, M. M., Romero, J. M., Pereita, A. M. D., Reis, M. I.,
Rocha, J. da S., Rodríguez, J. A. T., Álvarez, J. M. V. (1996). O VIH/ SIDA na Comunidade
Escolar. Aprende a Prevenir-te. Lisboa: PPEPS, CNLCS.

Raven, P. H., Johnson, G. B. (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education. Part IX
Viruses and Simple Organisms, Chapter 33: Virus, p.665-677; Chapter 34: Bacteria, p. 679-691.

Ruffiot, A. (Director) (1992). L’éducation sexuelle au temps du SIDA. Toulouse: Editions Privat.
Silva, A.R., Santinha, A., Alão, D., Alves, J., Sampaio, M. Carvalho, S. (1997). Manual de utilização:

Programa de Promoção da Competência Social. Lisboa: PPES, Ministério da Educação.
Suplicy, M. (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora. Capítulo 18: Doenças

sexualmente transmissíveis, p.289-298; capítulo 19: Aids, p.299-312;
Veiga, L., Meliço-Silvestre, A., Teixeira, F., Martins, I. (2000). Nem sempre o silêncio é de ouro: O

caso da SIDA. Coimbra: Instituto Politécnico de Coimbra.
Vilaça (1994). Conhecimento e atitudes dos adolescentes face à SIDA: Educação para a saúde

nas escolas Secundárias. Braga: Universidade do Minho (tese de mestrado não publicada).



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                          Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

235

Vilaça, M. T., Sequeira, M. (2000). A leading intervention program of primary prevention of HIV
infection and AIDS in compulsory education. In The International Union of Biological Sciences
Commission for Biological Education (IUBS-CBE) (Org.). International Symposium on
Biological Education “BioED 2000”. The Challenge of the next Century, Paris, France, 15-
18 Maio, 2000: http://www.iubs.org/cbe/papers/Vilaca_Sequeira.html

WHO (2002). WHO Information Update: Considerations regarding re-use of the female condom.
WHO: http:// www. Who. Int/ reproductive-health/rtis/reuse-FC2.pdf

WHO, Department of Reproductive Health Research (2005). Sexually transmitted and other
reproductive tract infections. A guide to essential practice. Genebra: WHO, RHR.

WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. A Resource
package for curriculum planners. Handbook for curriculum Planners. WHO, UNESCO.

WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. A Resource
package for curriculum planners. Students’ Activities. WHO, UNESCO.

WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. A Resource
package for curriculum planners. Teachers’ Guide. WHO, UNESCO.

WHO/CONRAD (2002). WHO/ CONRAD Techical consultation on nonoxynol-9, Summary Report.
WHO/CONRAD.



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

236

R E F E R Ê N C I A S
B I B L I O G R Á F I C A S

ABRAÇO. Web site da ABRAÇO. Portugal: http://abraco.esoterica.pt/bemvindo.html
Aferes, V. R. (1997). Encenações e comportamentos sexuais. Porto: Afrontamento.
AFP, 2000 Agence France-Presse (2005). ONU pede proibição de clonagem com fim terapêutico.

Retirado em 2005, do Web site brasileiro Terra, Notícias (AFP, 8 de Março de 2005):
http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI484441-EI297,00.html

Alberoni, F. (2003). O mistério do enamoramento. Chiado: Bertrand Editora.
Albuquerque, A. de (1987). Homossexualidade. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.).

Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 181-197.
Alcântara (1991). Como educar a auto-estima. Lisboa: Plátano Editora.
Allen Gomes, A.C. (1987). Factores sócio-culturais: Os papéis sexuais. In F. A. Gomes, A.

Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 64-71.

Allen Gomes, F (1987). As disfunções sexuais masculinas. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 198-
204.

Allen Gomes, F. (1987). A sexualidade na segunda metade da vida. In F. A. Gomes, A. Albuquerque,
J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p.
94-103.

Allen Gomes, F. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Terapêutica comportamental. In F. A.
Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I.
Lisboa: Texto Editora, p. 260-274.

Allen Gomes, F. (2003). Parafilias. In  L. Fonseca, C. Soares, J. M. Vaz (Coord.). A
Sexologia.Perspectiva Multidisciplinar I. Volume I. Coimbra: Quarteto Editora, p.421-470.

Alonso, I. A., Ten, L. M. (1988). Guia didáctica para una orientación no sexista. Madrid: Ministério de
Educación y Ciência.

Alunos de Biomedicina, Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (s.d.). Website Síndrome de
T u r n e r .  B ras i l :  Facu ldade  de  Med ic ina  do  Tr iângu lo  M ine i ro :
http://www.fmtm.br/instpub/fmtm/infobio/genetica/sturner.htm

Amaro, J. A. (1987). Doenças sexualmente transmissíveis. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 338-
362.

Amezua, E. (1997). Reproduccion, pracer y sexualidad: Historia de três ideas y especialmente de la
tercera. In J. G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del
Pais Vasco, p. 11-21.

Andrade (s.d.). Talidomida. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Saúde Vida on Line:
http://www.saudevidaonline.com.br/corre_7p.htm



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

237

António, J., Ortega, L. (1994). Educación de la sexualidad. Pamplona: Ediciones Universidad de
Navarr, S.A..

Aoki, M. (s.d.). Mielomeningocele ou espinha bífida. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Entre
A m i g o s ,  R e d e  d e  I n f o r m a ç õ e s  s o b r e  D e f i c i ê n c i a :
www.entreamigos.com.br/textos/deffis/espbifi.htm  (http://www.entreamigos.com.br/)

Araújo, M.I., Soares, C. (1987). As disfunções sexuais femininas: Etiologia- Determinantes somáticos.
In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia
Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 281-286.

Ariza, C., Cesari, M.D., Gabriel, M., Galan (1998). Programa integrado de pedagogia sexual en la
escuela. Madrid: Narcea, S. A. Ediciones.

Assoc. de Viseu de Portadores de Trissomia 21: http://www.avispt21.rcts.pt/
Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família (Associada á Human Life International (HLI) através da

Vida Humana Internacional (VHI): http://www.providafamilia.org.br/index.php
Associação para o Planeamento da Família (APF). Filme Jogos de crescer. Lisboa: APF
Associação para o Planeamento da Família (APF): http://www.apf.pt/
Associação para o Planeamento da Família(s.d.). Aborto. Retirado em 2005, do Web site português da

APF: http://www.apf.pt/temas/temas06.htm
Balloni, G. J. (2003). Desejo Sexual. Retirado em 2005, do Web site brasileiro PsiWeb, Psiquiatria

Geral: http://www.psiqweb.med.br/sexo/desejo.html
Baptista, A. (1987). As parafilias. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em

Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 159-180.
Barata, C. (2004). ONU pode votar hoje para proibir todas as formas de clonagem humana. Público,

19-11-2004.
Baron, M. J. O., Zapiain, J. G. (1997). Estilos de apego y satisfaccion afectivo sexual en la pareja. In J.

G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p.
63-97.

Basile (Directora) (2000). Grupos sanguíneos. Retirado em 2005, do Web site brasileiro VESPER:
Estudo Orientado de S. Paulo: http://www.escolavesper.com.br/tipos_sanguineos.htm

Basso Filho, F., Holzhacker, S., Elito Júnior, Jb., Soares, R.C., Camano, L. (2005).Gravidez ectópica
rota: Representa Diagnóstico Tardio na Actualidade? Retirado em 2005, do Web site Brasileiro
P o r t a l  d e  G i n e c o l o g i a :  O  S i t e  d a  M u l h e r  n a  I n t e r n e t .
www.portaldeginecologia.com.br/modules.php?name=News&file=print&sid=206

Behar, P. (s.d.). Toxoplasmose. Retirado em 2005, do Web site brasileiro do Centro Geriátrico Vitalis
Hospital Virtual DrGate: http://www.drgate.com.br/artigos/infectologia/toxoplasmose.php

Belarmino, M. do C., Mesquita, R. (2004). Os Sistemas de numeração da antiguidade. WebQuest para
os 5º e 6º anos de escolaridade .  Braga:  Univers idade do Minho:
http://www.iep.uminho.pt/aac/sm/a2004/sistnum/index0.htm

Benson, Pernoll (1994). Handbook of Obstetrics and Gynecology. Lisbon: McGrraw-Hill, Inc..
Berer, M. (1997). Dual protection: Making sex safer for women. In Reproductive Health Matters for the

World Health Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception.
Reproductive Health Matters for the World Health Organization, p. 109-121.

Berkow, R. (Editor-Chefe) (s.d.). Complicações do trabalho de parto e do parto. Retirado em 2005, do
Web site brasileiro Manual Merck: Saúde para a Família: http://www.msd-
brazil.com/msd43/m_manual/mm_sec22_249.htm

Berkow, R. (Editor-Chefe) (s.d.). Período Pós-parto. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Manual
Merck: Saúde para a Família: http://www.msd-brazil.com/msd43/m_manual/mm_sec22_250.htm

Berkow, R. (Editor-Chefe) (s.d.). Problemas de Saúde do Homem e Problemas de Saúde da Mulher.
Retirado em 2005, do Web site brasileiro Manual Merck: Saúde para a Família:
http://www.msd.pt/mmerck/default.asp?url=%3Fid%3D266%26cn%3D1721%26ss%3D

Booth, S. (2005). Anúncios de convívio: Sair com alguém com DST. (Washington Post (05.10.05)).
Retirado em 2005, do Web site português AIDS Portugal da Sidanet, Associação Lusófona:
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=4623

Brown, A. D., Jejeebhoy, S. J., Shah, I., Yount, K. M. (2001). Sexual relations among young people in
developing countries: evidence from WHO case studies. Geneva: Department of Reproductive
Health and Research, Family and Community Health, World Health Organization.



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

238

Byer, C. O., Shainberg, L. W. (1994). Dimensions of Human Sexuality. England: WCB Brown &
Benchmark Publishers.

Byer, C. O., Shainberg, L. W. (1994). Dimensions of Human Sexuality. Instructor’s Manual. England:
WCB Brown & Benchmark Publishers.

Caballo, V. E. (1987). Teoria, Evaluacion Y Entrenamiento de las habilidades sociales.  Valência:
Promolibro.

Cabral, M. V. V., Pais, J. M. (1998). Jovens Portugueses de Hoje. Resultados do Inquérito de 1997.
Oeiras: Celta.

Cadiz, B. T. G., (1997). Prevencion y tratamiento de los abusos sexuales infantiles. In J. G. Zapian
(Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 207-232.

Candidíase. (2003).  Retirado em 2005, do arquivo de artigos do Web site brasileiro Boa
Saúde:http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3904&ReturnCatID=1784

Carneiro, J. D., Ivanissevich, A. (2001). Julian Nida-Rümelin: Não à clonagem humana. Ciência Hoje,
176:  http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone5.htm

Carr, A. (2002). Avoiding risky sex in Adolescence. Parent, Adolescent and Child Training Skills 2.
Oxford: BPS Blackwell.

Carvalho, A. A. (2002). WebQuest: Um desafio aos professores para os alunos. Braga: Universidade
do Minho: http://www.iep.uminho.pt/aac/diversos/webquest/index0.htm

Carvalho, G., Pinho, L., Antunes, A., Cortesão, P., Brinca, M., Ramos, I., Marques L. (2002). Infecção
VIH na Maternidade Doutor Daniel de Matos: Casuística de 1993 a 2002 (4º Congresso Nacional
sobre SIDA, 15 a 17 de Abril de 2002). Retirado em 2005, do Web site português AIDS Portugal
da Sidanet, Associação Lusófona: http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=1375

Carvalho, L. (2003). Neurofisiologia da erecção. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz (Coord.). A
sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 161-182.

Casavantes, G. (s.d.). Sexo y Amor: El dispositivo intrauterino (DIU). Retirado em 2005, do Web site
espanhol ESMAS:http://www.esmas.com/mujer/sexoyamor/tucuerpo/365589.html

Cencillo, L. (1993). Sexo, comunicación y símbolo. Barcelona: ANTHROPOS Editorial del Hombre.
Centerwall, E. and Sweden’s National Agency for Education (2000). “Love! You can really feel it, you

know!” Talking about sexuality and personal relationships in school. Stockholm: Sweden’s
National Agency for Education.

Cento de Informação da ONU em Portugal (8 a 14 de Dezembro de 2001). A SEMANA EM FOCO:
Criação de um grupo de peritos para estudar a elaboração de uma convenção internacional
contra a clonagem reprodutiva de seres humanos. Retirado em 2005, do Web site português
C e n t r o  d e  I n f o r m a ç ã o  d a s  N a ç õ e s  U n i d a s  e m  P o r t u g a l :
http://www.onuportugal.pt/sem20011214.pdf

Centro de Bioética de la Universidad del Sagrado Corazón de Roma (1999). La clonación humana
“terapêutica”. Retirado em 2005, do Web si te português ACI Digital :
http://www.acidigital.com/clonagem/index.html (também está disponível em Espanhol e Inglês).

Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis (CVEDT) (2004). Infecção pelo VIH/
SIDA. CVEDT.

Chesler, P. (1995, Winter). Book Sacred Bond: The Legacy of Baby M. Quarterly News & Views
M a g a s i n e , volume 5, nº 4. Retirado em 2005, do Web site ANADOLU-:
http://www.wakeup.org/anadolu/05/4/book.html

Claësson, B. (1993). Informacion sexual para jovens. Madrid: Lóguez Ediciones.
CNECV, Presidência do Conselho de Ministros (1997). Relatório- Parecer 19/CNECV/97 sobre os

Projectos de Lei Relativos à Interrupção Voluntária da Gravidez. Lisboa: Presidência do
Conselho de Ministros.

Código Penal, Livro II, Título I “Dos crimes contra as pessoas”, Capítulo II “ Dos crimes contra a auto-
determinação sexual, Artºs 140º a 142º.

Código Penal, Livro II, Título I “Dos crimes contra as pessoas”, Capítulo V “Dos crimes contra a
liberdade e a autodeterminação sexual”, Secção I “Crimes contra a liberdade sexual”, Artºs 163º
a 171º.

Código Penal, Livro II, Título I “Dos crimes contra as pessoas”, Capítulo V “Dos crimes contra a
liberdade e a autodeterminação sexual”, Secção II “Crimes contra a auto-determinação sexual”,
Artºs 172º a 179º.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

239

Comissão Nacional de Eleições. Referendo sobre a “Despenalização da Interrupção Voluntária da
G r a v i d e z ”  p a r a  2 8  d e  J u n h o :
http://www.eleicoes.cne.pt/cne2005/vector/index.cfm?dia=28&mes=06&ano=1998&eleicao=re1

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (desde 2004). Web site da CNLCS. Portugal:
http://www.sida.pt/default.asp

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (s.d.). Filme “Tem O Quê?”. Lisboa: CNLCS.
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (1997). Parecer 21/CNECV/9:  Implicações

Éticas da Clonagem. Retirado em 2005, do Web site do Governo Português, CNECV:
http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/8EA5B11B-914D-4C81-B24F-DFEC00015EB0/0/P021Clonagem.pdf

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1997).
Relatório-Parecer nº 19/CNECV/97: Sobre os Projectos de Lei relativos à interrupção voluntária
da gravidez. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2004).
Parecer nº 44 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Procriação
Medicamente Assistida. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2001).
Relatório e Parecer 36/CNECV/2001: As condições do exercício da maternidade e da
paternidade na sociedade Portuguesa. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2001).
Relatório e Parecer 42/CNECV/2004: Apreciação das condições de disponibilização da
talidomida para uso humano. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1994).
Parecer 7/CNECV/94: Protecção jurídica das invenções biotecnológicas. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1997).
Parecer nº 22/CNECV/97: Sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a “Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro”. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros,
Machado, J. P. (1997). Parecer nº 23/CNECV/97: Sobre o projecto de Propoata de Lei relativa à
procriação medicamente assistida. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1998).
Parecer 25 /CNECV/98: Relativo ao Projecto de Proposta de Lei sobre a utilização terapêutica
de produtos biológicos de origem humana e de biotecnologia. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1999).
Parecer 28 /CNECV/99: Posição do CNECV sobre o procedimento a adoptar em caso de fetos
vivos resultantes de abortamento. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1999).
Parecer 29 /CNECV/99: A sexualidade humana – Reflexão ética. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1999).
Parecer 26 /CNECV/99: Reflexão ética sobre a dignidade humana. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1995).
Relatório - Parecer 15/CNECV/95: Sobre a experimentação do embrião. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1993).
Relatório - Parecer 3/CNECV/93: Reprodução medicamente assistida. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1996).
Relatório - Parecer 16/CNECV/96: Sobre a obrigatoriedade dos testes da SIDA. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2000).
Parecer 30/CNECV/2000: Sobre a ratificação da “Convenção para a protecção dos direitos do
homem e da dignidade do ser humano face às aplicações da biologia e da medicina (Convenção
sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina)”. Lisboa:CNECV.

Costa, F. G. (s.d). Doenças sexualmente transmissíveis. Retitado em 2005, do Web site português
Sexualidades: http://www.sexualidades.com/sections.php?op=listarticles&secid=6

Costa, F. G. (s.d). O aborto: Legislação, técnicas, métodos disponíveis e complicações do aborto.
R e t i r a d o  e m  2 0 0 5 ,  d o  W e b  s i t e  p o r t u g u ê s  S e x u a l i d a d e s :
http://www.sexualidades.com/sections.php?op=listarticles&secid=15



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

240

Cottingham, J. (1997). Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception. In Reproductive
Health Matters for the World Health Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on
contraception. Reproductive Health Matters for the World Health Organization, p. 1-5.

Cruz Roja Bizkaia (1998). VIH e SIDA: Usar preservativos. Retirado em 2005, do Web site espanhol
VIH y SIDA: http://www.ctv.es/USERS/fpardo/crb_cdon.htm

Cruz, Chaves, Wilhian, Mikki, Leonardo, Anderson, Rodrigo (s.d.). Alelos Múltiplos. Retirado em 2005,
do  Web  s i t e  b ras i l e i ro  da  Un ive rs idade  Federa l  de  V i çosa :
http://www.ufv.br/dbg/labgen/almult.html

Decreto-Lei nº48/95 de 15 de Março: Aprova o Código Penal (só foi descrito o Capítulo referente às
alterações feitas à Lei nº 6/84 de 11 de Maio), Capítulo II – Dos crimes contra a vida intra-
uterina.

