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Educação para a Saúde 
nas Escolas
As políticas indefi nidas e a responsabilidade das 
Direcções e dos Conselhos Escolares
Duarte Vilar

 Director 

Em Janeiro passado, a APF enviou ao Ministro da Educa-
ção a sua posição sobre a reorganização curricular, parte 
da qual passamos a apresentar.

“A APF entende e apoia totalmente todas as 
medidas tomadas no sentido de melhorar a efi -
cácia da Escola na promoção das competências 
académicas e científi cas necessárias à formação 
cultural e à futura formação profi ssional e aca-
démica das crianças e jovens que frequentam o 
ensino básico e secundário.

Mas, se entendemos que é esta a função prin-
cipal da Escola, entendemos também, que a es-
cola tem um papel igualmente fundamental na 
promoção da saúde e da cidadania.

Tal tem sido o entendimento dos legisladores e 
das diversas equipas ministeriais, de diferentes 
formações políticas, que as materializaram nas 
políticas educativas seguidas, sobretudo desde 
o início da década de 90 do século XX.

Tal tem sido, também, o entendimento das prin-
cipais agências e normativas internacionais. Na 
União Europeia, quase todos os países integram 
nas suas matrizes curriculares, espaços não dis-
ciplinares ou disciplinas que permitem a abor-
dagem regular e estruturada das questões da 
saúde e da cidadania.

Este entendimento radica em diversos pressu-
postos que, aliás, integram a Lei de Bases do 
Sistema Educativo.

  Em primeiro lugar, a Escola não constitui so-
mente uma instituição de formação, mas é 
também um contexto fundamental da vida 
das crianças e dos jovens, na qual ocupam 
uma parte importante do seu tempo de vida 
quotidiano.

  Em segundo lugar, compete à escola colabo-
rar com as famílias na educação integral das 
crianças e dos jovens.

  Em terceiro lugar porque, apesar de ter havi-
do melhorias consideráveis nos indicadores 
de saúde das crianças e jovens portugueses, 
persistem problemas como o consumo de ál-
cool e de outras substâncias tóxicas, as gra-
videzes e maternidades precoces, o recurso 
ao aborto em adolescentes. Por outro lado, 
têm emergido outros problemas de saúde, 
como, por exemplo, o problema do excesso 
de peso e obesidade que afecta um núme-
ro crescente de crianças e jovens. A Escola 
não pode nem deve demitir-se de ter uma 
intervenção nestes problemas de saúde, que 
também são dela.

  Em quarto lugar, muitas escolas portuguesas 
têm sido, frequentemente, palco de fenóme-
nos de violência entre alunos, violência exer-
cida sobre professores, e situações de indis-
ciplina. Também neste campo, a Escola não 
se pode demitir do seu papel educativo e de 
formação cívica das crianças e jovens.
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No entanto, a Escola não se deve limitar a reagir 
face aos problemas que afectam o seu quotidia-
no.

A Escola tem tido e deve continuar a ter um im-
portante papel na formação de uma cultura de 
saúde que não só previne riscos e doenças, mas 
promove estilos de vida saudáveis, com impli-
cações na saúde e bem-estar das gerações fu-
turas.

A Escola teve e deve continuar a ter um papel 
fundamental na promoção da educação para 
uma cidadania activa e responsável e que deve 
contribuir também, para a existência de um am-
biente de tranquilidade e de disciplina, essencial 
para o prosseguimento dos seus objectivos. 

A promoção da educação para a saúde e da 
educação para a cidadania pode e deve ser inte-
grada nos currículos das diversas disciplinas”.

A situação actual das políticas de educação para a saúde 
é deveras preocupante.

Por um lado, as difi culdades que as escolas estão a vi-
ver com a redução dos seus recursos humanos difi cultam, 
muitas vezes, a aplicação do disposto sobre a educação 
para a saúde, que constituiu um enorme passo em frente 
nos últimos anos, traduzindo-se na criação de gabinetes 
de saúde, e de equipas que levam para a frente projetos 

inovadores de educação para a saúde, nela se integrando 
as questões da educação sexual tal como disposto na Lei 
60/2009.

Por outro lado, e pelas informações a nível central, o Mi-
nistério da Educação parece também inactivo no fomento 
destas políticas de educação para a saúde, reforçando 
assim a ideia de uma escola despreocupada com outras 
questões que não sejam as puramente académicas.

