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Porquê a educação sexual na escola?

O que é a Educação Sexual?

SERVIÇO
DE
PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
Quando falamos de Educação Sexual esta-

Educação Sexual na Escola
E
O Papel das Assistentes Operacionais

» Porque a sexualidade faz parte da vida, do

mos a utilizar um conceito global abrangente

corpo, das relações entre as pessoas, do cres-

de sexualidade que inclui a identidade sexual

cimento pessoal e da vida em sociedade

(masculino, feminino), o corpo, as expressões da sexualidade, os afetos, a reprodução

» Porque a escola tem um importante papel na
formação dos alunos
» Porque a educação sexual informal e espontânea que existe em toda a parte, não é, muitas vezes, suficiente, esclarecedora e eficaz
» Porque a educação sexual ajuda a prevenir
os riscos associados a uma vivência da sexualidade, nomeadamente, as gravidezes não
desejadas e o contágio de infeções sexualmente transmissíveis

e a promoção da saúde reprodutiva.

*
É a abordagem pedagógica sistemática de
temas ligados à sexualidade humana em
contexto curricular, quer nas áreas disciplinares, quer nas não disciplinares, numa lógica
interdisciplinar, privilegiando o espaço turma
e as necessidades de crianças e jovens.

*
É o estabelecimento de mecanismos de par-

Psicóloga Fernanda Pereira

» Porque a educação sexual positiva e eficaz

ceria, nomeadamente, com os serviços de

ajuda a crescer, ajuda a uma vivência respon-

saúde, que permitam o encaminhamento e

sável e saudável da sexualidade

orientação individual das crianças e jovens
que deles necessitarem.

Educação Sexual na Escola

Educação Sexual na Escola

Educação Sexual na Escola

E o Papel das Assistentes Operacionais

E o Papel das Assistentes Operacionais

E o Papel das Assistentes Operacionais

Perfil desejável do educador

Fatores de sucesso
Papel das Assistentes Operacionais:
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