Denise, M. M. (s.d.). Gravidez e drogas. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Acessa.com:
http://www.acessa.com/viver/arquivo/psique/2004/07/19-gravidez/

Departamento de Anatomia (s.d.). Doença de Tay-Sachs. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Website Faculdade de Ciências Médicas, Departamento de Anatomia:
http://www.fcm.unicamp.br/departamentos/anatomia/biceroido.html

Department for Education and Employment - DfEE (2000). Sex and relationship education guidance.
Nottingham: DfEE

Department of Health (2004). Tuberculosis. Retirado em 2005, do Web site  of Department of Health:
I n fo rma t i on  f o r  a  Hea l t hy  New Yo rk  o f  New Yo rk  S ta te :
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/communicable_diseases/en/tb.htm

Direction Générale de la Santé, Département de l'Action Sociale et de Santé (DASS - République et
canton de Genève, Switzerland). Links sobre Síndrome de Klinefelter. Retirado em 2005, do
W e b  s i t e  s u í ç o  H O N  S e l e c t …  H e a l t h  o n  t h e  N e t
Foundation:http://www.hon.ch/HONselect/RareDiseases/PT/C12.740.700.842.454.html

Dixon, Mullinar (Ed.) (1986). Taught not Caught. Strategies for sex Education. England: Ebenexer
Baylis & Son Ltd. The Trinity Press.

Doenças sexualmente transmissíveis: Avanços no diagnóstico ajudam a prevenir e controlar sífilis
materna e congénita (Womens’s Health Weekly (08.26.04)). Retirado em 2005, do Web site
p o r t u g u ê s  A I D S  P o r t u g a l  da S i d a n e t ,  A s s o c i a ç ã o  L u s ó f o n a :
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=3872

Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba
Editorial.

Drauzio Varella (s.d.) Cistite. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Drauzio Varella:
http://www.drauziovarella.com.br/arquivo/arquivo.asp?doe_id=54

Drauzio Varella (s.d.) Pílula de emergência. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Drauzio Varella:
http://www.drauziovarella.com.br/entrevistas/contracepcao8.asp

Ellertson, C., Winikoff, B. (1997). Why research on contraceptive. User perspectives deserves public
sector support: A free-market analysis. In Reproductive Health Matters for the World Health
Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception. Reproductive Health
Matters for the World Health Organization, p. 15-22.

Epstein, D.; Johnson, R. (2000). Sexualidades e institución escolar. Madrid: Ediciones Morata, S.L..
Faria, M.J.; Galhano, E.; Rei, A. I. (2003). Gravidez e Infecção pelo VIH/ SIDA – Casuística da

Maternidade Bissaya Barreto do Centro Hospitalar de Coimbra. In 4º HIV-AIDS Virtual Congress:
http://www.aidscongress.net/article.php?id_comunicacao=214: 2003-11-14

Farmácia Saúde (s.d.). Preservativo e lubrificante: O par ideal? Retirado em 2005, do Web site
português Saúde: http://saude.sapo.pt/gkBF/257528.html

Faustino, R: M.S. (2003). Site Doenças Exantemáticas. Portugal: Hospital Nossa Senhora do Rosário
SA Barreiro: http://pediatria.planetaclix.pt/IndiceFram.htm

Ferreira, D. (2004). Alô Mamãe: Grávida, eu? Retirado em 2005, do Web site brasileiro AlôBebê:
Babies, Kids, Teens: http://www.alobebe.com.br/site/revista/reportagem.asp?Texto=333

Ferreira, P. M. (2003). Comportamentos de risco dos jovens. In J. M. Pais e M. V. Cabral (Coord.).
Condutas de risco, práticas culturais e atitudes perante o corpo. Resultados de um inquérito aos
jovens Portugueses. Oeiras: Celta Editora, p. 41-166.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

241

Ferreira, V. S. (2003). Atitudes dos jovens Portugueses perante o corpo. In J. M. Pais e M. V. Cabral
(Coord.). Condutas de risco, práticas culturais e atitudes perante o corpo. Resultados de um
inquérito aos jovens Portugueses. Oeiras: Celta Editora, p. 265-366.

Fonseca, L. (1987). Anatomia e fisiologia da resposta sexual feminina. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 49-59.

Ford, M. T. (1995). Guia Prático contra a SIDA: 100 perguntas e 100 respostas. Lisboa: Terramar.
Fórum de Discussão: Assunto “Trissomia do 18”. Retirado em 2005, do Web site brasileiro NETPSI.

Núcleo de Estudos e Temas em Psicologia: http://www.netpsi.com.br/message/48.shtml
Foucault, M. (1994). História da sexualidade (3 vol.). Lisboa: Relógio d’Água.
Fundação Schering Lusitana(s.d). Planeamento familiar. Retirado em 2005, do Web site português

Schering: www.schering.pt/
Galvão, J. J. C. L. (2000). Um olhar sobre a sexualidade humana para uma paternidade responsável.

Lisboa: Paulinas.
Gammer, C., Cabié, M. C. (1999). Adolescência e crise familiar. Lisboa: Climepsi Editores.
Garcia, J.L. (1997). Como evitar el embarazo no deseado y el contagio del SIDA en nuestros jóvenes?

Pamplona: MEDUSEX.
Garrafa, V. (2001). Crít ica a um nascimento anunciado. Ciência Hoje,  176:

http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone3.htm
Giommi, R., Perrotta, M. (1998). Programa de educación sexual: 15 años-18 años. Madrid: Editorial

Everest, S. A..
Goldman, E. (s.d.). Surrogate Parenting Agreement. Retirado em 2005, do Web site “Eric Goldman” de

M i l w a u k e e ,  W i s c o n s i n ,  d e  M a r q u e t t e  U n i v e r s i t y  L a w
School:http://eric_goldman.tripod.com/contracts/babymcontracts.htm

Gomes, B. (2003). O Primeiro Livro do Diário de Sofia. Lisboa: Editorial Presença.
Gomes, R. (2003). A intimidade sexual na intimidade conjugal. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado

Vaz (Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 111-
127.

Gómez, C. M., Bordeje, M. F., Andreu, L. G., Membrado, C. G., Lascorz, A. J., Fontecha, C. S. (1995).
Educacion sexual en enseñanza secundaria. Aragón: Diputación General de Aragón,
Departamento de Sanidad y Consumo, Dirección General de Salud Pública.

Gonçalves (1987). A comunicação em sexologia. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes
(Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 118-126.

Gostaria de saber mais sobre o citomegalovírus. (1995).  Retirado em 2005, do arquivo de artigos do
Web site brasileiro Boa Saúde: http://boasaude.uol.com.br/lib/showdoc.cfm?LibCatID=-
1&Search=citomegalovirus&LibDocID=2624

Gouvernement du Québec, Ministére de l’Education, Direction Générale du Dévelopment Pédagogique
(1984). Guide d’activitiés. Formation Personnelle et sociale. Éducation a la sexualité.
Secondaire. Québec: Gouvernement du Québec, Ministére de l’Education.

Gready, M., Klugman, B., Xaba, M., Boikanyo, E., Rees, H. (1997). South African women’s experiences
of contraception and contraceptive services. In Reproductive Health Matters for the World Health
Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception. Reproductive Health
Matters for the World Health Organization, p. 23-35.

Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality: Insights and Issues. USA: WCB Brown & Benchmark
Publishers.

Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality: Insights and Issues. Instructor’s Manual. USA: WCB
Brown & Benchmark Publishers.

Greenwood, J., Bancroft, J. (1987). Notas de aconselhamento para problemas sexuais. In F. A.
Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I.
Lisboa: Texto Editora, p. 363-374.

Grupo Interinstitucional de Incentivo ao Aleitamento Materno de Salvador (1993). Dez passos para a
participação do pai no apoio ao Aleitamento Materno. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Amamentação Online:http://www.aleitamento.org.br/pai/dezpassospai.htm

Guardiola, R. A. (2000). Sexualidad y juventud. Historias para una guia. Madrid: Editorial Popular.
Halpern, D. F. (1992). Sex differences in cognitive abilities. London: Lawrence Erlbaum Associates,

Publishers.



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

242

Hardon, A (1997). Women’s views and experiences of hormonal contrceptives: What we know and
what we need to find out. In Reproductive Health Matters for the World Health Organization.
Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception. Reproductive Health Matters for the
World Health Organization, p. 68-77.

Harim, Cláudia (s.d.). Fenilcetonúria’s Home Page. Brasil: http://www.fenilcetonuria.com.br/
Harrison (1999). Medicina Interna. Compêndio. Lisboa: McGraw-Hill de Portugal, Lda..
Harrison, J. K. (2000). Sex education in secondary schools. Buckingham, Philadelphia: Open University

Press.
Hart, P. (2000). Searching for meaning in children’s participation in environmental education. In B. B.

Jensen, K. Schnack & V. Simovska (Eds.). Critical Environmental and Health Education.
Research Issues and Challenges.  Copenhagen: Research Centre for Environmental and Health
Education. The Danish University of Education, p.7-28.

Hart, R. (1992). Children’s participation: From tokenism to citizenship. Florence, Italy: UNICEF
International Child Development Centre.

Hart, R. (1997). Children’s participation: The theory and practice of involving young citizens in
community development and environmental care. London: Earthscan Publications.

Heath, S. (1986). The sexual fix. London: Macmillan Education LTD.
Heise, L. L. (1997). Beyond acceptability: Reorienting research on contraceptive choice. In

Reproductive Health Matters for the World Health Organization. Beyond acceptability: Users’
perspectives on contraception. Reproductive Health Matters for the World Health Organization,
p. 6-14.

Herek, G.M., Glunt, E. K. (1988). An epidemic of stigma. Public Reations to AIDS. American
Psychologist,  43 (11), p. 886-891.

Héritier, F. (1998). Masculino. Feminino. O Pensamento da Diferença. Lisboa:Instituto Piaget.
Hinman, M.H. (desde 1994). Abortion & Ethics. Retirado em 2005, do Web site da University of San

Diego Ethics Updates: http://ethics.acusd.edu/Applied/abortion/
Hoff, T., Greene, L., McIntosh, M., Rawlings, N., D’Amico, J. (2000). Sex Education in américa. A

series of national surveys of students, parents, teachers and principals. Califórnia: Henry J.
Kaiser Family Foundation.

Hunt, R. (2004). Virology: Herpes viruses (Herpes simplex labial). In R. Hunt  (Ed.). Virology section of
Microbiology and Immunology On-line. South Carolina: University of South Carolina. Retirado em
2005, do Web site Department of Microbiology and Immunology Site Guide of University of South
Carolina: http://www.med.sc.edu:85/virol/herpes.htm

Instituto Português da Juventude (IPJ) (s.d). Sexualidade Juvenil. Portugal: IPJ
http://www.sexualidadejuvenil.pt

International Planned Parenthood Federation (IPPF) (2001). Advocacy guide for sexual and
reproductive health & rights. London: Terracotta Press.

Janus, S. S., Janus, C. L. (1993). The Janus report on sexual behavior. New York: John Wiley & Sons,
Inc..

Jensen, B. B. (1994). Action, action competence and change in the field of environmemtal and health
educationlenge. In B. B. Jensen & K. Schnack (Eds.). Action and Action Competence as Key
Concepts in Critical Pedagogy. Copenhagen: Didaktiske Studier, Studies in Educational Theory
and Curriculum, Royal Danish School of Educational Studies, p.73-85.

Jensen, B. B. (1997). A case of two paradigms within health education. Health Education Research, 12
(4) p.419-428.

Jensen, B. B. (2000). Participation, commitment and knowledge as components of pupil’s action
competence. In B. B. Jensen, K. Schnack & V. Simovska (Eds.). Critical Environmental and
Health Education. Research Issues and Challenges.  Copenhagen: Research Centre for
Environmental and Health Education. The Danish University of Education, p.219-237.

Jensen, B. B. , Schnack, K. (1997). The action competence approach in environmental education.
Environmental Education Research, 3 (2) p.163-178.

Jensen, B. B., Nielson (1996). Pupils’ activities, actions and action competence. In S. Breiting & K.
Nielsen (Eds.). Environmental Education Research in the Nordic Countries. Copenhagen:
Research Centre for Environmental and Health Education. The Danish University of Education,
p.120-143.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

243

Jensen, B. B., SchnaK, K. (1994). Action competence as an educational challenge. In B. B. Jensen &
K. Schnack (Eds.). Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy.
Copenhagen: Didaktiske Studier, Studies in Educational Theory and Curriculum, Royal Danish
School of Educational Studies, p.5-18.

Jorge, C. S. (1997). Princípios Éticos e Biológicos para o enquadramento da interrupção não punível
da gravidez. Porto: MEDISA, Edições e Divulgações Científicas, Lda.

Joyeux, H. (2003). Amor & Sexualidade para rapazes e raparigas dos 13 aos 15 anos. Lisboa: Verbo
Joyeux, H. (2003). Amor & Sexualidade para rapazes e raparigas dos 10 aos 13 anos. Lisboa: Verbo
Júnior, L. S. de M. S. (Ed.) (2001). Revista de Bioética e Ética Médica, 9 (1).
Karjane, H. M., Fisher, B. S., Cullen, F. T. (2002). Campus sexual assault: America’s institutions of

higher education respond. Final Report, NIJ Grant # 1999-WA-VX-0008. Newton, MA:
Educational Development Centre, Inc.

Kerr-Corrêa, F., Torresan, R., Smaira, S. I., Tiosso, A. M. (s.d.). Síndrome alcoólica fetal. Retirado em
2005, do Web site brasileiro Projeto Viver Bem da Faculdade de Medicina de Botucatu:
http://www.viverbem.fmb.unesp.br/docs/S%EDndromeAlco%F3licoFetalsite.doc

Kimura, D. (2004). Sexo e cognição. Lisboa: Gradiva.
Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martin, C. E.(1972). O comportamento sexual do homem. Lisboa:

Editora Meridiano.
Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martin, C. E., Gebhard, P. H. (1970). O comportamento sexual da

mulher. Lisboa: Editora Meridiano.
Laboratório de Citogenética (s.d.). Exame: Cariótipo Clássico com Bandas em Sangue ou Medula

Óssea (Exame Cromossômico). Retirado em 2005, do Website Gene Laboratório – Núcleo de
G e n é t i c a  M é d i c a .
http://www.gene.com.br/LaboratoriosGeneticos/Citogenetica/view/laboratorio01.htm

Laboratório de Citogenética (s.d.). Exame: Cariótipo Clássico com Bandas em Sangue ou Medula
Óssea (Exame Cromossômico). Retirado em 2005, do Website Gene Laboratório – Núcleo de
Genética: http://www.genecom.com.br/modules/wfsection/article.php?articleid=32

Landry, E., Ward, V. (1997). Perspectives from couples on the vasectomy decision: A six-country study.
In Reproductive Health Matters for the World Health Organization. Beyond acceptability: Users’
perspectives on contraception. Reproductive Health Matters for the World Health Organization,
p. 58-66.

Leather, S. (Chair HFEA) (2004). Your guide to infertility. Human fertilisation and embryology act
directory of clinics 2003/04. UK: HFEA.

Lecuona, M. L. (1997). Aproximacion epistemológica a la sexologia. In J. G. Zapian (Ed.). Avances en
sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 99-110.

Lee, E., Jenkins, T., Landry, D. J., Blake, S., Jolly, J., Waiton, S., Hitchens, P., Tatchell, P. (2002).
Teenage Sex: What should schools teach children? London: Hodder & Stoughton.

Lei n.º 12/01, 29 de Maio: Contracepção de emergência. DR nº124 – I Série-A de 29-5-2001, p.3148.
Retirado em 2005, do Web site português: Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos
ONLINE,  da Faculdade de Di re i to  da Univers idade de Coimbra:
http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao.html#vida

Lei n.º 6/84 de 11 de Maio: Exclusão de ilicitude em alguns casos de interrupção voluntária da
gravidez. DR nº 109 – I Série de 11-5-1984, p.1518-1519. Retirado em 2005, do Web site
português: Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos ONLINE, da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra: http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao.html#vida

Lei n.º 90/97, 30 Julho: Altera os prazos de exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da
gravidez. DR nº174 – I Série-A de 30-7-1997, p.3930-3931. Retirado em 2005, do Web site
português: Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos ONLINE, da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra: http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao.html#vida

Leite, Helena (2000). A descoberta do Amor. Defacto. Prazer. Revista da Escola Secundária de Alberto
Sampaio, 8.

LeVay, S. (1995). El cérebro sexual. Madrid: Alianza Editorial.
Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Linbon: McGraw Hill.
Lopes, E. F. (s.d.). Anormalidades Humanas Causadas por Alterações Cromossômicas Numéricas –

Sindrome de Klinefelter e Sindrome de Down. Retirado em 2005, do Web site brasileiro de
Medic ina Veter inár ia  da Univers idade Federa l  de V içosa.  Bras i l :



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

244

http://www.ufv.br/dbg/trab2002/DHC/DHC011.htm
Lopes, J. A. (s.d.). Concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se

realizada, por opção da mulher, nas 10 primeiras semanas, em estabelecimento de saúde
legalmente autorizado? Afinal o que significa a pergunta? Retirado em 2005, do Web site
português Juntos pela Vida: http://aborto.jalopes.net/

López, C. (s.d.). El tabaco y la lactancia (Recién nacidos). Retirado em 2005, do Web site espanhol:
http://mujer.terra.es/muj/padres/elbebe/consultorio/portada.cfm?pag=52&ID_consulta=3609

López, F. (1985). La formación de los vínculos sociales. Madrid: Servicio de Publicaciones del
Ministério de Educación y Ciência.

López, F. (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvens. Madrid: Siglo XXI.
López, F., Etxebarria, I., Fuentes, M.J., Ortiz, M. J. (Coord.) (2000). Desarrolo afectivo y social. Madrid:

Ediciones Pirâmide.
López, F., Fuertes, A. (1999). Para Comprender La Sexualidad. Navarra: Editorial Verbo Divino.
López, F., Garcia, C., Montero, M., Rodríguez, J. A., Fuertes, A. (1986). Educación sexual en la

adolescencia. Salamanca: Instituto de Ciências de la Educacion, Ediciones Universidad de
Salamanca.