Sempre dissemos que as políticas educativas e, dentro 
destas, a educação sexual nas escolas, não podem nem 
devem ser vistas unicamente como produtos do ministério 
da educação. São também as direcções das escolas que, 
na base, são responsáveis pela aplicação da legislação e 
das políticas defi nidas.

Por isso, esperamos que a actual equipa ministerial apre-
sente os seus planos na área da educação para a saúde 
nas escolas. 

Por outro lado esperamos que, mesmo que em termos go-
vernamentais, a política das escolas promotoras de saúde 
esteja, no mínimo, numa situação de indefi nição, as esco-
las e nomeadamente os seus órgãos de gestão, compreen-
dam a importância de dar continuidade a esta dimensão 
essencial do seu projeto educativo, e, tendo em conta os 
recursos disponíveis, continuem o louvável trabalho que se 
tem desenvolvido nos últimos anos, contribuindo para a 
saúde das crianças e jovens portugueses e, provavelmen-
te, para a saúde das futuras gerações de adultos.
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Sexualidade na Adolescência
Uma Intervenção Médica no Ensino Básico

Clara Moura, Edite Gonçalves, Miguel Azevedo, Sofi a Baía
 Internos de formação específi ca de Medicina Geral e Familiar, USF de Fânzeres – ACES de Gondomar 

RESUMO: Verifi cada a inexistência de um plano para a educação sexual na escola do ensino básico da área onde 
trabalham, os médicos internos de uma Unidade de Saúde Familiar do Grande Porto organizaram uma intervenção nessa 
área.O objectivo foi capacitar todos os jovens frequentadores do 9º ano para uma vida sexual responsável e saudável.O 
projecto decorreu durante o ano lectivo de 2009/2010. A caracterização dos conhecimentos dos alunos na área da se-
xualidade foi efectuada no início do ano lectivo, através de um questionário. Disponibilizámos uma “Caixa de Sugestões” 
a cada turma, para que os alunos colocassem perguntas de forma anónima, com dúvidas na área em estudo e sugestões 
de temas a abordar, de forma a melhorar a orientação da nossa intervenção. A análise dos questionários e das questões 
colocadas, guiaram os autores na preparação das sessões. Os autores construíram uma apresentação multimédia sobre 
um tema diferente em cada trimestre – Métodos anticoncepcionais, Doenças Sexualmente Transmissíveis e Treino de 
competências sociais (com visionamento de vídeo de forma a consolidar conhecimentos e espaço aberto para perguntas 
e discussão) – com o objectivo de criar uma continuidade no trabalho. O projecto foi inteiramente implementado, com 
grande sucesso e interacção com os alunos, tendo sido colocadas inúmeras questões que os autores abordaram de forma 
adequada à população-alvo. Foi avaliado o impacto do nosso trabalho de Educação para a Saúde, em termos de compe-
tências adquiridas, através da aplicação do questionário utilizado no início do projecto. Os resultados atestam a melhoria 
dos conhecimentos na área da Sexualidade.

INTRODUÇÃO

A sexualidade é, por defi nição segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), uma energia que nos motiva 
a procurara amor, contacto, ternura e intimidade; que se 
integra no modo como nos sentimos, movemos, tocados 
e somos tocados; é ser-se sensual e ao mesmo tempo se-
xual; ela infl uencia pensamentos, sentimentos, acções, e 
interacções e por isso infl uencia também a nossa saúde 
física e mental1.

A educação para a sexualidade pretende contribuir para 
uma vivência mais informada, gratifi cante, autónoma e 

responsável da sexualidade, constituindo um importante 
contributo para a formação pessoal e social do indivíduo.

Desde Agosto de 1999, a legislação prevê a implemen-
tação de um programa para a promoção da saúde e da 
sexualidade nos estabelecimentos de ensino básico e 
secundário2. Passada mais de uma década a educação 
sexual nas escolas nacionais é ainda uma meta a atingir. 
O desenvolvimento de iniciativas e acções no âmbito da 
Educação Para a Saúde assumem um carácter pontual e 
errático, partindo da iniciativa de cada escola e, normal-
mente, complementados com o apoio das entidades de 
saúde locais.
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A defi nição de adolescência da OMS compreende a faixa 
etária que vai dos 10 aos 19 anos3. Caracteriza-se por 
mudanças físicas aceleradas e características da puber-
dade, diferentes do crescimento e desenvolvimento que 
ocorrem em ritmo constante na infância. Essas alterações 
surgem infl uenciadas por factores hereditários, ambien-
tais, nutricionais e psicológicos.

