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EDUCAÇÃO PARA

A SEXUALIDADE
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EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE

E A ESCOLA
Duração: 12 horas

A sexualidade é uma realidade essencial na vida humana; todo o nosso ser é mediatizado 

pela sexualidade, tornando-se uma dimensão de complexa definição. Esta complexidade 

pressupõe que a concetualização da sexualidade seja encarada numa perspetiva 

multidisciplinar, integrativa, tendo em atenção os diferentes processos biológicos, 

psicológicos, afetivos, sociais e culturais. Os autores López e Fuertes (1999) acrescentam 

que a sexualidade não só influencia todo o nosso ser, como também é influenciada pelo que 

somos. O presente curso visa promover  junto dos profissionais o desenvolvimento de 

competências técnicas e relacionais necessárias à construção de projetos de educação para 

a sexualidade, procurando  dar resposta ao novo contexto legislativo na área.

- Contribuir para um maior conhecimento sobre as questões relacionadas com a 

sexualidade, saúde sexual e educação sexual.

- Desenvolver uma atitude positiva perante a sexualidade, baseada numa ética relacional 

humanizada.

- Promover a aquisição de competências necessárias ao desenvolvimento de projetos de  

educação para a sexualidade.

APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS

I. Retratos da sexualidade: conceitos e suas dimensões.

II. Perfil do Educador Sexual.

III. A maturidade e o desenvolvimento psicossexual da infância à adolescência.

IV. Rabiscos sobre a sexualidade: como prevenir os riscos [gravidez não desejada e IST].

V. Como desenhar Projetos de Educação para a Saúde – Educação Sexual.

CONTEÚDOS

Profissionais e estudantes das áreas: Educação, Psicologia, Medicina, Enfermagem, 

Educação Social, Psicopedagogia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Animação 

Sociocultural, entre outras.

DESTINATÁRIOS

Mestre Teresa Cunha - Psicóloga Clínica, Sexóloga e Formadora no IPNP. Colaboradora em 

escolas de ensino básico e secundário na dinamização de ações de sensibilização na área da 

educação para a sexualidade e de projetos de educação sexual. Licenciatura em Psicologia 

pelo ISMAI. Mestrado em Sexologia pelo ISMAI. Especialização Interdisciplinar em Direito das 

Crianças pela Universidade Católica Portuguesa. Formadora certificada pelo IEFP e pelo 

CCPFC nas áreas de Psicologia e Práticas de Educação para a Saúde (Educação Sexual). 

Membro Efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

FORMADORA