Luna, N. (2001). A clonagem como problema e seus lugares comuns. Ciência Hoje, 176:
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone4.htm

Maino R. (s.d.). De la Tragedia al Triunfo? El regresso de la Talidomida. In Revista de la Sociedad de
Medicina Interna de Buenos Aires- SMIBA, 2.  Retirado em 2005 de
http://www.drwebsa.com.ar/smiba/med_interna/vol_02/02_04.htm

Marcos, L. (2001). Doenças Infecciosas e Parasitárias: Toxoplasmose. Brasil: PDAMED: Retirado em
2005, do Web site espanhol: http://www.pdamed.com.br/doeinfpar/pdamed_0001_0068.php

Marinis, D., Colman, O. (1995). Educación sexual. Orientaciones didácticas para la educación
secundaria obligatoria. Madrid: Visor Distribuciones, S.A.

Marques, J. V., Osborne, R. (1991). Sexualidad y sexismo. Madrid: Universidad Nacional de Educacion
a Distancia Fundacion Universidad Empresa.

Martín, A. F. (1997). Avances en el tratamiento de los transtornos del deseo sexual. In J. G. Zapian
(Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 179-206.

Martín, A. F. (1997). Procesos cognitivos implicados en la respuesta sexual humana. In J. G. Zapian
(Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 153-178.

Martín, A. F., Sánchez, F. L. (1997). Aproximaciones al estúdio de la sexualidad. Salamanca: Amaru
Ediciones.

Martins, A. S. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Álcool, drogas e iatrogenia. In F. A. Gomes,
A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 213-224.

Martins, S. (2003). Alterações do desejo sexual masculino. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz
(Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 145-
160.

Martins, S. (2003). Anatomia e fisiologia feminina. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz (Coord.).
A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 71-93.

Masters, W. H., Johnson, V. E. (1972). As Reacções Sexuais. Lisboa: Editora Meridiano.
Masters, W. H., Johnson, V. E., Kolodny, R. C. (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins

Publishers Inc..
Matsuura, K. (2003). Clonagem humana. Boletim Informativo, Nº1410, ano 29, 02.10.2003. Retirado

em 2005, do Web site brasileiro da Universidade Federal de Minas Gerais:
http://www.ufmg.br/boletim/bol1410/segunda.shtml

Mazzoni, G. (s.d.). Imaginologia. Avaliação ultra-sonográfica do osso nasal fetal: o mais recente
marcador de cromossomopatias. Retirado em 2005, do Web site brasileiro SOGIMIG:
Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Minas Gerais:
http://www.sogimig.org.br/ossonasalfetal/ossonasalfetal.php

McKay, F. , Fanning, P. (2002). Autoestima: Evaluación y mejora. Barcelona: Ediciones Martínez Roca,
S. A..

Measor, L., Tiffin, C., Miller, K. (2000). Young people’s views on sex education. Education, attitudes
and behaviour. London and New York: Routledge Falmer.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

245

Medero, F. B. (1997). La educación sexual.Guia teórica y prática. Barcelona:Ediciones Paidós Ibérica,
S.A.

Men’s Health (s.d.). Bem vindo à Preservativolândia. Retirado em 2005, do Web site português Mulher:
http://mulher.sapo.pt/J11/360828.html

Mendes, F. (1987). As disfunções sexuais femininas: Definição e classificação. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 275-277.

Mendes, F. (1987). As disfunções sexuais femininas: Incidência. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 278-
280.

Mendes, R., Moreira, A. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Como lidar com uma disfunção
sexual masculina. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal.
Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 249-259.

Mesquita, M.A. (2003). Síndrome alcoólica fetal. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Albert
Einstein, Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira. Hospital, Ensino e Pesquisa e
Responsab i l idade Soc ia l :  h t tp : / /www.e ins te in .b r /b ib l io teca /ar t igos /149.pd f
(http://www.einstein.br/)

Michelson, L., Sugai, D.P., Wood, R. P., Kazdin, A. E. (1987). Las habilidades sociales en la infancia.
Evaluación y tratamiento. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A.

Miguel, N. (1986). Situação, problemas e perspectivas da juventude em Portugal. Afectividade e
sexualidade no novo contexto social e cultural. In Cadernos “Juventude”, XII.

Miguel, N. (1987). A sexualidade na adolescência e juventude. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 78-83.

Ministério da Educação- Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde,
Ministério da Saúde- Direcção Geral da Saúde, Associação para o Planeamento da Família,
Centro de Apoio Nacional – CAN Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (2000).
Educação Sexual em Meio Escolar. Linhas Orientadoras. Lisboa: Ministério da Educação,
Ministério da Saúde.

Ministério da Saúde (2005). Gravidez – Cuidados de Saúde. Retirado em 2005, do Web site português
P o r t a l  d o  c i d a d ã o :  M e l h o r  p a r a  s i ,  M e l h o r  p a r a  T o d o s .
Portugal:http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MS/DGS/pt/SER_gravidez+-
+cuidados+de+saude.htm

Miranda, Ana Margarida (2000). Falar de Prazer sem Falar de Sexo. Defacto. Prazer. Revista da
Escola Secundária de Alberto Sampaio, 8.

Montegnier. L. (Director) (1996). SIDA factos e esperanças (10ª edição actualizada). França: Instituto
Pasteur.

Moreira, A. A. M. (2003). Disfunções sexuais masculinas. Definição, classificação e incidencia. In L.
Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz (Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I,
Coimbra: Quarteto Editora, p. 131-144.

Morin, S. F. (1988).AIDS: The challenge to Psychology. American Psychologist,  43 (11), p. 838-842.
Morse, S. A., Moreland, A.A., Holmes, K.K. (s.d.). Sífilis. Retirado em 2005, do Web site brasileiro do

Governo do Estado do Amazonas. Fundação de Medicina Tropical- FMTAM:
http://www.fmt.am.gov.br/areas/dst/sifilis.htm

Mustafá, A. (Maio, 1999). Malformaciones genéticas: Talidomida o ciência macabra. Retirado em 2005,
do Web site argentino Organización de Estados Iberoamericanos Para a Educación, la Ciência y
l a  C u l t u r a  ( O E I )  S e r v i ç o  I n f o r m a t i v o  I b e r o a m e r i c a n o  -  O E I :
http://www.oei.org.co/sii/entrega14/art08.htm

Naik, A. (2001). Sexo: Tudo o que precisas de saber… O livro que os jovens, os professores e as
escolas esperavam. Lisboa: Gradiva.

Nevid, J. S., Fichner-Rathus, L., Rathus, S. A. (1995). Human Sexuality in a World of Diversity.
London: Allyn & Bacon, A Simon & Schuster Company.

New Mexico AIDS InfoNet (2005). Candidiasis (Thrush). Retirado em 2005, do Web site espanhol THE
BODY: The Complete HIV/ AIDS Resource: http://www.thebody.com/nmai/thrush.html

New Mexico AIDS InfoNet (2005). Pneumocystis Pneumonia (PCP). Retirado em 2005, do Web site
e s p a n h o l  T H E  B O D Y :  T h e  C o m p l e t e  H I V /  A I D S  R e s o u r c e :
http://www.thebody.com/nmai/pcp.html



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

246

New Mexico AIDS InfoNet (s.d). Infecções oportunistas (IO). Retirado em 2005, do Web site
p o r t u g u ê s  A I D S  P o r t u g a l  da Sidanet ,  Assoc iação Lusófona:
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=3308#O%20que%20s%e3o%20infec%e7%f5es%2
0oportunistas

Nieda, J. (1992). Educación para la salud. Educación sexual. España:Ministério de Educación y
Ciência, Secretaria de Estado de Educación.

Nilsson, A., Norgren, O. and Sweden’s National Agency for Education (2001). “It has to keep you
thinking!” Health work in Swedish schools – From directives to perspectives. Stockholm:
Sweden’s National Agency for Education.

Nilsson, A., Sandström, B. and Sweden’s National Agency for Education (2001). “The best thing is
getting to know what others think”… A summary of a quality assessment of sex education in 80
Swedish schools. Stockholm: Sweden’s National Agency for Education.

Niswander, K. R., Evans, A. T. (1996). Manual of Obstetrics (fifth edition). United States of América:
Little, Brown and Company.

Noam, G.G., Fisher, K.W. (1996). Development and vulnerability in close relationships. Mahwah, New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Nodin, N. (2001). Os jovens Portugueses e a sexualidade em finais do século XX. Lisboa: Associação
para o Planeamento da Família.

Nunes, J. S. (2003). As coordenadas gerais da sexologia. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz
(Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 15-30.

Nunes, J.S. (1987). Alterações da identidade sexual (transsexualismo). In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 135-158.

On-line Picasso Project: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/
ONUSIDA (2004). Quarto relatório sobre a epidemia mundial do SIDA. Nações Unidas: ONUSIDA.

Retirado em 2005, do Web site do Programa das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA (UNAIDS)
http://www.unaids.org/bangkok2004/report_pdf.html

Oskamp, S., Costanzo, M. (Editors) (1993). Gender Issues in Contemporary Society.  London: SAGE
Publications.

Pacheco, B., Valência, P., Hallahan, Kauffman (1997). Alterações genéticas são as principais causas
do retardo mental. (2000). Retirado em 2005, do arquivo de artigos do Web site brasileiro Boa
Saúde:http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3800&ReturnCatID=1798

Pacheco, J. (1987). As disfunções sexuais femininas: Etiologia- Determinantes psicossociais. In F. A.
Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I.
Lisboa: Texto Editora, p. 287-304.

Pais, J. M. (Coord. Cient.) (1998). Gerações e valores na sociedade Portuguesa contemporânea.
Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Secretaria de Estado da
Juventude.

Palha, A. P. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Avaliação psicológica. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 234-244.

Palha, A. P. (2003). Avaliação psicológica das disfunções sexuais. In L. Fonseca, C. Soares, J.
Machado Vaz (Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto
Editora, p. 31-48.

Parlamento Europeu (Maio, 2001). STOA – Avaliação das opções científicas e técnicas. Nota
informativa nº 14/ 2001. Embriões, investigação científica e legislação europeias. Portugal:
Parlamento Europeu: http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/briefings/14_pt.pdf

Partido BE, Drago, M. A., Fazenda, L., Aiveca, M., Pinto, H. (2005.03.16). Projecto de Lei 12/X/1 de 16
de Março de 2005: Despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Retirado em 2005, do
Web site português da Assembleia da República, Actividade Parlamentar e Processo
Legislativo: http://www3.parlamento.pt/PLC/Iniciativa.aspx?ID_Ini=20711

Partido Comunista Português (s.d.) Interrupção Voluntária da Gravidez. Retirado em 2005, do Web site
português do PCP: http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/frset-ivg-dossier.html

Partido Social Democrata, Seabra, Z. (2005) Projecto de Lei nº 1/X (PCP), Projecto de Lei nº 6/X
(PEV), Projecto de Lei nº 12/X (BE), Projecto de Lei nº 19/X (PS) Sobre a interrupção voluntária



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

247

da  g rav idez . Ret i rado em 2005, do Web si te português do PSD:
http://83.240.139.20/gppsd/actividades_detalhe.asp?s=11593&ctd=2000&

Partido Socialista, Juventude Socialista (s.d.). Dossier sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez
( I V G ) . Retirado em 2005, do Web site português da Juventude Socialista:
http://www.juventudesocialista.org/section.tech?id=60

Partido Socialista, Martins, A., Junqueiro, J., Carrilho, M.M., Canas, V., Galamba, A., Santos, N.,
Fertuzinhos, S., Granada, C., Andrade, M., Melo, M., Strecht, J., Mendes, A.C.M. (22.03.2005).
Projecto de Lei 19/X/1 de 22 de Março de 2005: Sobre a exclusão da ilicitude de casos de
interrupção voluntária de gravidez. Retirado em 2005, do Web site português da Assembleia da
R e p ú b l i c a ,  A c t i v i d a d e  P a r l a m e n t a r  e  P r o c e s s o  L e g i s l a t i v o :
http://www3.parlamento.pt/PLC/Iniciativa.aspx?ID_Ini=20723

Pataki, G. E. (Governor). Disease Carriers: Bacteria: Mycobacterium tuberculosis (Microfotografia
electronica de Mycobacterium tuberculosis). Retirado em 2005, do Web site The Empire State
New York State,  Wadsworr th  Center :  NYS Department of  Heal th:
http://www.wadsworth.org/databank/mycotubr.htm

PCP (s.d). Interrupção voluntária da gravidez. Retirado em 2005, do Web site do PCP:
http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/frset-ivg-dossier.html

PCP, Grupo parlamentar na Assembleia da República (2004.3.3): Debate no AR sobre a
despenalização da IVG em  Portugal. Retirado em 2005, do Web site português do PCP:
http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/frset-ivg-dossier.html

PCP, Soares, B., Santos, O., Souisa, J., Lopes, F., Filipe, A., Novo, H., Mesquita, L., Soeiro, J., Tiago,
M., Machado, J., Fernandes, A.D. (2005.03. 16). Projecto de Lei nº 1 /X/ 16 de Março de 2005:
Interrupção voluntária da gravidez. Retirado em 2005, do Web site português da Assembleia da
R e p ú b l i c a ,  A c t i v i d a d e  P a r l a m e n t a r  e  P r o c e s s o  L e g i s l a t i v o :
http://www3.parlamento.pt/PLC/Iniciativa.aspx?ID_Ini=20698

PCP, Teixeira, O. (1997.02. 20). Interrupção voluntária da gravidez: Debate dos Projectos de Lei nºs
1777/VII, 235/ VII e 236/ VII. Retirado em 2005, do Web site português do PCP:
http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/aborto3.html

Pêgo, J. (1987). As disfunções sexuais femininas: Avaliação. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 305-
310.

Pereira, A.C. (1987). A sexualidade ao longo do ciclo de vida. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 72-77.

PEV, Lopes, F.M, Apolónia, H. (2005.03. 16). Projecto de Lei 6/X/1, 16 de Março de 2005: Sobre a
despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Retirado em 2005, do Web site português
da Assembleia da República, Actividade Parlamentar e Processo Legislativo:
http://www3.parlamento.pt/PLC/Iniciativa.aspx?ID_Ini=20705

PHASE (2002). Phase Pilot Project. A thematic course within the teacher-trainning programme.
National Report. Sweden: School of Education and Communication, Jönköping University.

Pimenta, A. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Avaliação orgânica. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 245-248.

Pimenta, A., Moreira, A. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Etiologia. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 205-212.

Pinto, T. (1996). O Nosso Futuro Genético. Conhecer, Analisar e Manipular Informação Genética:
Implicações Sociais, Éticas e Legais. Retirado em 2005, do Web site português TiO - Projecto
Terceira Idade On Line: http://www.byweb.pt/genoma/index.html

Portaria nº 446/2004 de 30 de Abril: Define as condições de criação, organização, instalação e
funcionamento dos centros de apoio à vida no âmbito de um projecto piloto de acção social. DR
nº102 – I Série-B de 30-04-2004, p.2729-2731. Retirado em 2005, do Web site português:
Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos ONLINE, da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra: http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao.html#vida

Quintana, A. A., Galante, C. R., Brínquez, J. C. C, Cid, T. C., Amado, J. M. C., Arribas, S. F., Díaz, D.
F., Garrido, I. G., Fernández, L. J., Magro, M. M., Romero, J. M., Pereita, A. M. D., Reis, M. I.,



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

248

Rocha, J. da S., Rodríguez, J. A. T., Álvarez, J. M. V. (1996).O VIH/ SIDA na Comunidade
Escolar. Aprende a Prevenir-te. Lisboa: PPEPS, CNLCS.

Ramos, S.P. (s.d.). Anticoncepção de emergência: Pílula do dia seguinte. Retirado em 2005, do Web
site brasileiro Gineco.com.br – Atenção Integral à Saúde da Mulher:
http://www.gineco.com.br/anticonc.htm

Ramos, S.P. (s.d.). Como é feito o exame ginecológico. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Gineco.com.br – Atenção Integral à Saúde da Mulher: http://www.gineco.com.br/exame2.htm

Ramos, S.P. (s.d.). Espéculo vaginal descartável. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Gineco.com.br – Atenção Integral à Saúde da Mulher:  http://www.gineco.com.br/especulo.htm

Ramos, S.P. (s.d.). Inseminação Intra Uterina. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Gineco.com.br – Atenção Integral à Saúde da Mulher: http://gineco.com.br/infertil9.htm

Ramos, S.P. (s.d.). Minha primeira vez. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Gineco.com.br –
Atenção Integral à Saúde da Mulher: http://www.gineco.com.br/1avez.htm

Ramos, S.P. (s.d.). NuvaRing. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Gineco.com.br – Atenção
Integral à Saúde da Mulher: http://www.gineco.com.br/nuvaring.htm

Rathus, S. A., Nevid, J. S., Fichner-Rathus, L., (1993). Human Sexuality in a World of Diversity.
London: Allyn & Bacon, A Simon & Schuster Company.

Raven, P. H., Johnson, G. B. (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education.
Ravindran, TK S., Rao, S. S. (1997). Is the diaphragm a suitable method of contraception for low-

income women: A user perspectives study, Madras, India. In Reproductive Health Matters for the
World Health Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception.
Reproductive Health Matters for the World Health Organization, p. 78-88.

Reitano, M. V., Ebel, C. (1999). Saúde sexual. As nossas respostas… às suas perguntas: Como
alcançar uma vida sexual saudável (e satisfatória), causas (e soluções) dos problemas sexuais,
respostas às perguntas da sua família sobre sexo. Lisboa: Plátano.

Requixa, A. F. (1987). A resposta sexual humana. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes
(Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 31-48.