A adolescência representa um momento fulcral do desen-
volvimento, caracterizada por período de confl itos, ne-
cessidade de afi rmação, mudança física e psicológicas, 
associadas à impaciência e à irresponsabilidade4.

É nesta fase primordial disponibilizar ao adolescente os 
meios mais apropriados e de forma atempada com o ob-
jectivo de construir um conceito de sexualidade alargado 
numa perspectiva biológica, psicológica, afectiva, social e 
espiritual capacitando-o de competências que o permitam 
vivenciar uma sexualidade responsável e consciente. 

OBJECTIVO

O objectivo deste projecto foi capacitar todos os jovens 
frequentadores do 9º ano da Escola EB 2,3 de Fânzeres 
para uma vida sexual responsável e saudável.

METODOLOGIA

O projecto decorreu durante o ano lectivo de 2009/2010, 
após contacto com a escola e devidamente formalizada 
a proposta com o conselho executivo. A população alvo 
escolhida foi o conjunto de todos os alunos do 9º ano (6 
turmas) num total de 118.

Este consistiu em 4 sessões de 45 minutos, 2 no primeiro 
período e as restantes no segundo e terceiro períodos. As 
sessões decorreram durante o horário destinado à forma-
ção cívica, monitorizadas pelos directores de turma. 
A equipa constituída por 4 médicos internos de MGF foi 
subdividida em grupos de 2 elementos. Cada grupo fez a 

intervenção a 3 turmas ao longo do ano, e a cada turma 
isoladamente, de forma a criar um ambiente mais familiar 
e informal propício à discussão.

Na primeira sessão foi apresentado o projecto aos alunos 
e feita a caracterização dos seus conhecimentos na área 
da sexualidade, através de um questionário composto por 
21 questões elaborado pelos autores. Ainda nesta sessão 
foi disponibilizada uma “Caixa de Sugestões”, para que 
os alunos colocassem perguntas de forma anónima, com 
dúvidas na área em estudo e sugestões de temas a abor-
dar, de forma a melhorar a orientação da intervenção. A 
análise dos questionários e das questões colocadas, guia-
ram os autores na preparação das 3 sessões seguintes.

Os autores construíram uma apresentação multimédia so-
bre um tema diferente em cada trimestre. No primeiro tri-
mestre o tema escolhido foi “Métodos anti-concepcionais”, 
onde foi abordado de uma forma genérica a anatomia 
e fi siologia na puberdade e os vários métodos anti-con-
cepcionais. Os autores levaram exemplos práticos destes 
métodos para melhor elucidar os alunos.

No segundo trimestre, foi abordado o tema ”Infecções 
Sexualmente Transmissíveis” (ISTs). Nesta sessão foram 
apresentadas as principais ISTs - os sintomas, meios de 
diagnóstico e prevenção.

A última sessão, feita no 3º trimestre, intitulada “Treino de 
Competências Sociais”, consistiu no visionamento de um 
vídeo de forma a consolidar os conhecimentos e treino de 
competências sociais com espaço aberto para perguntas 
e discussão. Nesta sessão foi avaliado o impacto do nosso 
trabalho de Educação para a Saúde, em termos de com-
petências adquiridas, através da aplicação do questioná-
rio utilizado no início do projecto.

RESULTADOS

Tal como descrito anteriormente, na primeira sessão os 
investigadores deixaram na escola uma “Caixa de Suges-
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tões” para cada turma. Posteriormente, estas questões/
sugestões foram agrupadas em categorias (Gráfi co 1) e 
utilizadas para, nas sessões subsequentes, ir de encontro 
às necessidades dos alunos. 

Também na primeira sessão foi aplicado um questionário 
de forma a identifi car as maiores lacunas nos conhecimen-
tos dos alunos.

No fi nal do ano lectivo, foi avaliado o impacto do trabalho 
de Educação para a Saúde, em termos de competências 
adquiridas, através da aplicação do mesmo questionário.

A primeira questão consistia na legendagem de duas 
imagens do aparelho reprodutor feminino e masculino. O 
número de respostas correctas aumentou de forma consi-
derável (Gráfi co 2) entre o primeiro e o segundo questio-
nário.

Posteriormente seguiam-se questões sobre métodos contra-
ceptivos. No gráfi co 3 pode observar-se a evolução dos 
alunos entre o início e o fi nal do projecto.

Quando lhes foi pedido que dessem exemplos de métodos 
anticoncepcionais, no início do projecto a maioria dos 

Gráfi co 1 Questões colocadas pelos alunos, por categorias
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Gráfi co 2 Número de alunos com legendagem 

Gráfi co 3 Respostas às questões sobre Contracepção correcta no início e no fi m do projecto
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Gráfi co 4 Exemplos de métodos contraceptivos dados pelos alunos

Gráfi co 5 Respostas correctas às questões sobre Infecções sexualmente transmissíveis
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alunos referiu o preservativo masculino e a pílula, haven-
do poucos a conhecerem outros métodos, situação que 
se alterou no fi nal do projecto, como se pode verifi car no 
gráfi co 4.

Quanto às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), de 
acordo com os resultados do primeiro questionário, era a 
área em que os alunos tinham mais conhecimentos. Ape-
sar disso, no fi nal do projecto estes resultados melhoraram 
(Gráfi co 5).

DISCUSSÃO

A formação individual na área da sexualidade comunga 
de diversas infl uências, sejam elas da família, amigos, es-
cola, profi ssionais de saúde, comunicação social, etc.

Os autores procuraram introduzir uma pioneira estabili-
dade numa aliança já existente, de uma forma mais ou 
menos duradoura: uma parceria anual entre escola e mé-
dicos de família.

A comunidade escolar encarou o projecto de forma po-
sitiva e cooperante; de uma forma geral, os professores 
que detinham a responsabilidade da direcção de turma, 
procuraram adequar a discussão de temas curriculares ao 
objecto das nossas sessões.

É competência do médico de família, quer implementar 
actividades de educação para a saúde, tanto a nível indi-
vidual como comunitário, quer a intervenção preventiva e 
curativa na área da sexualidade. Esta é normalmente rea-
lizada no sigiloso e resguardado ambiente do consultório 
de um qualquer Centro de Saúde, sendo esporadicamente 
implementada, de forma contínua, por médicos de família 
no meio mais familiar para o adolescente, que é a escola. 
Havendo uma contínua ligação aos mesmos alunos por 
parte de 4 jovens médicos de família da área da escola, 
levou a que aqueles conhecessem os “seus” médicos de 
família, permitindo que o centro de saúde abraçasse a 
sua comunidade escolar, investindo no ganho de confi an-

ça e numa medicina de proximidade e de intervenção na 
fonte.

A diferenciação adquirida pelos autores ao longo dos 
seus próprios trajectos formativos é muito satisfatória para 
as necessidades que o projecto apresentou. O conheci-
mento médico foi transportado através de uma linguagem 
simplifi cada e o recurso a meios multimédia. Para uma 
maior proximidade dos alunos aos diversos meios contra-
ceptivos foi decisivo o facto de levarmos 1 exemplar de 
cada método. O facto de serem os autores os próprios 
médicos de família dos alunos, permitiu uma continuidade 
de cuidados na área da sexualidade, entre escola e centro 
de saúde; tal foi percepcionado pelos médicos consultas 
em que se abordavam os temas das sessões, como por 
exemplo, ao iniciar um novo método contraceptivo.

Os autores construíram um roteiro orientador de sub-temas 
a desenvolver nas diversas sessões; no entanto, sentido 
ser um dever ir de encontro às necessidades específi cas 
de cada turma, a “Caixa de Sugestões” foi criada. As 
questões colocadas refl ectiram alguma heterogeneidade 
na origem familiar dos alunos e no seu próprio trajecto 
formativo. O tipo de perguntas colocadas por vezes extra-
vasava o campo da medicina, entrando na área das com-
petências sociais mais latas, como o tema “sentimentos”.

No decorrer de cada sessão foi notório o interesse geral 
das turmas, intervindo espontaneamente de forma a colo-
car questões sobre as matérias abordadas, mas também 
sobre temas relacionados.