Resolução da Assembleia da República nº 28/2004 de 19 de Março: Medidas de prevenção no âmbito
da interrupção voluntária da gravidez. DR nº67 – I Série-A de 19-03-2004, p.1482-1483.
Retirado em 2005, do Web site português: Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos
ONLINE,  da Faculdade de Di re i to  da Univers idade de Coimbra:
http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao.html#vida

Reuters Limited (2005): Cientista não crê em clone humano neste século. Retirado em 2005, do Web
si te  bras i le i ro  Terra,  Not íc ias (Reuters ,  7  de Junho de 2005) :
http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI546233-EI297,00.html

Ribeiro, João Sarmento (2000). Prazer Sublime. Defacto. Prazer. Revista da Escola Secundária de
Alberto Sampaio, 8.

Rios, F.L. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Determinantes psicossociais. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 225-233.

Roger e Equipa (s.d.) Avaliação Básica da Infertilidade. Retirado em 2005, do Web site brasileiro da
Clínica e Centro de Pesquisa em Reprodução Humana Roger Abdelmassih:
http://www.abdelmassih.com.br/tratamento/t_avaliacao.html

Roger e Equipa (s.d.). Tratamentos. Retirado em 2005, do Web site brasileiro da Clínica e Centro de
P e s q u i s a  e m  R e p r o d u ç ã o  H u m a n a  R o g e r  A b d e l m a s s i h :
http://www.abdelmassih.com.br/tratamento/t_tratamentos.html

Roque, O. (2001). Semiótica da cegonha: Jovens, sexualidade e risco de gravidez não desejada.
Lisboa: Associação para o Planeamento da Família.

Ruffiot, A. (Director) (1992). L’éducation sexuelle au temps du SIDA. Toulouse: Editions Privat.
Rumjanek, F. D. (2001). A técnica de clonagem de mamíferos. Ciência Hoje, 176:

http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone1.htm
Rutherford, K. (Maio, 2001). Infections: Rubéola (Measles). Retirado em 2005, do Web site KidsHealth

f o r  P a r e n t s  d a  T h e  N e m o u r s  F o u n d a t i o n :
http://kidshealth.org/parent/infections/bacterial_viral/measles.html



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

249

Sá, E., Lúcio, L., Gaspar, F., Mascarenhas, O., Riçou, M., Silva, J. S., Stilwell, I., Cordeiro, M.,
Prazeres, V., Monteiro, C., Morgado, J., Lima, M. P., Félix, J., Gonçalves, R. A., Caetano, J. A.
M. (2003). Quero-te. Psicologia da Sexualidade. Coimbra: Quarteto.

Salzano, F. M. (2001). Técnica tem usos éticos, mas precisa ser aperfeiçoada. Ciência Hoje, 176:
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone2.htm

Sampaio, D. (2001). Tudo o que temos cá dentro. Lisboa: Editorial Caminho.
Sánchez, F. L. (1985). Princípios básicos de la educación sexual. Salamanca: Instituto de Ciências de

la Educacion, Ediciones Universidad de Salamanca.
Sánchez, F. L. (1990). Educación Sexual. Madrid: Fundación Universidad-Empresa.
Sánchez, F. L. (1995). Educación sexual de adolescentes y jóvenes. Madrid: Siglo Veintiuno de

España Editores, S.A..
Sánchez, F. L. (1997). Afecto y sexualidad. In J. G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia. Bilbao:

Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 23-62.
Sánchez, F. L. (1999). La inocência rota: Abusos sexuales a menores. Barcelona: Oceano Grupo

Editorial, S.A..
Sánchez, F. L., Sánchez, A. C. (1997). Prevención de abusos sexuales a menores: Guia para los

educadores. Salamanca: Ministério de Trabalho y Assuntos Sociais, Amaru Ediciones.
Sánchez, F. L., Sánchez, A. C. (2002). Prevención de abusos sexuales a menores: Guia para padres y

educadores. Salamanca: Amaru Ediciones.
Sánchez, S., Araya, C., Tijero, M., Díaz, S. (1997). Women´s perceptions and experience with the

progesterone vaginal ring for contraception during breastfeeding. In Reproductive Health Matters
for the World Health Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception.
Reproductive Health Matters for the World Health Organization, p. 49-57.

Santos (2001). A cegonha quer,… mas não manda! Mem Martins: Fundação Schering Lusitan.
Santos, E. M. F., Barradas, J. M. L. (s.d.). Web site Alimentação e Saúde. Évora: Universidade de

Évora: www.minerva.uevora.pt/netdays99/alimentos
Santos, G. (2003). Vaginismo e Dispareunia. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz (Coord.). A

sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 95-109.
Santos, I. (Director) (2005). NetBebé: Pé-gravidez, gravidez, parto, primeiros dias, bebé, Criança,

refeições, Puericultura, etc. Portugal: Editorial NetBebé: http://bebe.sapo.pt/Xz613/524186.html
Schering (2001). Calendário Função reprodutiva e sua regulação. Mem Martins: Fundação Schering

Lusitana.
Schering (2001). Contracepção e adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.
Schnarch, D. M. (1991). Constructing the sexual crucible. An integration of sexual and marital therapy.

New York: N.W. Norton & Company.
Schuster, C. R. (1988). A Federal Agency Perspective on AIDS. American Psychologist, 43 (11), p.

846-848.
Secretaria Federal de Saúde Pública, Comissão Especial para Migração e Saúde de Berna (2003).

VIH/ SIDA. Recapitulemos os nossos conhecimentos: O que significam Sida e VIH? Retirado em
2005, do Web site suiço de Berna Bundesamt für Gesundheit HIV und Aids:
http://www.suchtundaids.bag.admin.ch/imperia/md/content/aids/wasbedeutethiv_aids/36.pdf

Serra, A. V. (1987). Aspectos cognitivos do comportamento sexual e fantasias sexuais. In F. A.
Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I.
Lisboa: Texto Editora, p. 104-117.

Serrão, D. (2003). Livro Branco: Uso de embriões humanos em investigação científica. Lisboa:
Ministério da Ciência e do Ensino Superior, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia.

Serviço de Bioética e Ética Médica da Universidade do Porto (s.d.). Interrupção voluntária da gravidez.
Retirado em 2005, do Web site português Serviço de Bioética e Ética Médica da Universidade
do Porto: http://bioetica.med.up.pt/gravidez.html

Serviço Público do Jornal Público (s.d.). Mulheres Maltratadas. Retirado em 2005, do Web site
p o r t u g u ê s  P u b l i c o . p t  -  S e r v i ç o s  D i g i t a i s  M u l t i m é d i a  S A :
http://www.publico.clix.pt/servico/aconselhamento/gravidas.html

Serviços de Saúde Pública dos Estados Unidos (s.d.). Gravidez e VIH: Recomendações dos serviços
de saúde pública dos EUA para o uso de medicamentos antiretrovirais nas mulheres grávidas
infectadas pelo VIH-1 no âmbito da saúde materna e na redução da transmissão perinatal do
VIH-1 (Perinatal HIV Guidelines Working Group). Retirado em 2005, do Web site português



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

250

A I D S  P o r t u g a l  da  S i d a n e t ,  A s s o c i a ç ã o  L u s ó f o n a :
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=135

Sidanet, Associação Lusófona (2004). AIDS Portugal: Destaques, Artigos, O que é a Sida?, Testes,
Ong’s, Eventos, Recursos, Imagens, Aids Map, The Body, Hiv Medicine, Hepatites Víricas,
Fórum, Chat, etc. Portugal:Sidanet, Associação Lusófona: http://www.aidsportugal.com/

Silva Jr, A. (s.d). Sistema Rh-Eritroblastose Fetal. Retirado em 2005, do Web site brasileiro de
M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  V i ç o s a :
www.ufv.br/dbg/bioano02/a2001a08.htm

Silva, A.R., Santinha, A., Alão, D., Alves, J., Sampaio, M. Carvalho, S. (1997). Manual de utilização:
Programa de Promoção da Competência Social. Lisboa: PPES, Ministério da Educação.

Silva, D. P. (2001). Citologia. Exame do Papanicolaou. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.
Simovska V. (2000). Exploring student participation within health education and health promoting

schools. In B. B. Jensen, K. Schnack & V. Simovska (Eds.). Critical Environmental and Health
Education. Research Issues and Challenges.  Copenhagen: Research Centre for Environmental
and Health Education. The Danish University of Education, p.29-43.

Simovska V., Jensen, B. B. (2003). Young-minds.net/lessons learnt: Student participation, action and
cross-cultural collaboration in a virtual classroom.  Copenhagen: Danish University of Education
Press.

Snow, R., Garcia, S., Kureshy, N., Sadana, R., Singh, S., Becerra-Valdivia, M., Lancaster, S.,
Mofokeng, M., Hoffman, M., Aitken, I. (1997). Attributes of contraceptive technology: Womens’s
preferences in seven countries. In Reproductive Health Matters for the World Health
Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception. Reproductive Health
Matters for the World Health Organization, p. 36-47.

Soares, C. (2003). Disfunções sexuais femininas. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz (Coord.).
A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 51-70.

Soares, C., Araújo, M.I. (1987). As disfunções sexuais femininas: Como lidar com uma disfunção
sexual feminina. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal.
Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 311-330.

Soares, M. (Janeiro Nov/Dezembro 2001). Sífilis Congénita como Indicador de Assistência Pré-natal.
In site Scielo Brasil. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, vol. 23 nº 10. Retirado em
2005 de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032001001000006

Soczka, L. (1987). AO sexo e a evolução do comportamento. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 13-30.

Solivella, F.P. (s.d.). Dispositivo intra-uterino. Retirado em 2005, do Web site espanhol GINECONET:
http://www.gineconet.com/articulos/920.htm

Sousa, M. (1999). Da clonagem animal à clonagem humana. Métodos e aplicações da clonagem. In M.
Freitas, L. Dourado, T. Vilaça (Eds.). BioEducação. Revista da Ordem dos Biólogos. Lisboa:
Ordem dos Biólogos.

Sousa, M.R. (Patrono) (desde 2005). Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 -APPT21.
Lisboa: APPT21: http://www.appt-21.rcts.pt/

Souza (s.d.). Doença Sexualmente Transmissível. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Manual do
Adolescente: São Paulo: http://www.adolescente.psc.br/adolescente/dst.htm

Souza(s.d.). Site Manual do Adolescente: Perguntas e Respostas, Será que estou Grávida?, Tamanho
do pénis, 1ª consulta, Masturbação, Métodos Contraceptivos, Gravidez, Homossexualidade, etc.
etc.. Brasil: São Paulo: http://www.adolescente.psc.br/adolescente/index.htm

Suplicy, M. (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora.
Szarewski, A., Guillebaud, J. (2000). Contracepção: Manual para mulheres e homens. Lisboa: Climepsi

Editores.
Taschen Collection: www.taschen.com
Tasso, E.B.; Smith, M.C.; Ramos, M.P.; Sigulem, D. (1995). Genética. São Paulo: Universidade

F e d e r a l  d e  S ã o  P a u l o ,  E s c o l a  P a u l i s t a  d e  M e d i c i n a :
http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

Tebas, P. (2001). Nonoxinol-9-PT. Retirado em 2005, do Web site espanhol THE BODY: The
C o m p l e t e  H I V /  A I D S  R e s o u r c e : :
http://www.thebody.com/Forums/AIDS/SpanishTreatment/Archive/Otras/Q17021.html



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

251

The Clarity Collective (1983). Taught not Caught. Strategies for Sex Education. London: The Trinity
Press.

The Matter of Baby M:1988. (s.d.). Retirado em 2005, do Web site Galeschools.com. :
http://www.galeschools.com/womens_history/trials/babym.htm

The Medical Foundation (2003). VIH/ HIV e Gravidez: Faça o teste, receba cuidados médicos e receba
apoio. Retirado em 2005, do Web site de Massachusetts The Massachusetts Health Promotion
CLEARINGHOUSE:
http://www.maclearinghouse.com/PDFs/HIV_AIDS/HIV_Pregnancy_Portuguese.pdf

Thiesen, K.; Filippini C. A. F.; Silva, A. S.; Ropelatto, C.; Bianchini, E.; Haas, P. (2002). Infertilidade
Feminina. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Portal de Ginecologia: O Site da Mulher na
Internet: http://www.portaldeginecologia.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=100

Thomson (Director) (desde 2004). Website NAM & AidsMap Português. Mundial: NAM (organização
baseada na comunidade: http://www.aidsmap.com/pt (Também está disponivel em Espanhol,
Francês e Inglês.).

Tokar, B. (2001). Riesgos biológicos: La próxima generación? Cultivos de plantas manipuladas
geneticamente para fabricar proteínas industrials y farmacéuticas. Retirado em 2005, do Web
site espanhol ECO-SUR: Recolección de Resíduos: www.ecosur.net/riesgos_ biologicos.html

U.S. Department of Energy Office of Science, Office of Biological and Environmental Research, Human
Genome Program (s.d.). Web site Human Genome Project Information. United States:
D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  O f f i c e  o f  S c i e n c e
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/primer/fig11.ht

UNESCO (1999). A declaração Universal sobre o genoma humano e os direitos humanos. Retirado em
2005, do Web site brasileiro DHNET, Enciclopédia Digital dos Direitos Humanos:
http://www.dhnet.org.br/direitos/direitosglobais/paradigmas_textos/genomahum.html

Vaticano (1997). Declaração universal sobre o genoma humano e os direitos humanos. Retirado em
2 0 0 5 ,  d o  W e b  s i t e p o r t u g u ê s  d o  V a t i c a n o :
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_0
8111998_genoma_po.html

Vayena, E., Rowe, P. J., Griffin, P. D. (Eds.)(2002). Current Practices and Controversies in Assisted
Reproduction. Report of a meeting on “Medical, ethical and social aspects of assisted
reproduction” held at WHO Headquarters in Geneva, Switzerland, 17-21, September 2001.
Geneva: WHO.

Vaz, J.M. (2003). Olhos nos olhos. Histórias de sexo e vida.  Porto: Dom Quixote.
Veiga, L., Meliço-Silvestre, A., Teixeira, F., Martins, I. (2000). Nem sempre o silêncio é de ouro: O caso

da SIDA. Coimbra: Instituto Politécnico de Coimbra.
Vilaça (1994). Conhecimento e atitudes dos adolescentes face à SIDA: Educação para a saúde nas

escolas Secundárias. Braga: Universidade do Minho (tese de Mestrado não publicada).
Vilaça, M. T., Sequeira, M. (2000). A leading intervention program of primary prevention of HIV

infection and AIDS in compulsory education. In The International Union of Biological Sciences
Commission for Biological Education (IUBS-CBE) (Org.). International Symposium on Biological
Education “BioED 2000”. The Challenge of the next Century, Paris, France, 15-18 Maio, 2000:
http://www.iubs.org/cbe/papers/Vilaca_Sequeira.html

Vinicius de Moraes (2003). O Poeta não Tem Fim. Cascais: Arteplural.
Vogt, C. (2001). Clones e Medos Crónicos. Com Ciência. Revista Electrónica de Jornalismo Científico:

http://www.comciencia.br/reportagens/clonagem/clone01.htm
Walsh, J. (1997). Contraceptive choices: Supporting effective use of methods. In Reproductive Health

Matters for the World Health Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on
contraception. Reproductive Health Matters for the World Health Organization, p. 89-96.

WHO (2002). WHO Information Update: Considerations regarding re-use of the female condom. WHO:
http:// www. Who. Int/ reproductive-health/rtis/reuse-FC2.pdf

WHO (2005). Levonorgestrel para anticoncepción de emergência. In WHO, Boletin Infotrmativo,
Marzo, 2005.

WHO, Department of Reproductive Health Research (2002).Making decisions about contraceptive
introduction: A guide for conducting assessments to broaden contraceptive choice and improve
quality of care. Genebra: WHO, RHR.



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

252

WHO, Department of Reproductive Health Research (2002).Selected practice recommendations for
contraceptive use. Genebra: WHO, RHR.

WHO, Department of Reproductive Health Research (2005). Sexually transmitted and other
reproductive tract infections. A guide to essential practice. Genebra: WHO, RHR.

WHO, Department of reproductive Health Resesarch (2004). Progress in Reproductive Health
Research, nº 68.

WHO, Department of Reproductive Health Resesarch (2004).Critérios médicos de elegibilidade para
uso de métodos anticoncepcionais (3ª Edição). Genebra: WHO, RHR.

WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. A Resource package for
curriculum planners. Handbook for curriculum Planners. WHO, UNESCO.

WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. A Resource package for
curriculum planners. Students’ Activities. WHO, UNESCO.

WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. A Resource package for
curriculum planners. Teachers’ Guide. WHO, UNESCO.

WHO/CONRAD (2002). WHO/ CONRAD Techical consultation on nonoxynol-9, Summary Report.
WHO/CONRAD.

Williams, R. H. (s.d.).Tecnologias Reprodutivas Assistidas. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Male Reproductive Clinic, P.A. – MRC. Houston, Texas: MRC, P.A.:
http://www.urologychannel.com/whfc/portuguese.shtml#arte (também está disponível em
Espanhol e Inglês).

Williams, Warwick, Dyson, Bannister (1995). Gray: Anatomia. Volume I, 37ª edição. Rio de Janeiro:
Editora Guanabara Koogan S.A..

Wilson, M. A. (1998). Amor y familia. Guia Práctica de Educación y Sexualidad. Madrid: Ediciones
Palabra.

World Health Organization (s.d). 20 Questions on genetically modified foods (20 Questões sobre
Alimentos Geneticamente Modificados). Retirado em 2005, do Web site inglês da WHO
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/ (Também está disponível em
Francês, Espanhol e outras línguas).

Zaconeta (2003). Bebês e Gravidez – Primeira Consulta Pré-Natal. Retirado em 2005, do Web site
b r a s i l e i r o  S a ú d e  e m  M o v i m e n t o
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=122

Zanuto, M.S. (2003). Toxoplasmose: Mitos e verdades. Boletim Informativo, ano VII, 29, p.9. Retirado
em 2005, do arquivo de artigos do Web site brasileiro da Associação Nacional de Clínicos
Veterinários de Pequenos Animais - ANCLIVEPA_SP: http://www.anclivepa-sp.org.br/rev-7-29-
02.htm

Zapiain, J. G. (Ed.) (1997). Avances en sexología. Pais Vasco: Servicio Editorial Universidad del Pais
Vasco.

Zapian, J. G. (1997). El desejo sexual como una emocion. In J. G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia.
Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 111-131.