No que diz respeito aos conhecimentos na área da con-
tracepção, os estudantes aumentaram a abrangência dos 
seus conhecimentos sobre métodos anticoncepcionais; no 
entanto, o relevo que atribuíam ao preservativo foi identifi -
cado como uma mais-valia pelos autores, e reforçado. No 
que diz respeito às IST`s verifi caram-se algumas falhas de 
conhecimentos, tendo sido identifi cados e corrigidos.

O projecto não assenta num modelo clássico de Avaliação 
e Melhoria Contínua da Qualidade, dada a inobservân-
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cia de algumas normas que norteiam este tipo de interven-
ções. No entanto, podemos afi rmar que houve uma global 
melhoria nos níveis de conhecimento sobre sexualidade. 
O protocolo implementado não permite diminuir eventuais 
viéses, como o é a infl uência dos conteúdos escolares ou 
televisivos na formação na sexualidade.

Dado o sucesso apercebido pelos autores e pelos parcei-
ros na escola, foi proposto replicar este modelo, em alu-
nos mais jovens; está em estudo a aplicação deste modelo 
nas escolas abrangidas pelo ACES Gondomar. Antevêem 
os autores que uma mais precoce intervenção, possa pro-
porcionar ainda melhores resultados.
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É preciso ter tempo…
Rogério Manita e Sousa

  Biólogo, Mestre em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental, Doutorando em Educação, Docente dos 
Ensinos Básico e Secundário 

O contexto

No primeiro artigo que escrevo para esta nossa Revis-
ta, proponho uma refl exão sobre o tempo, o tempo que 
temos, ou deveríamos ter, para desenvolver o trabalho 
docente, bem como as suas implicações no âmbito pro-
fi ssional, nomeadamente no que à temática da Educação 
Sexual respeita nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do 
Secundário.

Este é um espaço de refl exão e por isso parece-me que o 
tema se justifi ca, pois o tempo será um dos factores decisi-
vos para que o trabalho que desenvolvemos seja, de fac-
to, produtivo, num momento em que a Educação no nosso 
País se recentra nos conteúdos disciplinares.

Parece que se esqueceu o sentido que as aprendizagens 
devem ter, a denominada recontextualização curricular, e 
a responsabilidade que a Educação deve assumir na for-
mação integral do cidadão, que não se esgota naqueles. 
Será que um ensino competitivo e virado para si próprio 
levará à formação de indivíduos solidários e atentos aos 
problemas da sociedade, lembrando que somos seres gre-
gários?

Fala-se muito hoje na gestão empresarial de efi ciência e 
efi cácia, vocábulos que também já chegaram às nossas 
Escolas, que alguns querem que sejam geridas com base 
na perspectiva de mercado. A narrativa com que somos 
confrontados mostra uma realidade que, embora constate 
que os portugueses trabalham mais horas que muitos dos 
seus concidadãos europeus, nos coloca em patamares in-
feriores no que respeita à produtividade.

E a pergunta torna-se óbvia. Porquê? Porque seremos tão 
pouco produtivos no contexto nacional quando também se 

sabe que no estrangeiro os trabalhadores portugueses são 
requeridos pela sua capacidade de trabalho? Será fado? 
Será desdita?

Tenho para mim que quando um cidadão comum parece 
ter resposta para uma questão importante para a nossa 
vivência em comunidade e não vê os decisores, sequer, 
debater essa vertente do problema, é porque, certamente, 
também já o constataram, mas tal não interessa transpor-
tar para a discussão.

Sendo um desses tais cidadãos, entendo que o problema 
com que nos debatemos quanto à produtividade no nosso 
País se centra na organização do trabalho. E esta é uma 
questão que nunca vemos debatida. Porquê? Acaso não 
temos exemplos no País (as tais boas práticas de que tam-
bém agora tanto se fala) de que uma boa organização do 
trabalho transporta consigo a produtividade? 

Nas organizações estrangeiras que por cá se instalaram, 
da indústria, aos serviços, passando pela agricultura, não 
temos exemplos de que uma boa organização do trabalho 
faz com que os objectivos (individuais e de empresa) se-
jam alcançados, sendo os trabalhadores até premiados? 
Não assistimos a quem nelas trabalha demonstrar motiva-
ção e espírito de equipa e enaltecer a própria empresa?

A organização da Escola e do trabalho docente

O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril – Regime ju-
rídico de autonomia, administração e gestão escolares –, 
estabelece a gestão escolar uninominal, a partir da fi gura 
do Director. Defi ne que a articulação e a gestão curricu-
lares são asseguradas por Departamentos, que não po-
dem exceder 4 nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e 
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no Secundário e que serão coordenados por professores 
designados pelo Director.