Zapian, J. G. (1997). Evolucion histórica del conocimiento cientifico de la respuesta sexual humana. In
J. G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco,
p. 133-152.

Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo-Sexual. Núcleos de trabajo.
Pais Vasco: Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo-Sexual. Manual. Pais Vasco:
Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

236

R E F E R Ê N C I A S
B I B L I O G R Á F I C A S

ABRAÇO. Web site da ABRAÇO. Portugal: http://abraco.esoterica.pt/bemvindo.html
Aferes, V. R. (1997). Encenações e comportamentos sexuais. Porto: Afrontamento.
AFP, 2000 Agence France-Presse (2005). ONU pede proibição de clonagem com fim terapêutico.

Retirado em 2005, do Web site brasileiro Terra, Notícias (AFP, 8 de Março de 2005):
http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI484441-EI297,00.html

Alberoni, F. (2003). O mistério do enamoramento. Chiado: Bertrand Editora.
Albuquerque, A. de (1987). Homossexualidade. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.).

Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 181-197.
Alcântara (1991). Como educar a auto-estima. Lisboa: Plátano Editora.
Allen Gomes, A.C. (1987). Factores sócio-culturais: Os papéis sexuais. In F. A. Gomes, A.

Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 64-71.

Allen Gomes, F (1987). As disfunções sexuais masculinas. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 198-
204.

Allen Gomes, F. (1987). A sexualidade na segunda metade da vida. In F. A. Gomes, A. Albuquerque,
J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p.
94-103.

Allen Gomes, F. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Terapêutica comportamental. In F. A.
Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I.
Lisboa: Texto Editora, p. 260-274.

Allen Gomes, F. (2003). Parafilias. In  L. Fonseca, C. Soares, J. M. Vaz (Coord.). A
Sexologia.Perspectiva Multidisciplinar I. Volume I. Coimbra: Quarteto Editora, p.421-470.

Alonso, I. A., Ten, L. M. (1988). Guia didáctica para una orientación no sexista. Madrid: Ministério de
Educación y Ciência.

Alunos de Biomedicina, Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (s.d.). Website Síndrome de
T u r n e r .  B ras i l :  Facu ldade  de  Med ic ina  do  Tr iângu lo  M ine i ro :
http://www.fmtm.br/instpub/fmtm/infobio/genetica/sturner.htm

Amaro, J. A. (1987). Doenças sexualmente transmissíveis. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 338-
362.

Amezua, E. (1997). Reproduccion, pracer y sexualidad: Historia de três ideas y especialmente de la
tercera. In J. G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del
Pais Vasco, p. 11-21.

Andrade (s.d.). Talidomida. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Saúde Vida on Line:
http://www.saudevidaonline.com.br/corre_7p.htm



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

237

António, J., Ortega, L. (1994). Educación de la sexualidad. Pamplona: Ediciones Universidad de
Navarr, S.A..

Aoki, M. (s.d.). Mielomeningocele ou espinha bífida. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Entre
A m i g o s ,  R e d e  d e  I n f o r m a ç õ e s  s o b r e  D e f i c i ê n c i a :
www.entreamigos.com.br/textos/deffis/espbifi.htm  (http://www.entreamigos.com.br/)

Araújo, M.I., Soares, C. (1987). As disfunções sexuais femininas: Etiologia- Determinantes somáticos.
In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia
Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 281-286.

Ariza, C., Cesari, M.D., Gabriel, M., Galan (1998). Programa integrado de pedagogia sexual en la
escuela. Madrid: Narcea, S. A. Ediciones.

Assoc. de Viseu de Portadores de Trissomia 21: http://www.avispt21.rcts.pt/
Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família (Associada á Human Life International (HLI) através da

Vida Humana Internacional (VHI): http://www.providafamilia.org.br/index.php
Associação para o Planeamento da Família (APF). Filme Jogos de crescer. Lisboa: APF
Associação para o Planeamento da Família (APF): http://www.apf.pt/
Associação para o Planeamento da Família(s.d.). Aborto. Retirado em 2005, do Web site português da

APF: http://www.apf.pt/temas/temas06.htm
Balloni, G. J. (2003). Desejo Sexual. Retirado em 2005, do Web site brasileiro PsiWeb, Psiquiatria

Geral: http://www.psiqweb.med.br/sexo/desejo.html
Baptista, A. (1987). As parafilias. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em

Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 159-180.
Barata, C. (2004). ONU pode votar hoje para proibir todas as formas de clonagem humana. Público,

19-11-2004.
Baron, M. J. O., Zapiain, J. G. (1997). Estilos de apego y satisfaccion afectivo sexual en la pareja. In J.

G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p.
63-97.

Basile (Directora) (2000). Grupos sanguíneos. Retirado em 2005, do Web site brasileiro VESPER:
Estudo Orientado de S. Paulo: http://www.escolavesper.com.br/tipos_sanguineos.htm

Basso Filho, F., Holzhacker, S., Elito Júnior, Jb., Soares, R.C., Camano, L. (2005).Gravidez ectópica
rota: Representa Diagnóstico Tardio na Actualidade? Retirado em 2005, do Web site Brasileiro
P o r t a l  d e  G i n e c o l o g i a :  O  S i t e  d a  M u l h e r  n a  I n t e r n e t .
www.portaldeginecologia.com.br/modules.php?name=News&file=print&sid=206

Behar, P. (s.d.). Toxoplasmose. Retirado em 2005, do Web site brasileiro do Centro Geriátrico Vitalis
Hospital Virtual DrGate: http://www.drgate.com.br/artigos/infectologia/toxoplasmose.php

Belarmino, M. do C., Mesquita, R. (2004). Os Sistemas de numeração da antiguidade. WebQuest para
os 5º e 6º anos de escolaridade .  Braga:  Univers idade do Minho:
http://www.iep.uminho.pt/aac/sm/a2004/sistnum/index0.htm

Benson, Pernoll (1994). Handbook of Obstetrics and Gynecology. Lisbon: McGrraw-Hill, Inc..
Berer, M. (1997). Dual protection: Making sex safer for women. In Reproductive Health Matters for the

World Health Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception.
Reproductive Health Matters for the World Health Organization, p. 109-121.

Berkow, R. (Editor-Chefe) (s.d.). Complicações do trabalho de parto e do parto. Retirado em 2005, do
Web site brasileiro Manual Merck: Saúde para a Família: http://www.msd-
brazil.com/msd43/m_manual/mm_sec22_249.htm

Berkow, R. (Editor-Chefe) (s.d.). Período Pós-parto. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Manual
Merck: Saúde para a Família: http://www.msd-brazil.com/msd43/m_manual/mm_sec22_250.htm

Berkow, R. (Editor-Chefe) (s.d.). Problemas de Saúde do Homem e Problemas de Saúde da Mulher.
Retirado em 2005, do Web site brasileiro Manual Merck: Saúde para a Família:
http://www.msd.pt/mmerck/default.asp?url=%3Fid%3D266%26cn%3D1721%26ss%3D

Booth, S. (2005). Anúncios de convívio: Sair com alguém com DST. (Washington Post (05.10.05)).
Retirado em 2005, do Web site português AIDS Portugal da Sidanet, Associação Lusófona:
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=4623

Brown, A. D., Jejeebhoy, S. J., Shah, I., Yount, K. M. (2001). Sexual relations among young people in
developing countries: evidence from WHO case studies. Geneva: Department of Reproductive
Health and Research, Family and Community Health, World Health Organization.



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

238

Byer, C. O., Shainberg, L. W. (1994). Dimensions of Human Sexuality. England: WCB Brown &
Benchmark Publishers.

Byer, C. O., Shainberg, L. W. (1994). Dimensions of Human Sexuality. Instructor’s Manual. England:
WCB Brown & Benchmark Publishers.

Caballo, V. E. (1987). Teoria, Evaluacion Y Entrenamiento de las habilidades sociales.  Valência:
Promolibro.

Cabral, M. V. V., Pais, J. M. (1998). Jovens Portugueses de Hoje. Resultados do Inquérito de 1997.
Oeiras: Celta.

Cadiz, B. T. G., (1997). Prevencion y tratamiento de los abusos sexuales infantiles. In J. G. Zapian
(Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 207-232.

Candidíase. (2003).  Retirado em 2005, do arquivo de artigos do Web site brasileiro Boa
Saúde:http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3904&ReturnCatID=1784

Carneiro, J. D., Ivanissevich, A. (2001). Julian Nida-Rümelin: Não à clonagem humana. Ciência Hoje,
176:  http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone5.htm

Carr, A. (2002). Avoiding risky sex in Adolescence. Parent, Adolescent and Child Training Skills 2.
Oxford: BPS Blackwell.

Carvalho, A. A. (2002). WebQuest: Um desafio aos professores para os alunos. Braga: Universidade
do Minho: http://www.iep.uminho.pt/aac/diversos/webquest/index0.htm

Carvalho, G., Pinho, L., Antunes, A., Cortesão, P., Brinca, M., Ramos, I., Marques L. (2002). Infecção
VIH na Maternidade Doutor Daniel de Matos: Casuística de 1993 a 2002 (4º Congresso Nacional
sobre SIDA, 15 a 17 de Abril de 2002). Retirado em 2005, do Web site português AIDS Portugal
da Sidanet, Associação Lusófona: http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=1375

Carvalho, L. (2003). Neurofisiologia da erecção. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz (Coord.). A
sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 161-182.

Casavantes, G. (s.d.). Sexo y Amor: El dispositivo intrauterino (DIU). Retirado em 2005, do Web site
espanhol ESMAS:http://www.esmas.com/mujer/sexoyamor/tucuerpo/365589.html

Cencillo, L. (1993). Sexo, comunicación y símbolo. Barcelona: ANTHROPOS Editorial del Hombre.
Centerwall, E. and Sweden’s National Agency for Education (2000). “Love! You can really feel it, you

know!” Talking about sexuality and personal relationships in school. Stockholm: Sweden’s
National Agency for Education.

Cento de Informação da ONU em Portugal (8 a 14 de Dezembro de 2001). A SEMANA EM FOCO:
Criação de um grupo de peritos para estudar a elaboração de uma convenção internacional
contra a clonagem reprodutiva de seres humanos. Retirado em 2005, do Web site português
C e n t r o  d e  I n f o r m a ç ã o  d a s  N a ç õ e s  U n i d a s  e m  P o r t u g a l :
http://www.onuportugal.pt/sem20011214.pdf

Centro de Bioética de la Universidad del Sagrado Corazón de Roma (1999). La clonación humana
“terapêutica”. Retirado em 2005, do Web si te português ACI Digital :
http://www.acidigital.com/clonagem/index.html (também está disponível em Espanhol e Inglês).

Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis (CVEDT) (2004). Infecção pelo VIH/
SIDA. CVEDT.

Chesler, P. (1995, Winter). Book Sacred Bond: The Legacy of Baby M. Quarterly News & Views
M a g a s i n e , volume 5, nº 4. Retirado em 2005, do Web site ANADOLU-:
http://www.wakeup.org/anadolu/05/4/book.html

Claësson, B. (1993). Informacion sexual para jovens. Madrid: Lóguez Ediciones.
CNECV, Presidência do Conselho de Ministros (1997). Relatório- Parecer 19/CNECV/97 sobre os

Projectos de Lei Relativos à Interrupção Voluntária da Gravidez. Lisboa: Presidência do
Conselho de Ministros.

Código Penal, Livro II, Título I “Dos crimes contra as pessoas”, Capítulo II “ Dos crimes contra a auto-
determinação sexual, Artºs 140º a 142º.

Código Penal, Livro II, Título I “Dos crimes contra as pessoas”, Capítulo V “Dos crimes contra a
liberdade e a autodeterminação sexual”, Secção I “Crimes contra a liberdade sexual”, Artºs 163º
a 171º.

Código Penal, Livro II, Título I “Dos crimes contra as pessoas”, Capítulo V “Dos crimes contra a
liberdade e a autodeterminação sexual”, Secção II “Crimes contra a auto-determinação sexual”,
Artºs 172º a 179º.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

239

Comissão Nacional de Eleições. Referendo sobre a “Despenalização da Interrupção Voluntária da
G r a v i d e z ”  p a r a  2 8  d e  J u n h o :
http://www.eleicoes.cne.pt/cne2005/vector/index.cfm?dia=28&mes=06&ano=1998&eleicao=re1

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (desde 2004). Web site da CNLCS. Portugal:
http://www.sida.pt/default.asp

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (s.d.). Filme “Tem O Quê?”. Lisboa: CNLCS.
Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (1997). Parecer 21/CNECV/9:  Implicações

Éticas da Clonagem. Retirado em 2005, do Web site do Governo Português, CNECV:
http://www.cnecv.gov.pt/NR/rdonlyres/8EA5B11B-914D-4C81-B24F-DFEC00015EB0/0/P021Clonagem.pdf

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1997).
Relatório-Parecer nº 19/CNECV/97: Sobre os Projectos de Lei relativos à interrupção voluntária
da gravidez. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2004).
Parecer nº 44 do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Procriação
Medicamente Assistida. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2001).
Relatório e Parecer 36/CNECV/2001: As condições do exercício da maternidade e da
paternidade na sociedade Portuguesa. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2001).
Relatório e Parecer 42/CNECV/2004: Apreciação das condições de disponibilização da
talidomida para uso humano. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1994).
Parecer 7/CNECV/94: Protecção jurídica das invenções biotecnológicas. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1997).
Parecer nº 22/CNECV/97: Sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a “Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro”. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros,
Machado, J. P. (1997). Parecer nº 23/CNECV/97: Sobre o projecto de Propoata de Lei relativa à
procriação medicamente assistida. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1998).
Parecer 25 /CNECV/98: Relativo ao Projecto de Proposta de Lei sobre a utilização terapêutica
de produtos biológicos de origem humana e de biotecnologia. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1999).
Parecer 28 /CNECV/99: Posição do CNECV sobre o procedimento a adoptar em caso de fetos
vivos resultantes de abortamento. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1999).
Parecer 29 /CNECV/99: A sexualidade humana – Reflexão ética. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1999).
Parecer 26 /CNECV/99: Reflexão ética sobre a dignidade humana. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1995).
Relatório - Parecer 15/CNECV/95: Sobre a experimentação do embrião. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1993).
Relatório - Parecer 3/CNECV/93: Reprodução medicamente assistida. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (1996).
Relatório - Parecer 16/CNECV/96: Sobre a obrigatoriedade dos testes da SIDA. Lisboa:CNECV.

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Presidência do Conselho de Ministros (2000).
Parecer 30/CNECV/2000: Sobre a ratificação da “Convenção para a protecção dos direitos do
homem e da dignidade do ser humano face às aplicações da biologia e da medicina (Convenção
sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina)”. Lisboa:CNECV.

Costa, F. G. (s.d). Doenças sexualmente transmissíveis. Retitado em 2005, do Web site português
Sexualidades: http://www.sexualidades.com/sections.php?op=listarticles&secid=6

Costa, F. G. (s.d). O aborto: Legislação, técnicas, métodos disponíveis e complicações do aborto.
R e t i r a d o  e m  2 0 0 5 ,  d o  W e b  s i t e  p o r t u g u ê s  S e x u a l i d a d e s :
http://www.sexualidades.com/sections.php?op=listarticles&secid=15



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

240

Cottingham, J. (1997). Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception. In Reproductive
Health Matters for the World Health Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on
contraception. Reproductive Health Matters for the World Health Organization, p. 1-5.

Cruz Roja Bizkaia (1998). VIH e SIDA: Usar preservativos. Retirado em 2005, do Web site espanhol
VIH y SIDA: http://www.ctv.es/USERS/fpardo/crb_cdon.htm

Cruz, Chaves, Wilhian, Mikki, Leonardo, Anderson, Rodrigo (s.d.). Alelos Múltiplos. Retirado em 2005,
do  Web  s i t e  b ras i l e i ro  da  Un ive rs idade  Federa l  de  V i çosa :
http://www.ufv.br/dbg/labgen/almult.html

Decreto-Lei nº48/95 de 15 de Março: Aprova o Código Penal (só foi descrito o Capítulo referente às
alterações feitas à Lei nº 6/84 de 11 de Maio), Capítulo II – Dos crimes contra a vida intra-
uterina.

Denise, M. M. (s.d.). Gravidez e drogas. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Acessa.com:
http://www.acessa.com/viver/arquivo/psique/2004/07/19-gravidez/

Departamento de Anatomia (s.d.). Doença de Tay-Sachs. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Website Faculdade de Ciências Médicas, Departamento de Anatomia:
http://www.fcm.unicamp.br/departamentos/anatomia/biceroido.html

Department for Education and Employment - DfEE (2000). Sex and relationship education guidance.
Nottingham: DfEE

Department of Health (2004). Tuberculosis. Retirado em 2005, do Web site  of Department of Health:
I n fo rma t i on  f o r  a  Hea l t hy  New Yo rk  o f  New Yo rk  S ta te :
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/communicable_diseases/en/tb.htm

Direction Générale de la Santé, Département de l'Action Sociale et de Santé (DASS - République et
canton de Genève, Switzerland). Links sobre Síndrome de Klinefelter. Retirado em 2005, do
W e b  s i t e  s u í ç o  H O N  S e l e c t …  H e a l t h  o n  t h e  N e t
Foundation:http://www.hon.ch/HONselect/RareDiseases/PT/C12.740.700.842.454.html

Dixon, Mullinar (Ed.) (1986). Taught not Caught. Strategies for sex Education. England: Ebenexer
Baylis & Son Ltd. The Trinity Press.

Doenças sexualmente transmissíveis: Avanços no diagnóstico ajudam a prevenir e controlar sífilis
materna e congénita (Womens’s Health Weekly (08.26.04)). Retirado em 2005, do Web site
p o r t u g u ê s  A I D S  P o r t u g a l  da S i d a n e t ,  A s s o c i a ç ã o  L u s ó f o n a :
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=3872

Domingo, Espinet, Font, Manuel (1996). Cuerpo, Sexualidad y Reproducción. Barcelona: Almadraba
Editorial.

Drauzio Varella (s.d.) Cistite. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Drauzio Varella:
http://www.drauziovarella.com.br/arquivo/arquivo.asp?doe_id=54

Drauzio Varella (s.d.) Pílula de emergência. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Drauzio Varella:
http://www.drauziovarella.com.br/entrevistas/contracepcao8.asp

Ellertson, C., Winikoff, B. (1997). Why research on contraceptive. User perspectives deserves public
sector support: A free-market analysis. In Reproductive Health Matters for the World Health
Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception. Reproductive Health
Matters for the World Health Organization, p. 15-22.

Epstein, D.; Johnson, R. (2000). Sexualidades e institución escolar. Madrid: Ediciones Morata, S.L..
Faria, M.J.; Galhano, E.; Rei, A. I. (2003). Gravidez e Infecção pelo VIH/ SIDA – Casuística da

Maternidade Bissaya Barreto do Centro Hospitalar de Coimbra. In 4º HIV-AIDS Virtual Congress:
http://www.aidscongress.net/article.php?id_comunicacao=214: 2003-11-14

Farmácia Saúde (s.d.). Preservativo e lubrificante: O par ideal? Retirado em 2005, do Web site
português Saúde: http://saude.sapo.pt/gkBF/257528.html

Faustino, R: M.S. (2003). Site Doenças Exantemáticas. Portugal: Hospital Nossa Senhora do Rosário
SA Barreiro: http://pediatria.planetaclix.pt/IndiceFram.htm

Ferreira, D. (2004). Alô Mamãe: Grávida, eu? Retirado em 2005, do Web site brasileiro AlôBebê:
Babies, Kids, Teens: http://www.alobebe.com.br/site/revista/reportagem.asp?Texto=333

Ferreira, P. M. (2003). Comportamentos de risco dos jovens. In J. M. Pais e M. V. Cabral (Coord.).
Condutas de risco, práticas culturais e atitudes perante o corpo. Resultados de um inquérito aos
jovens Portugueses. Oeiras: Celta Editora, p. 41-166.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

241

Ferreira, V. S. (2003). Atitudes dos jovens Portugueses perante o corpo. In J. M. Pais e M. V. Cabral
(Coord.). Condutas de risco, práticas culturais e atitudes perante o corpo. Resultados de um
inquérito aos jovens Portugueses. Oeiras: Celta Editora, p. 265-366.

Fonseca, L. (1987). Anatomia e fisiologia da resposta sexual feminina. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 49-59.

Ford, M. T. (1995). Guia Prático contra a SIDA: 100 perguntas e 100 respostas. Lisboa: Terramar.
Fórum de Discussão: Assunto “Trissomia do 18”. Retirado em 2005, do Web site brasileiro NETPSI.

Núcleo de Estudos e Temas em Psicologia: http://www.netpsi.com.br/message/48.shtml
Foucault, M. (1994). História da sexualidade (3 vol.). Lisboa: Relógio d’Água.
Fundação Schering Lusitana(s.d). Planeamento familiar. Retirado em 2005, do Web site português

Schering: www.schering.pt/
Galvão, J. J. C. L. (2000). Um olhar sobre a sexualidade humana para uma paternidade responsável.

Lisboa: Paulinas.
Gammer, C., Cabié, M. C. (1999). Adolescência e crise familiar. Lisboa: Climepsi Editores.
Garcia, J.L. (1997). Como evitar el embarazo no deseado y el contagio del SIDA en nuestros jóvenes?

Pamplona: MEDUSEX.
Garrafa, V. (2001). Crít ica a um nascimento anunciado. Ciência Hoje,  176:

http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone3.htm
Giommi, R., Perrotta, M. (1998). Programa de educación sexual: 15 años-18 años. Madrid: Editorial

Everest, S. A..
Goldman, E. (s.d.). Surrogate Parenting Agreement. Retirado em 2005, do Web site “Eric Goldman” de

M i l w a u k e e ,  W i s c o n s i n ,  d e  M a r q u e t t e  U n i v e r s i t y  L a w
School:http://eric_goldman.tripod.com/contracts/babymcontracts.htm

Gomes, B. (2003). O Primeiro Livro do Diário de Sofia. Lisboa: Editorial Presença.
Gomes, R. (2003). A intimidade sexual na intimidade conjugal. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado

Vaz (Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 111-
127.

Gómez, C. M., Bordeje, M. F., Andreu, L. G., Membrado, C. G., Lascorz, A. J., Fontecha, C. S. (1995).
Educacion sexual en enseñanza secundaria. Aragón: Diputación General de Aragón,
Departamento de Sanidad y Consumo, Dirección General de Salud Pública.

Gonçalves (1987). A comunicação em sexologia. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes
(Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 118-126.

Gostaria de saber mais sobre o citomegalovírus. (1995).  Retirado em 2005, do arquivo de artigos do
Web site brasileiro Boa Saúde: http://boasaude.uol.com.br/lib/showdoc.cfm?LibCatID=-
1&Search=citomegalovirus&LibDocID=2624

Gouvernement du Québec, Ministére de l’Education, Direction Générale du Dévelopment Pédagogique
(1984). Guide d’activitiés. Formation Personnelle et sociale. Éducation a la sexualité.
Secondaire. Québec: Gouvernement du Québec, Ministére de l’Education.

Gready, M., Klugman, B., Xaba, M., Boikanyo, E., Rees, H. (1997). South African women’s experiences
of contraception and contraceptive services. In Reproductive Health Matters for the World Health
Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception. Reproductive Health
Matters for the World Health Organization, p. 23-35.

Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality: Insights and Issues. USA: WCB Brown & Benchmark
Publishers.

Greenberg, Bruess, Mullen (1993). Sexuality: Insights and Issues. Instructor’s Manual. USA: WCB
Brown & Benchmark Publishers.

Greenwood, J., Bancroft, J. (1987). Notas de aconselhamento para problemas sexuais. In F. A.
Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I.
Lisboa: Texto Editora, p. 363-374.

Grupo Interinstitucional de Incentivo ao Aleitamento Materno de Salvador (1993). Dez passos para a
participação do pai no apoio ao Aleitamento Materno. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Amamentação Online:http://www.aleitamento.org.br/pai/dezpassospai.htm

Guardiola, R. A. (2000). Sexualidad y juventud. Historias para una guia. Madrid: Editorial Popular.
Halpern, D. F. (1992). Sex differences in cognitive abilities. London: Lawrence Erlbaum Associates,

Publishers.



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

242

Hardon, A (1997). Women’s views and experiences of hormonal contrceptives: What we know and
what we need to find out. In Reproductive Health Matters for the World Health Organization.
Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception. Reproductive Health Matters for the
World Health Organization, p. 68-77.

Harim, Cláudia (s.d.). Fenilcetonúria’s Home Page. Brasil: http://www.fenilcetonuria.com.br/
Harrison (1999). Medicina Interna. Compêndio. Lisboa: McGraw-Hill de Portugal, Lda..
Harrison, J. K. (2000). Sex education in secondary schools. Buckingham, Philadelphia: Open University

Press.
Hart, P. (2000). Searching for meaning in children’s participation in environmental education. In B. B.

Jensen, K. Schnack & V. Simovska (Eds.). Critical Environmental and Health Education.
Research Issues and Challenges.  Copenhagen: Research Centre for Environmental and Health
Education. The Danish University of Education, p.7-28.

Hart, R. (1992). Children’s participation: From tokenism to citizenship. Florence, Italy: UNICEF
International Child Development Centre.

Hart, R. (1997). Children’s participation: The theory and practice of involving young citizens in
community development and environmental care. London: Earthscan Publications.

Heath, S. (1986). The sexual fix. London: Macmillan Education LTD.
Heise, L. L. (1997). Beyond acceptability: Reorienting research on contraceptive choice. In

Reproductive Health Matters for the World Health Organization. Beyond acceptability: Users’
perspectives on contraception. Reproductive Health Matters for the World Health Organization,
p. 6-14.

Herek, G.M., Glunt, E. K. (1988). An epidemic of stigma. Public Reations to AIDS. American
Psychologist,  43 (11), p. 886-891.

Héritier, F. (1998). Masculino. Feminino. O Pensamento da Diferença. Lisboa:Instituto Piaget.
Hinman, M.H. (desde 1994). Abortion & Ethics. Retirado em 2005, do Web site da University of San

Diego Ethics Updates: http://ethics.acusd.edu/Applied/abortion/
Hoff, T., Greene, L., McIntosh, M., Rawlings, N., D’Amico, J. (2000). Sex Education in américa. A

series of national surveys of students, parents, teachers and principals. Califórnia: Henry J.
Kaiser Family Foundation.

Hunt, R. (2004). Virology: Herpes viruses (Herpes simplex labial). In R. Hunt  (Ed.). Virology section of
Microbiology and Immunology On-line. South Carolina: University of South Carolina. Retirado em
2005, do Web site Department of Microbiology and Immunology Site Guide of University of South
Carolina: http://www.med.sc.edu:85/virol/herpes.htm

Instituto Português da Juventude (IPJ) (s.d). Sexualidade Juvenil. Portugal: IPJ
http://www.sexualidadejuvenil.pt

International Planned Parenthood Federation (IPPF) (2001). Advocacy guide for sexual and
reproductive health & rights. London: Terracotta Press.

Janus, S. S., Janus, C. L. (1993). The Janus report on sexual behavior. New York: John Wiley & Sons,
Inc..

Jensen, B. B. (1994). Action, action competence and change in the field of environmemtal and health
educationlenge. In B. B. Jensen & K. Schnack (Eds.). Action and Action Competence as Key
Concepts in Critical Pedagogy. Copenhagen: Didaktiske Studier, Studies in Educational Theory
and Curriculum, Royal Danish School of Educational Studies, p.73-85.

Jensen, B. B. (1997). A case of two paradigms within health education. Health Education Research, 12
(4) p.419-428.

Jensen, B. B. (2000). Participation, commitment and knowledge as components of pupil’s action
competence. In B. B. Jensen, K. Schnack & V. Simovska (Eds.). Critical Environmental and
Health Education. Research Issues and Challenges.  Copenhagen: Research Centre for
Environmental and Health Education. The Danish University of Education, p.219-237.

Jensen, B. B. , Schnack, K. (1997). The action competence approach in environmental education.
Environmental Education Research, 3 (2) p.163-178.

Jensen, B. B., Nielson (1996). Pupils’ activities, actions and action competence. In S. Breiting & K.
Nielsen (Eds.). Environmental Education Research in the Nordic Countries. Copenhagen:
Research Centre for Environmental and Health Education. The Danish University of Education,
p.120-143.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

243

Jensen, B. B., SchnaK, K. (1994). Action competence as an educational challenge. In B. B. Jensen &
K. Schnack (Eds.). Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy.
Copenhagen: Didaktiske Studier, Studies in Educational Theory and Curriculum, Royal Danish
School of Educational Studies, p.5-18.

Jorge, C. S. (1997). Princípios Éticos e Biológicos para o enquadramento da interrupção não punível
da gravidez. Porto: MEDISA, Edições e Divulgações Científicas, Lda.

Joyeux, H. (2003). Amor & Sexualidade para rapazes e raparigas dos 13 aos 15 anos. Lisboa: Verbo
Joyeux, H. (2003). Amor & Sexualidade para rapazes e raparigas dos 10 aos 13 anos. Lisboa: Verbo
Júnior, L. S. de M. S. (Ed.) (2001). Revista de Bioética e Ética Médica, 9 (1).
Karjane, H. M., Fisher, B. S., Cullen, F. T. (2002). Campus sexual assault: America’s institutions of

higher education respond. Final Report, NIJ Grant # 1999-WA-VX-0008. Newton, MA:
Educational Development Centre, Inc.

Kerr-Corrêa, F., Torresan, R., Smaira, S. I., Tiosso, A. M. (s.d.). Síndrome alcoólica fetal. Retirado em
2005, do Web site brasileiro Projeto Viver Bem da Faculdade de Medicina de Botucatu:
http://www.viverbem.fmb.unesp.br/docs/S%EDndromeAlco%F3licoFetalsite.doc

Kimura, D. (2004). Sexo e cognição. Lisboa: Gradiva.
Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martin, C. E.(1972). O comportamento sexual do homem. Lisboa:

Editora Meridiano.
Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martin, C. E., Gebhard, P. H. (1970). O comportamento sexual da

mulher. Lisboa: Editora Meridiano.
Laboratório de Citogenética (s.d.). Exame: Cariótipo Clássico com Bandas em Sangue ou Medula

Óssea (Exame Cromossômico). Retirado em 2005, do Website Gene Laboratório – Núcleo de
G e n é t i c a  M é d i c a .
http://www.gene.com.br/LaboratoriosGeneticos/Citogenetica/view/laboratorio01.htm

Laboratório de Citogenética (s.d.). Exame: Cariótipo Clássico com Bandas em Sangue ou Medula
Óssea (Exame Cromossômico). Retirado em 2005, do Website Gene Laboratório – Núcleo de
Genética: http://www.genecom.com.br/modules/wfsection/article.php?articleid=32

Landry, E., Ward, V. (1997). Perspectives from couples on the vasectomy decision: A six-country study.
In Reproductive Health Matters for the World Health Organization. Beyond acceptability: Users’
perspectives on contraception. Reproductive Health Matters for the World Health Organization,
p. 58-66.

Leather, S. (Chair HFEA) (2004). Your guide to infertility. Human fertilisation and embryology act
directory of clinics 2003/04. UK: HFEA.

Lecuona, M. L. (1997). Aproximacion epistemológica a la sexologia. In J. G. Zapian (Ed.). Avances en
sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 99-110.

Lee, E., Jenkins, T., Landry, D. J., Blake, S., Jolly, J., Waiton, S., Hitchens, P., Tatchell, P. (2002).
Teenage Sex: What should schools teach children? London: Hodder & Stoughton.

Lei n.º 12/01, 29 de Maio: Contracepção de emergência. DR nº124 – I Série-A de 29-5-2001, p.3148.
Retirado em 2005, do Web site português: Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos
ONLINE,  da Faculdade de Di re i to  da Univers idade de Coimbra:
http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao.html#vida

Lei n.º 6/84 de 11 de Maio: Exclusão de ilicitude em alguns casos de interrupção voluntária da
gravidez. DR nº 109 – I Série de 11-5-1984, p.1518-1519. Retirado em 2005, do Web site
português: Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos ONLINE, da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra: http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao.html#vida

Lei n.º 90/97, 30 Julho: Altera os prazos de exclusão da ilicitude nos casos de interrupção voluntária da
gravidez. DR nº174 – I Série-A de 30-7-1997, p.3930-3931. Retirado em 2005, do Web site
português: Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos ONLINE, da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra: http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao.html#vida

Leite, Helena (2000). A descoberta do Amor. Defacto. Prazer. Revista da Escola Secundária de Alberto
Sampaio, 8.

LeVay, S. (1995). El cérebro sexual. Madrid: Alianza Editorial.
Lewis (2004). Human Genetics. Concepts and Applications. Linbon: McGraw Hill.
Lopes, E. F. (s.d.). Anormalidades Humanas Causadas por Alterações Cromossômicas Numéricas –

Sindrome de Klinefelter e Sindrome de Down. Retirado em 2005, do Web site brasileiro de
Medic ina Veter inár ia  da Univers idade Federa l  de V içosa.  Bras i l :



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

244

http://www.ufv.br/dbg/trab2002/DHC/DHC011.htm
Lopes, J. A. (s.d.). Concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se

realizada, por opção da mulher, nas 10 primeiras semanas, em estabelecimento de saúde
legalmente autorizado? Afinal o que significa a pergunta? Retirado em 2005, do Web site
português Juntos pela Vida: http://aborto.jalopes.net/

López, C. (s.d.). El tabaco y la lactancia (Recién nacidos). Retirado em 2005, do Web site espanhol:
http://mujer.terra.es/muj/padres/elbebe/consultorio/portada.cfm?pag=52&ID_consulta=3609

López, F. (1985). La formación de los vínculos sociales. Madrid: Servicio de Publicaciones del
Ministério de Educación y Ciência.

López, F. (1995). Educación Sexual de Adolescentes y Jóvens. Madrid: Siglo XXI.
López, F., Etxebarria, I., Fuentes, M.J., Ortiz, M. J. (Coord.) (2000). Desarrolo afectivo y social. Madrid:

Ediciones Pirâmide.
López, F., Fuertes, A. (1999). Para Comprender La Sexualidad. Navarra: Editorial Verbo Divino.
López, F., Garcia, C., Montero, M., Rodríguez, J. A., Fuertes, A. (1986). Educación sexual en la

adolescencia. Salamanca: Instituto de Ciências de la Educacion, Ediciones Universidad de
Salamanca.

Luna, N. (2001). A clonagem como problema e seus lugares comuns. Ciência Hoje, 176:
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone4.htm

Maino R. (s.d.). De la Tragedia al Triunfo? El regresso de la Talidomida. In Revista de la Sociedad de
Medicina Interna de Buenos Aires- SMIBA, 2.  Retirado em 2005 de
http://www.drwebsa.com.ar/smiba/med_interna/vol_02/02_04.htm

Marcos, L. (2001). Doenças Infecciosas e Parasitárias: Toxoplasmose. Brasil: PDAMED: Retirado em
2005, do Web site espanhol: http://www.pdamed.com.br/doeinfpar/pdamed_0001_0068.php

Marinis, D., Colman, O. (1995). Educación sexual. Orientaciones didácticas para la educación
secundaria obligatoria. Madrid: Visor Distribuciones, S.A.

Marques, J. V., Osborne, R. (1991). Sexualidad y sexismo. Madrid: Universidad Nacional de Educacion
a Distancia Fundacion Universidad Empresa.

Martín, A. F. (1997). Avances en el tratamiento de los transtornos del deseo sexual. In J. G. Zapian
(Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 179-206.

Martín, A. F. (1997). Procesos cognitivos implicados en la respuesta sexual humana. In J. G. Zapian
(Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 153-178.

Martín, A. F., Sánchez, F. L. (1997). Aproximaciones al estúdio de la sexualidad. Salamanca: Amaru
Ediciones.

Martins, A. S. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Álcool, drogas e iatrogenia. In F. A. Gomes,
A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 213-224.

Martins, S. (2003). Alterações do desejo sexual masculino. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz
(Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 145-
160.

Martins, S. (2003). Anatomia e fisiologia feminina. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz (Coord.).
A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 71-93.