A representatividade dos docentes dos vários Grupos Dis-
ciplinares que, relembro, são o cerne do trabalho docente, 
cai assim por terra, uma vez que quem consideraríamos 
ser os nossos mais dignos representantes não são por nós 
eleitos. E será que uma Instituição na qual a democracia 
não emerge pode formar cidadãos democráticos? Haverá 
autonomia se tudo for assim regulado?

Por outro lado, diz-se que ‘Tempo é dinheiro’. Assentando 
nesta premissa, a ‘crise’ exigiu a defi nição de medidas de 
consolidação orçamental, que quanto à Educação leva-
ram à eliminação da Área de Projecto e do Estudo Acom-
panhado e a alterações de vulto na Formação Cívica, à 
redução do crédito horário das Escolas e do número de 
horas de assessoria, das equipas do Plano Tecnológico da 
Educação, de cerca de 5000 docentes, a que se juntarão, 
também se diz, muitos mais este ano.

 Mas também se verifi cou a obrigatoriedade dos profes-
sores bibliotecários leccionarem uma turma, a alteração 
na dispensa da componente lectiva de coordenadores de 
estabelecimentos de ensino e dos critérios para a fi xação 
do número de adjuntos do Director, a aplicação às Escolas 
do Código do Trabalho, aumentando a componente lecti-
va no trabalho nocturno.

Neste ‘estado de sítio’ o Despacho n.º 5328/2011, de 
28 de Março, vem determinar que existam 22 tempos na 
componente lectiva e 2 tempos para actividades de apoio 
educativo, prioritariamente, e de enriquecimento ou com-
plemento curricular, ou 1 para os tenham uma redução 
daquela componente maior ou igual a 6 horas.

No que respeita à componente não lectiva, para além 
do tempo reservado à preparação de aulas (que há que 
sublinhar apenas chegará para ver os testes), considera 
as reuniões para as quais o docente seja convocado (ge-
ralmente duas horas semanais) e o trabalho a nível de 
estabelecimento, uma hora no mínimo, fi cando por saber 
se quem tem mais de 100 alunos não fi ca sujeito a uma 
ilegalidade no seu horário. 

Esta componente envolve as horas correspondentes à re-
dução da componente lectiva usufruída por quem ainda 
a tem e, à excepção de 2 tempos para as Direcções de 
Turma que se encontram nesta integradas, todo o restante 
trabalho na Escola decorre dela1 querendo isto dizer que 
o exercício de muitos cargos se faz à custa do tempo de 
cada um, uma vez que o número de horas atribuído na 
maioria das funções dará apenas e só para as reuniões 
necessárias aos seus desempenhos. 

E quais são as consequências destas medidas? Primeiro 
a funcionalização dos docentes, contidos num espartilho 
hierárquico, tantas vezes com ausência de competência 
nos patamares superiores, o que muitas vezes se refl ecte 
na sua avaliação. 

Tem de se ter presente que se as Direcções Regionais po-
dem hoje ser extintas tal se deve ao facto de que serão 
os Directores a desempenhar o papel daquelas estruturas, 
em mandatos mais ou menos mesclados de uma pretensa 
autonomia, que todos sabemos não passar do papel.

Depois tem de se sublinhar que neste momento os colegas 
só a partir dos 50 anos começarão a ter horas disponí-
veis na sua componente não lectiva para a realização 
de outras actividades com os alunos que extravasem as 
disciplinas que leccionam. Será isto, sequer, lógico? Será 
isto aproveitar o ‘sangue novo’ que chega às Escolas, a 
possibilidade da normal renovação das práticas e de ex-
perienciar novas formas de entendimento da profi ssão? E 
quando todos estiverem nesta situação como se cumprirão 
os cargos?

E os que agora ainda têm horas de redução que, sendo 
mais velhos, fi cam com a responsabilidade de assegurar 
tudo o que há para fazer na Escola e que deixei expres-
so em nota de pé de página? Terão eles capacidade 
para tanto? Será depois dos 50 que a produtividade será 
maior? 

É que é preciso não esquecer que já vemos professores 
a ter de se preocupar com a lavagem de material e a 
arrumação de laboratórios, pois os auxiliares de acção 
educativa estão reduzidos em determinadas Escolas a 

1 Exemplos: Avaliação do desempenho docente; Outras horas da Direcção de Turma; Coordenação dos Departamentos e de estruturas de coordenação 
educativa e supervisão pedagógica (grupos de recrutamento ou áreas disciplinares, conselho de docentes, conselho de directores de turma, coordenação 
ou direcção de cursos, coordenação de ano, ciclo ou curso, direcção de instalações, da educação para a saúde, de clubes e ou projectos); Coordenação 
e dinamização de actividades no âmbito do desporto escolar; Coordenação e participação em equipas do Plano Tecnológico de Educação; Assessoria ao 
Director; Substituição de outros docentes (em ausências de curta duração); Orientação e acompanhamento de alunos nos espaços escolares; Dinamização de 
actividades de enriquecimento e complemento curricular (incluindo as da ocupação plena dos tempos escolares); Apoio individual a alunos; Frequência de 
acções de formação contínua.
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números que chegam a ser menos de 25% dos quadros 
aprovados. 

Há que perceber que o conjunto destas medidas, com 
refl exos no tempo, transportam problemas acrescidos às 
Escolas para o seu normal funcionamento e inviabilizam, 
na prática, a integração preconizada para todas as áreas 
em que o trabalho de projecto fosse considerado como 
dinamizador das actividades a desenvolver. 

Tal será o caso da Educação Sexual, perspectivando-se o 
total cumprimento destas medidas no quadro das altera-
ções, ditas ‘pontuais’ da Revisão da Estrutura Curricular. A 
instabilidade não se espelha só aqui, pois também a ava-
liação do processo, defi nida na Lei, não foi quer discutida 
em sede própria, quer do conhecimento dos interessados.

Isto vem demonstrar que na Educação (não será o mes-
mo no País?) a perspectiva é, muitas vezes, a do curto 
prazo, sacrifi cando cada responsável o prazo mais longo 
em detrimento da procura de deixar o cunho pessoal no 
estabelecimento das políticas.

Deixando por fazer a necessária avaliação do trabalho 
desenvolvido, caminhamos no sentido da mudança pela 
mudança, facilmente se percebendo neste caso que, por 
este conjunto de situações, se difi culta a possibilidade da 
consecução do conjunto dos conteúdos defi nidos para a 
temática nas Áreas Curriculares Não Disciplinares, trans-
portando problemas acrescidas para atingir as metas pre-
conizadas.

Depois de descrever a realidade que vivemos, procurando 
demonstrar a importância que deve ser atribuída à estru-
tura organizativa e à organização do tempo do trabalho 
dos docentes nas Escolas, analiso seguidamente as impli-
cações no exercício profi ssional.

As implicações pedagógicas

Como resultado do que antes apresentei o trabalho pe-
dagógico tem de ser, necessariamente, afectado. Ele é a 
essência do nosso mister, ou não fossemos todos educa-
dores. Mas quantos de nós podem dizer que as práticas 
pedagógicas são discutidas nos Grupos Disciplinares a 
que pertencemos? Há tempo necessário para tanto nas 
nossas reuniões?

Tendo ainda presente o Decreto-Lei n.º 75/2008, é nele 
estabelecido que o Director é, por inerência, o Presidente 
do Conselho Pedagógico. E que trabalho vemos ser desen-

volvido nesse Conselho nas Escolas? Não se tornou este 
um órgão pura e simplesmente burocrático? 

Recordo que ainda éramos eleitos para nele representar-
mos os Departamentos e já perguntava, numa reunião no 
segundo ano de mandato, se as ordens de trabalho des-
sas reuniões eram fotocópias das dos anos anteriores… 
Que dizer agora que os Coordenadores de Departamento 
são nomeados pelo Director e que, na grande maioria, se 
limitam a executar o que o dirigente manda, até porque é 
ele que os avalia directamente…

No que respeita à temática, a Lei de Bases do Sistema 
Educativo defi ne a área de Formação Pessoal e Social, 
como podendo ter como componentes a educação para 
a participação cívica, a educação ecológica, a educação 
do consumidor, a educação familiar, a educação para a 
sexualidade e a educação para a saúde e prevenção de 
acidentes, bem como, a título facultativo, o ensino da edu-
cação moral e religiosa.