Masters, W. H., Johnson, V. E. (1972). As Reacções Sexuais. Lisboa: Editora Meridiano.
Masters, W. H., Johnson, V. E., Kolodny, R. C. (1992). Human Sexuality. USA: HarperCollins

Publishers Inc..
Matsuura, K. (2003). Clonagem humana. Boletim Informativo, Nº1410, ano 29, 02.10.2003. Retirado

em 2005, do Web site brasileiro da Universidade Federal de Minas Gerais:
http://www.ufmg.br/boletim/bol1410/segunda.shtml

Mazzoni, G. (s.d.). Imaginologia. Avaliação ultra-sonográfica do osso nasal fetal: o mais recente
marcador de cromossomopatias. Retirado em 2005, do Web site brasileiro SOGIMIG:
Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Minas Gerais:
http://www.sogimig.org.br/ossonasalfetal/ossonasalfetal.php

McKay, F. , Fanning, P. (2002). Autoestima: Evaluación y mejora. Barcelona: Ediciones Martínez Roca,
S. A..

Measor, L., Tiffin, C., Miller, K. (2000). Young people’s views on sex education. Education, attitudes
and behaviour. London and New York: Routledge Falmer.



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

245

Medero, F. B. (1997). La educación sexual.Guia teórica y prática. Barcelona:Ediciones Paidós Ibérica,
S.A.

Men’s Health (s.d.). Bem vindo à Preservativolândia. Retirado em 2005, do Web site português Mulher:
http://mulher.sapo.pt/J11/360828.html

Mendes, F. (1987). As disfunções sexuais femininas: Definição e classificação. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 275-277.

Mendes, F. (1987). As disfunções sexuais femininas: Incidência. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 278-
280.

Mendes, R., Moreira, A. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Como lidar com uma disfunção
sexual masculina. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal.
Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 249-259.

Mesquita, M.A. (2003). Síndrome alcoólica fetal. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Albert
Einstein, Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira. Hospital, Ensino e Pesquisa e
Responsab i l idade Soc ia l :  h t tp : / /www.e ins te in .b r /b ib l io teca /ar t igos /149.pd f
(http://www.einstein.br/)

Michelson, L., Sugai, D.P., Wood, R. P., Kazdin, A. E. (1987). Las habilidades sociales en la infancia.
Evaluación y tratamiento. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S. A.

Miguel, N. (1986). Situação, problemas e perspectivas da juventude em Portugal. Afectividade e
sexualidade no novo contexto social e cultural. In Cadernos “Juventude”, XII.

Miguel, N. (1987). A sexualidade na adolescência e juventude. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 78-83.

Ministério da Educação- Comissão de Coordenação da Promoção e Educação para a Saúde,
Ministério da Saúde- Direcção Geral da Saúde, Associação para o Planeamento da Família,
Centro de Apoio Nacional – CAN Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (2000).
Educação Sexual em Meio Escolar. Linhas Orientadoras. Lisboa: Ministério da Educação,
Ministério da Saúde.

Ministério da Saúde (2005). Gravidez – Cuidados de Saúde. Retirado em 2005, do Web site português
P o r t a l  d o  c i d a d ã o :  M e l h o r  p a r a  s i ,  M e l h o r  p a r a  T o d o s .
Portugal:http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MS/DGS/pt/SER_gravidez+-
+cuidados+de+saude.htm

Miranda, Ana Margarida (2000). Falar de Prazer sem Falar de Sexo. Defacto. Prazer. Revista da
Escola Secundária de Alberto Sampaio, 8.

Montegnier. L. (Director) (1996). SIDA factos e esperanças (10ª edição actualizada). França: Instituto
Pasteur.

Moreira, A. A. M. (2003). Disfunções sexuais masculinas. Definição, classificação e incidencia. In L.
Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz (Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I,
Coimbra: Quarteto Editora, p. 131-144.

Morin, S. F. (1988).AIDS: The challenge to Psychology. American Psychologist,  43 (11), p. 838-842.
Morse, S. A., Moreland, A.A., Holmes, K.K. (s.d.). Sífilis. Retirado em 2005, do Web site brasileiro do

Governo do Estado do Amazonas. Fundação de Medicina Tropical- FMTAM:
http://www.fmt.am.gov.br/areas/dst/sifilis.htm

Mustafá, A. (Maio, 1999). Malformaciones genéticas: Talidomida o ciência macabra. Retirado em 2005,
do Web site argentino Organización de Estados Iberoamericanos Para a Educación, la Ciência y
l a  C u l t u r a  ( O E I )  S e r v i ç o  I n f o r m a t i v o  I b e r o a m e r i c a n o  -  O E I :
http://www.oei.org.co/sii/entrega14/art08.htm

Naik, A. (2001). Sexo: Tudo o que precisas de saber… O livro que os jovens, os professores e as
escolas esperavam. Lisboa: Gradiva.

Nevid, J. S., Fichner-Rathus, L., Rathus, S. A. (1995). Human Sexuality in a World of Diversity.
London: Allyn & Bacon, A Simon & Schuster Company.

New Mexico AIDS InfoNet (2005). Candidiasis (Thrush). Retirado em 2005, do Web site espanhol THE
BODY: The Complete HIV/ AIDS Resource: http://www.thebody.com/nmai/thrush.html

New Mexico AIDS InfoNet (2005). Pneumocystis Pneumonia (PCP). Retirado em 2005, do Web site
e s p a n h o l  T H E  B O D Y :  T h e  C o m p l e t e  H I V /  A I D S  R e s o u r c e :
http://www.thebody.com/nmai/pcp.html



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

246

New Mexico AIDS InfoNet (s.d). Infecções oportunistas (IO). Retirado em 2005, do Web site
p o r t u g u ê s  A I D S  P o r t u g a l  da Sidanet ,  Assoc iação Lusófona:
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=3308#O%20que%20s%e3o%20infec%e7%f5es%2
0oportunistas

Nieda, J. (1992). Educación para la salud. Educación sexual. España:Ministério de Educación y
Ciência, Secretaria de Estado de Educación.

Nilsson, A., Norgren, O. and Sweden’s National Agency for Education (2001). “It has to keep you
thinking!” Health work in Swedish schools – From directives to perspectives. Stockholm:
Sweden’s National Agency for Education.

Nilsson, A., Sandström, B. and Sweden’s National Agency for Education (2001). “The best thing is
getting to know what others think”… A summary of a quality assessment of sex education in 80
Swedish schools. Stockholm: Sweden’s National Agency for Education.

Niswander, K. R., Evans, A. T. (1996). Manual of Obstetrics (fifth edition). United States of América:
Little, Brown and Company.

Noam, G.G., Fisher, K.W. (1996). Development and vulnerability in close relationships. Mahwah, New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Nodin, N. (2001). Os jovens Portugueses e a sexualidade em finais do século XX. Lisboa: Associação
para o Planeamento da Família.

Nunes, J. S. (2003). As coordenadas gerais da sexologia. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz
(Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 15-30.

Nunes, J.S. (1987). Alterações da identidade sexual (transsexualismo). In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 135-158.

On-line Picasso Project: http://www.tamu.edu/mocl/picasso/
ONUSIDA (2004). Quarto relatório sobre a epidemia mundial do SIDA. Nações Unidas: ONUSIDA.

Retirado em 2005, do Web site do Programa das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA (UNAIDS)
http://www.unaids.org/bangkok2004/report_pdf.html

Oskamp, S., Costanzo, M. (Editors) (1993). Gender Issues in Contemporary Society.  London: SAGE
Publications.

Pacheco, B., Valência, P., Hallahan, Kauffman (1997). Alterações genéticas são as principais causas
do retardo mental. (2000). Retirado em 2005, do arquivo de artigos do Web site brasileiro Boa
Saúde:http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3800&ReturnCatID=1798

Pacheco, J. (1987). As disfunções sexuais femininas: Etiologia- Determinantes psicossociais. In F. A.
Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I.
Lisboa: Texto Editora, p. 287-304.

Pais, J. M. (Coord. Cient.) (1998). Gerações e valores na sociedade Portuguesa contemporânea.
Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Secretaria de Estado da
Juventude.

Palha, A. P. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Avaliação psicológica. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 234-244.

Palha, A. P. (2003). Avaliação psicológica das disfunções sexuais. In L. Fonseca, C. Soares, J.
Machado Vaz (Coord.). A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto
Editora, p. 31-48.

Parlamento Europeu (Maio, 2001). STOA – Avaliação das opções científicas e técnicas. Nota
informativa nº 14/ 2001. Embriões, investigação científica e legislação europeias. Portugal:
Parlamento Europeu: http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/briefings/14_pt.pdf

Partido BE, Drago, M. A., Fazenda, L., Aiveca, M., Pinto, H. (2005.03.16). Projecto de Lei 12/X/1 de 16
de Março de 2005: Despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Retirado em 2005, do
Web site português da Assembleia da República, Actividade Parlamentar e Processo
Legislativo: http://www3.parlamento.pt/PLC/Iniciativa.aspx?ID_Ini=20711

Partido Comunista Português (s.d.) Interrupção Voluntária da Gravidez. Retirado em 2005, do Web site
português do PCP: http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/frset-ivg-dossier.html

Partido Social Democrata, Seabra, Z. (2005) Projecto de Lei nº 1/X (PCP), Projecto de Lei nº 6/X
(PEV), Projecto de Lei nº 12/X (BE), Projecto de Lei nº 19/X (PS) Sobre a interrupção voluntária



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

247

da  g rav idez . Ret i rado em 2005, do Web si te português do PSD:
http://83.240.139.20/gppsd/actividades_detalhe.asp?s=11593&ctd=2000&

Partido Socialista, Juventude Socialista (s.d.). Dossier sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez
( I V G ) . Retirado em 2005, do Web site português da Juventude Socialista:
http://www.juventudesocialista.org/section.tech?id=60

Partido Socialista, Martins, A., Junqueiro, J., Carrilho, M.M., Canas, V., Galamba, A., Santos, N.,
Fertuzinhos, S., Granada, C., Andrade, M., Melo, M., Strecht, J., Mendes, A.C.M. (22.03.2005).
Projecto de Lei 19/X/1 de 22 de Março de 2005: Sobre a exclusão da ilicitude de casos de
interrupção voluntária de gravidez. Retirado em 2005, do Web site português da Assembleia da
R e p ú b l i c a ,  A c t i v i d a d e  P a r l a m e n t a r  e  P r o c e s s o  L e g i s l a t i v o :
http://www3.parlamento.pt/PLC/Iniciativa.aspx?ID_Ini=20723

Pataki, G. E. (Governor). Disease Carriers: Bacteria: Mycobacterium tuberculosis (Microfotografia
electronica de Mycobacterium tuberculosis). Retirado em 2005, do Web site The Empire State
New York State,  Wadsworr th  Center :  NYS Department of  Heal th:
http://www.wadsworth.org/databank/mycotubr.htm

PCP (s.d). Interrupção voluntária da gravidez. Retirado em 2005, do Web site do PCP:
http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/frset-ivg-dossier.html

PCP, Grupo parlamentar na Assembleia da República (2004.3.3): Debate no AR sobre a
despenalização da IVG em  Portugal. Retirado em 2005, do Web site português do PCP:
http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/frset-ivg-dossier.html

PCP, Soares, B., Santos, O., Souisa, J., Lopes, F., Filipe, A., Novo, H., Mesquita, L., Soeiro, J., Tiago,
M., Machado, J., Fernandes, A.D. (2005.03. 16). Projecto de Lei nº 1 /X/ 16 de Março de 2005:
Interrupção voluntária da gravidez. Retirado em 2005, do Web site português da Assembleia da
R e p ú b l i c a ,  A c t i v i d a d e  P a r l a m e n t a r  e  P r o c e s s o  L e g i s l a t i v o :
http://www3.parlamento.pt/PLC/Iniciativa.aspx?ID_Ini=20698

PCP, Teixeira, O. (1997.02. 20). Interrupção voluntária da gravidez: Debate dos Projectos de Lei nºs
1777/VII, 235/ VII e 236/ VII. Retirado em 2005, do Web site português do PCP:
http://www.pcp.pt/actpol/temas/ivg/aborto3.html

Pêgo, J. (1987). As disfunções sexuais femininas: Avaliação. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 305-
310.

Pereira, A.C. (1987). A sexualidade ao longo do ciclo de vida. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 72-77.

PEV, Lopes, F.M, Apolónia, H. (2005.03. 16). Projecto de Lei 6/X/1, 16 de Março de 2005: Sobre a
despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Retirado em 2005, do Web site português
da Assembleia da República, Actividade Parlamentar e Processo Legislativo:
http://www3.parlamento.pt/PLC/Iniciativa.aspx?ID_Ini=20705

PHASE (2002). Phase Pilot Project. A thematic course within the teacher-trainning programme.
National Report. Sweden: School of Education and Communication, Jönköping University.

Pimenta, A. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Avaliação orgânica. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 245-248.

Pimenta, A., Moreira, A. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Etiologia. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 205-212.

Pinto, T. (1996). O Nosso Futuro Genético. Conhecer, Analisar e Manipular Informação Genética:
Implicações Sociais, Éticas e Legais. Retirado em 2005, do Web site português TiO - Projecto
Terceira Idade On Line: http://www.byweb.pt/genoma/index.html

Portaria nº 446/2004 de 30 de Abril: Define as condições de criação, organização, instalação e
funcionamento dos centros de apoio à vida no âmbito de um projecto piloto de acção social. DR
nº102 – I Série-B de 30-04-2004, p.2729-2731. Retirado em 2005, do Web site português:
Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos ONLINE, da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra: http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao.html#vida

Quintana, A. A., Galante, C. R., Brínquez, J. C. C, Cid, T. C., Amado, J. M. C., Arribas, S. F., Díaz, D.
F., Garrido, I. G., Fernández, L. J., Magro, M. M., Romero, J. M., Pereita, A. M. D., Reis, M. I.,



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

248

Rocha, J. da S., Rodríguez, J. A. T., Álvarez, J. M. V. (1996).O VIH/ SIDA na Comunidade
Escolar. Aprende a Prevenir-te. Lisboa: PPEPS, CNLCS.

Ramos, S.P. (s.d.). Anticoncepção de emergência: Pílula do dia seguinte. Retirado em 2005, do Web
site brasileiro Gineco.com.br – Atenção Integral à Saúde da Mulher:
http://www.gineco.com.br/anticonc.htm

Ramos, S.P. (s.d.). Como é feito o exame ginecológico. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Gineco.com.br – Atenção Integral à Saúde da Mulher: http://www.gineco.com.br/exame2.htm

Ramos, S.P. (s.d.). Espéculo vaginal descartável. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Gineco.com.br – Atenção Integral à Saúde da Mulher:  http://www.gineco.com.br/especulo.htm

Ramos, S.P. (s.d.). Inseminação Intra Uterina. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Gineco.com.br – Atenção Integral à Saúde da Mulher: http://gineco.com.br/infertil9.htm

Ramos, S.P. (s.d.). Minha primeira vez. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Gineco.com.br –
Atenção Integral à Saúde da Mulher: http://www.gineco.com.br/1avez.htm

Ramos, S.P. (s.d.). NuvaRing. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Gineco.com.br – Atenção
Integral à Saúde da Mulher: http://www.gineco.com.br/nuvaring.htm

Rathus, S. A., Nevid, J. S., Fichner-Rathus, L., (1993). Human Sexuality in a World of Diversity.
London: Allyn & Bacon, A Simon & Schuster Company.

Raven, P. H., Johnson, G. B. (2002). Biology. New York: McGraw-Hill Higher Education.
Ravindran, TK S., Rao, S. S. (1997). Is the diaphragm a suitable method of contraception for low-

income women: A user perspectives study, Madras, India. In Reproductive Health Matters for the
World Health Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception.
Reproductive Health Matters for the World Health Organization, p. 78-88.

Reitano, M. V., Ebel, C. (1999). Saúde sexual. As nossas respostas… às suas perguntas: Como
alcançar uma vida sexual saudável (e satisfatória), causas (e soluções) dos problemas sexuais,
respostas às perguntas da sua família sobre sexo. Lisboa: Plátano.

Requixa, A. F. (1987). A resposta sexual humana. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes
(Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 31-48.

Resolução da Assembleia da República nº 28/2004 de 19 de Março: Medidas de prevenção no âmbito
da interrupção voluntária da gravidez. DR nº67 – I Série-A de 19-03-2004, p.1482-1483.
Retirado em 2005, do Web site português: Enciclopédia Portuguesa de Direitos Humanos
ONLINE,  da Faculdade de Di re i to  da Univers idade de Coimbra:
http://www.fd.uc.pt/hrc/enciclopedia/portugal/legislacao.html#vida

Reuters Limited (2005): Cientista não crê em clone humano neste século. Retirado em 2005, do Web
si te  bras i le i ro  Terra,  Not íc ias (Reuters ,  7  de Junho de 2005) :
http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI546233-EI297,00.html

Ribeiro, João Sarmento (2000). Prazer Sublime. Defacto. Prazer. Revista da Escola Secundária de
Alberto Sampaio, 8.

Rios, F.L. (1987). As disfunções sexuais masculinas: Determinantes psicossociais. In F. A. Gomes, A.
Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa:
Texto Editora, p. 225-233.

Roger e Equipa (s.d.) Avaliação Básica da Infertilidade. Retirado em 2005, do Web site brasileiro da
Clínica e Centro de Pesquisa em Reprodução Humana Roger Abdelmassih:
http://www.abdelmassih.com.br/tratamento/t_avaliacao.html

Roger e Equipa (s.d.). Tratamentos. Retirado em 2005, do Web site brasileiro da Clínica e Centro de
P e s q u i s a  e m  R e p r o d u ç ã o  H u m a n a  R o g e r  A b d e l m a s s i h :
http://www.abdelmassih.com.br/tratamento/t_tratamentos.html

Roque, O. (2001). Semiótica da cegonha: Jovens, sexualidade e risco de gravidez não desejada.
Lisboa: Associação para o Planeamento da Família.

Ruffiot, A. (Director) (1992). L’éducation sexuelle au temps du SIDA. Toulouse: Editions Privat.
Rumjanek, F. D. (2001). A técnica de clonagem de mamíferos. Ciência Hoje, 176:

http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone1.htm
Rutherford, K. (Maio, 2001). Infections: Rubéola (Measles). Retirado em 2005, do Web site KidsHealth

f o r  P a r e n t s  d a  T h e  N e m o u r s  F o u n d a t i o n :
http://kidshealth.org/parent/infections/bacterial_viral/measles.html



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

249

Sá, E., Lúcio, L., Gaspar, F., Mascarenhas, O., Riçou, M., Silva, J. S., Stilwell, I., Cordeiro, M.,
Prazeres, V., Monteiro, C., Morgado, J., Lima, M. P., Félix, J., Gonçalves, R. A., Caetano, J. A.
M. (2003). Quero-te. Psicologia da Sexualidade. Coimbra: Quarteto.

Salzano, F. M. (2001). Técnica tem usos éticos, mas precisa ser aperfeiçoada. Ciência Hoje, 176:
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/ch/ch176/clone2.htm

Sampaio, D. (2001). Tudo o que temos cá dentro. Lisboa: Editorial Caminho.
Sánchez, F. L. (1985). Princípios básicos de la educación sexual. Salamanca: Instituto de Ciências de

la Educacion, Ediciones Universidad de Salamanca.
Sánchez, F. L. (1990). Educación Sexual. Madrid: Fundación Universidad-Empresa.
Sánchez, F. L. (1995). Educación sexual de adolescentes y jóvenes. Madrid: Siglo Veintiuno de

España Editores, S.A..
Sánchez, F. L. (1997). Afecto y sexualidad. In J. G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia. Bilbao:

Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 23-62.
Sánchez, F. L. (1999). La inocência rota: Abusos sexuales a menores. Barcelona: Oceano Grupo

Editorial, S.A..
Sánchez, F. L., Sánchez, A. C. (1997). Prevención de abusos sexuales a menores: Guia para los

educadores. Salamanca: Ministério de Trabalho y Assuntos Sociais, Amaru Ediciones.
Sánchez, F. L., Sánchez, A. C. (2002). Prevención de abusos sexuales a menores: Guia para padres y

educadores. Salamanca: Amaru Ediciones.
Sánchez, S., Araya, C., Tijero, M., Díaz, S. (1997). Women´s perceptions and experience with the

progesterone vaginal ring for contraception during breastfeeding. In Reproductive Health Matters
for the World Health Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception.
Reproductive Health Matters for the World Health Organization, p. 49-57.

Santos (2001). A cegonha quer,… mas não manda! Mem Martins: Fundação Schering Lusitan.
Santos, E. M. F., Barradas, J. M. L. (s.d.). Web site Alimentação e Saúde. Évora: Universidade de

Évora: www.minerva.uevora.pt/netdays99/alimentos
Santos, G. (2003). Vaginismo e Dispareunia. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz (Coord.). A

sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 95-109.
Santos, I. (Director) (2005). NetBebé: Pé-gravidez, gravidez, parto, primeiros dias, bebé, Criança,

refeições, Puericultura, etc. Portugal: Editorial NetBebé: http://bebe.sapo.pt/Xz613/524186.html
Schering (2001). Calendário Função reprodutiva e sua regulação. Mem Martins: Fundação Schering

Lusitana.
Schering (2001). Contracepção e adolescência. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.
Schnarch, D. M. (1991). Constructing the sexual crucible. An integration of sexual and marital therapy.

New York: N.W. Norton & Company.
Schuster, C. R. (1988). A Federal Agency Perspective on AIDS. American Psychologist, 43 (11), p.

846-848.
Secretaria Federal de Saúde Pública, Comissão Especial para Migração e Saúde de Berna (2003).

VIH/ SIDA. Recapitulemos os nossos conhecimentos: O que significam Sida e VIH? Retirado em
2005, do Web site suiço de Berna Bundesamt für Gesundheit HIV und Aids:
http://www.suchtundaids.bag.admin.ch/imperia/md/content/aids/wasbedeutethiv_aids/36.pdf

Serra, A. V. (1987). Aspectos cognitivos do comportamento sexual e fantasias sexuais. In F. A.
Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I.
Lisboa: Texto Editora, p. 104-117.

Serrão, D. (2003). Livro Branco: Uso de embriões humanos em investigação científica. Lisboa:
Ministério da Ciência e do Ensino Superior, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia.

Serviço de Bioética e Ética Médica da Universidade do Porto (s.d.). Interrupção voluntária da gravidez.
Retirado em 2005, do Web site português Serviço de Bioética e Ética Médica da Universidade
do Porto: http://bioetica.med.up.pt/gravidez.html

Serviço Público do Jornal Público (s.d.). Mulheres Maltratadas. Retirado em 2005, do Web site
p o r t u g u ê s  P u b l i c o . p t  -  S e r v i ç o s  D i g i t a i s  M u l t i m é d i a  S A :
http://www.publico.clix.pt/servico/aconselhamento/gravidas.html

Serviços de Saúde Pública dos Estados Unidos (s.d.). Gravidez e VIH: Recomendações dos serviços
de saúde pública dos EUA para o uso de medicamentos antiretrovirais nas mulheres grávidas
infectadas pelo VIH-1 no âmbito da saúde materna e na redução da transmissão perinatal do
VIH-1 (Perinatal HIV Guidelines Working Group). Retirado em 2005, do Web site português



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

250

A I D S  P o r t u g a l  da  S i d a n e t ,  A s s o c i a ç ã o  L u s ó f o n a :
http://www.aidsportugal.com/article.php?sid=135

Sidanet, Associação Lusófona (2004). AIDS Portugal: Destaques, Artigos, O que é a Sida?, Testes,
Ong’s, Eventos, Recursos, Imagens, Aids Map, The Body, Hiv Medicine, Hepatites Víricas,
Fórum, Chat, etc. Portugal:Sidanet, Associação Lusófona: http://www.aidsportugal.com/

Silva Jr, A. (s.d). Sistema Rh-Eritroblastose Fetal. Retirado em 2005, do Web site brasileiro de
M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  V i ç o s a :
www.ufv.br/dbg/bioano02/a2001a08.htm

Silva, A.R., Santinha, A., Alão, D., Alves, J., Sampaio, M. Carvalho, S. (1997). Manual de utilização:
Programa de Promoção da Competência Social. Lisboa: PPES, Ministério da Educação.

Silva, D. P. (2001). Citologia. Exame do Papanicolaou. Mem Martins: Fundação Schering Lusitana.
Simovska V. (2000). Exploring student participation within health education and health promoting

schools. In B. B. Jensen, K. Schnack & V. Simovska (Eds.). Critical Environmental and Health
Education. Research Issues and Challenges.  Copenhagen: Research Centre for Environmental
and Health Education. The Danish University of Education, p.29-43.

Simovska V., Jensen, B. B. (2003). Young-minds.net/lessons learnt: Student participation, action and
cross-cultural collaboration in a virtual classroom.  Copenhagen: Danish University of Education
Press.

Snow, R., Garcia, S., Kureshy, N., Sadana, R., Singh, S., Becerra-Valdivia, M., Lancaster, S.,
Mofokeng, M., Hoffman, M., Aitken, I. (1997). Attributes of contraceptive technology: Womens’s
preferences in seven countries. In Reproductive Health Matters for the World Health
Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on contraception. Reproductive Health
Matters for the World Health Organization, p. 36-47.

Soares, C. (2003). Disfunções sexuais femininas. In L. Fonseca, C. Soares, J. Machado Vaz (Coord.).
A sexologia: Perspectiva multidisciplinar. Vol. I, Coimbra: Quarteto Editora, p. 51-70.

Soares, C., Araújo, M.I. (1987). As disfunções sexuais femininas: Como lidar com uma disfunção
sexual feminina. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S. Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal.
Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 311-330.

Soares, M. (Janeiro Nov/Dezembro 2001). Sífilis Congénita como Indicador de Assistência Pré-natal.
In site Scielo Brasil. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, vol. 23 nº 10. Retirado em
2005 de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032001001000006

Soczka, L. (1987). AO sexo e a evolução do comportamento. In F. A. Gomes, A. Albuquerque, J. S.
Nunes (Coord.). Sexologia em Portugal. Sexologia Clínica, vol.I. Lisboa: Texto Editora, p. 13-30.

Solivella, F.P. (s.d.). Dispositivo intra-uterino. Retirado em 2005, do Web site espanhol GINECONET:
http://www.gineconet.com/articulos/920.htm

Sousa, M. (1999). Da clonagem animal à clonagem humana. Métodos e aplicações da clonagem. In M.
Freitas, L. Dourado, T. Vilaça (Eds.). BioEducação. Revista da Ordem dos Biólogos. Lisboa:
Ordem dos Biólogos.

Sousa, M.R. (Patrono) (desde 2005). Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 -APPT21.
Lisboa: APPT21: http://www.appt-21.rcts.pt/

Souza (s.d.). Doença Sexualmente Transmissível. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Manual do
Adolescente: São Paulo: http://www.adolescente.psc.br/adolescente/dst.htm

Souza(s.d.). Site Manual do Adolescente: Perguntas e Respostas, Será que estou Grávida?, Tamanho
do pénis, 1ª consulta, Masturbação, Métodos Contraceptivos, Gravidez, Homossexualidade, etc.
etc.. Brasil: São Paulo: http://www.adolescente.psc.br/adolescente/index.htm

Suplicy, M. (1999). Conversando sobre sexo. Petrópolis: Edição da autora.
Szarewski, A., Guillebaud, J. (2000). Contracepção: Manual para mulheres e homens. Lisboa: Climepsi

Editores.
Taschen Collection: www.taschen.com
Tasso, E.B.; Smith, M.C.; Ramos, M.P.; Sigulem, D. (1995). Genética. São Paulo: Universidade

F e d e r a l  d e  S ã o  P a u l o ,  E s c o l a  P a u l i s t a  d e  M e d i c i n a :
http://www.virtual.epm.br/cursos/genetica/genetica.htm

Tebas, P. (2001). Nonoxinol-9-PT. Retirado em 2005, do Web site espanhol THE BODY: The
C o m p l e t e  H I V /  A I D S  R e s o u r c e : :
http://www.thebody.com/Forums/AIDS/SpanishTreatment/Archive/Otras/Q17021.html



Participação Genuína dos Alunos na Educação Sexual                           Actividades para uma Aprendizagem Orientada para a Acção

251

The Clarity Collective (1983). Taught not Caught. Strategies for Sex Education. London: The Trinity
Press.

The Matter of Baby M:1988. (s.d.). Retirado em 2005, do Web site Galeschools.com. :
http://www.galeschools.com/womens_history/trials/babym.htm

The Medical Foundation (2003). VIH/ HIV e Gravidez: Faça o teste, receba cuidados médicos e receba
apoio. Retirado em 2005, do Web site de Massachusetts The Massachusetts Health Promotion
CLEARINGHOUSE:
http://www.maclearinghouse.com/PDFs/HIV_AIDS/HIV_Pregnancy_Portuguese.pdf

Thiesen, K.; Filippini C. A. F.; Silva, A. S.; Ropelatto, C.; Bianchini, E.; Haas, P. (2002). Infertilidade
Feminina. Retirado em 2005, do Web site brasileiro Portal de Ginecologia: O Site da Mulher na
Internet: http://www.portaldeginecologia.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=100

Thomson (Director) (desde 2004). Website NAM & AidsMap Português. Mundial: NAM (organização
baseada na comunidade: http://www.aidsmap.com/pt (Também está disponivel em Espanhol,
Francês e Inglês.).

Tokar, B. (2001). Riesgos biológicos: La próxima generación? Cultivos de plantas manipuladas
geneticamente para fabricar proteínas industrials y farmacéuticas. Retirado em 2005, do Web
site espanhol ECO-SUR: Recolección de Resíduos: www.ecosur.net/riesgos_ biologicos.html

U.S. Department of Energy Office of Science, Office of Biological and Environmental Research, Human
Genome Program (s.d.). Web site Human Genome Project Information. United States:
D e p a r t m e n t  o f  E n e r g y  O f f i c e  o f  S c i e n c e
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/publicat/primer/fig11.ht

UNESCO (1999). A declaração Universal sobre o genoma humano e os direitos humanos. Retirado em
2005, do Web site brasileiro DHNET, Enciclopédia Digital dos Direitos Humanos:
http://www.dhnet.org.br/direitos/direitosglobais/paradigmas_textos/genomahum.html

Vaticano (1997). Declaração universal sobre o genoma humano e os direitos humanos. Retirado em
2 0 0 5 ,  d o  W e b  s i t e p o r t u g u ê s  d o  V a t i c a n o :
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pa_acdlife_doc_0
8111998_genoma_po.html

Vayena, E., Rowe, P. J., Griffin, P. D. (Eds.)(2002). Current Practices and Controversies in Assisted
Reproduction. Report of a meeting on “Medical, ethical and social aspects of assisted
reproduction” held at WHO Headquarters in Geneva, Switzerland, 17-21, September 2001.
Geneva: WHO.

Vaz, J.M. (2003). Olhos nos olhos. Histórias de sexo e vida.  Porto: Dom Quixote.
Veiga, L., Meliço-Silvestre, A., Teixeira, F., Martins, I. (2000). Nem sempre o silêncio é de ouro: O caso

da SIDA. Coimbra: Instituto Politécnico de Coimbra.
Vilaça (1994). Conhecimento e atitudes dos adolescentes face à SIDA: Educação para a saúde nas

escolas Secundárias. Braga: Universidade do Minho (tese de Mestrado não publicada).
Vilaça, M. T., Sequeira, M. (2000). A leading intervention program of primary prevention of HIV

infection and AIDS in compulsory education. In The International Union of Biological Sciences
Commission for Biological Education (IUBS-CBE) (Org.). International Symposium on Biological
Education “BioED 2000”. The Challenge of the next Century, Paris, France, 15-18 Maio, 2000:
http://www.iubs.org/cbe/papers/Vilaca_Sequeira.html

Vinicius de Moraes (2003). O Poeta não Tem Fim. Cascais: Arteplural.
Vogt, C. (2001). Clones e Medos Crónicos. Com Ciência. Revista Electrónica de Jornalismo Científico:

http://www.comciencia.br/reportagens/clonagem/clone01.htm
Walsh, J. (1997). Contraceptive choices: Supporting effective use of methods. In Reproductive Health

Matters for the World Health Organization. Beyond acceptability: Users’ perspectives on
contraception. Reproductive Health Matters for the World Health Organization, p. 89-96.

WHO (2002). WHO Information Update: Considerations regarding re-use of the female condom. WHO:
http:// www. Who. Int/ reproductive-health/rtis/reuse-FC2.pdf

WHO (2005). Levonorgestrel para anticoncepción de emergência. In WHO, Boletin Infotrmativo,
Marzo, 2005.

WHO, Department of Reproductive Health Research (2002).Making decisions about contraceptive
introduction: A guide for conducting assessments to broaden contraceptive choice and improve
quality of care. Genebra: WHO, RHR.



Guia para os Professores                                                                                                                                  Referências Bibliográficas
 

252

WHO, Department of Reproductive Health Research (2002).Selected practice recommendations for
contraceptive use. Genebra: WHO, RHR.

WHO, Department of Reproductive Health Research (2005). Sexually transmitted and other
reproductive tract infections. A guide to essential practice. Genebra: WHO, RHR.

WHO, Department of reproductive Health Resesarch (2004). Progress in Reproductive Health
Research, nº 68.

WHO, Department of Reproductive Health Resesarch (2004).Critérios médicos de elegibilidade para
uso de métodos anticoncepcionais (3ª Edição). Genebra: WHO, RHR.

WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. A Resource package for
curriculum planners. Handbook for curriculum Planners. WHO, UNESCO.

WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. A Resource package for
curriculum planners. Students’ Activities. WHO, UNESCO.

WHO, UNESCO (1994). School Health Education to Prevent AIDS and STDS. A Resource package for
curriculum planners. Teachers’ Guide. WHO, UNESCO.

WHO/CONRAD (2002). WHO/ CONRAD Techical consultation on nonoxynol-9, Summary Report.
WHO/CONRAD.

Williams, R. H. (s.d.).Tecnologias Reprodutivas Assistidas. Retirado em 2005, do Web site brasileiro
Male Reproductive Clinic, P.A. – MRC. Houston, Texas: MRC, P.A.:
http://www.urologychannel.com/whfc/portuguese.shtml#arte (também está disponível em
Espanhol e Inglês).

Williams, Warwick, Dyson, Bannister (1995). Gray: Anatomia. Volume I, 37ª edição. Rio de Janeiro:
Editora Guanabara Koogan S.A..

Wilson, M. A. (1998). Amor y familia. Guia Práctica de Educación y Sexualidad. Madrid: Ediciones
Palabra.

World Health Organization (s.d). 20 Questions on genetically modified foods (20 Questões sobre
Alimentos Geneticamente Modificados). Retirado em 2005, do Web site inglês da WHO
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/ (Também está disponível em
Francês, Espanhol e outras línguas).

Zaconeta (2003). Bebês e Gravidez – Primeira Consulta Pré-Natal. Retirado em 2005, do Web site
b r a s i l e i r o  S a ú d e  e m  M o v i m e n t o
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=122

Zanuto, M.S. (2003). Toxoplasmose: Mitos e verdades. Boletim Informativo, ano VII, 29, p.9. Retirado
em 2005, do arquivo de artigos do Web site brasileiro da Associação Nacional de Clínicos
Veterinários de Pequenos Animais - ANCLIVEPA_SP: http://www.anclivepa-sp.org.br/rev-7-29-
02.htm

Zapiain, J. G. (Ed.) (1997). Avances en sexología. Pais Vasco: Servicio Editorial Universidad del Pais
Vasco.

Zapian, J. G. (1997). El desejo sexual como una emocion. In J. G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia.
Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, p. 111-131.

Zapian, J. G. (1997). Evolucion histórica del conocimiento cientifico de la respuesta sexual humana. In
J. G. Zapian (Ed.). Avances en sexologia. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco,
p. 133-152.

Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo-Sexual. Núcleos de trabajo.
Pais Vasco: Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

Zapian, Quintana, Fernandez (1997). Programa de Educación Afectivo-Sexual. Manual. Pais Vasco:
Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.