Com a Lei 60/2009, de 6 de Agosto, regulamentada que 
foi pela Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de Abril, a Educa-
ção Sexual tornou-se obrigatória. Integrada neste conjun-
to variado de conteúdos, não detendo espaço próprio, o 
tempo, ou a falta dele, leva-a para uma transversalidade 
que sabemos, por experiência anterior, que consequên-
cias transporta.

Os Projectos Curriculares de Turma vão contê-la, dispersa 
pelas disciplinas que se dispuseram a trabalhá-la, coorde-
nada por um Director de Turma que pode não ter quer per-
fi l, quer apetência, ou mesmo formação para o desempe-
nho de tal papel. Fácil será concluir que burocraticamente 
sempre se poderá dizer que o tema foi trabalhado nas 
áreas disciplinares num qualquer relatório de avaliação 
do trabalho produzido no fi nal do ano. 

Mas e o debate das questões que mais interessam aos 
alunos e a integração dos saberes adquiridos? Ficarão 
por palestras de um qualquer especialista, eventualmente 
de um Centro de Saúde que ainda tenha possibilidades 
de promover parcerias com a Escola, pois as tais medidas 
restritivas também os afectam?   

E quanto à Formação contínua a que pudemos aceder? 
Constatamos a existência de alguma diversidade de cur-
sos que nos interessariam no Centro onde a nossa Escola 
se integra? Se a área temática é transversal, foi feita a 
análise curricular que se impunha e foi solicitada a cola-
boração das Organizações Não Governamentais que a 
trabalham? 
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E foi feita a ligação às Associações profi ssionais repre-
sentadas nos vários Grupos Disciplinares, tendo em vista 
a sua participação neste processo? Não seria o momen-
to para ajudar a dar sentido às aprendizagens, tantas 
vezes tão áridas para os alunos? E as acções facultam 
formação no domínio do como fazer, abordando meto-
dologias variadas que possam facilitar o trabalho com 
os discentes?

Por último, porque não ouvimos falar de Investigação & 
Desenvolvimento nas Escolas? Se esta componente é sem-
pre valorizada no discurso empresarial e se é este o mode-
lo que se quer implantar nas Escolas porque não a aposta 
neste domínio? Ou na Educação isso envolveria dispêndio 
de tempo que não se quer facultar? Em quantas Escolas 
vemos uma ligação com Instituições de Ensino Superior 
para concretizar projectos neste âmbito? E quantos docen-
tes se encontram a realizar trabalho de investigação na 
própria Escola? 

Embora nunca o veja referido, não será que as Escolas 
constituem os locais em que se concentra a maior parte 
da ‘massa cinzenta’ em muitos dos Municípios no País? 
E acaso ela é aproveitada até pelas próprias Edilidades? 
Não será isso desperdício de recursos?

A rede do tempo ou o tempo em rede

Procurei neste artigo refl ectir como o tempo condiciona 
o desenvolvimento do nosso trabalho, particularmente no 
que respeita aos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do 
Secundário, e quais as suas implicações no âmbito pro-
fi ssional, nomeadamente no que à temática da Educação 
Sexual respeita.

Para mim parece ter fi cado claro que a actual organiza-
ção do trabalho tem implicações na prática pedagógica e 
tal se traduz numa menor efi ciência e efi cácia do trabalho 
docente. 

Para além disso, a própria estrutura organizacional da 
Escola parece ter efeitos contraproducentes na formação 
democrática do futuro cidadão que procuramos ajudar a 
construir, sendo adversa à pluralidade de pontos de vista 
e à colegialidade que é o âmago do trabalho docente.

No que respeita à Educação Sexual é visível que uma te-
mática que se rotula de transversal necessita, por um lado, 
de deter um espaço de debate e de integração que propi-
cie a quem está num processo de formação a possibilida-
de de dar sentido às diversas aprendizagens disciplinares 
que vai efectuando.

Por outro lado, que quem tem a incumbência de formar 
possa ter motivação para o desenvolvimento do trabalho, 
espaço para a preparação das actividades, tempo para o 
debate das questões pedagógicas que se vão colocando, 
de discussão das metodologias que se experienciam e dos 
recursos que se encontram disponíveis para a consecução 
do trabalho docente neste âmbito.

Sendo este um espaço de debate, apelo ao contributo de 
cada leitor(a) para enriquecer as conclusões que possa-
mos, em conjunto, alcançar. Embora, como se constata, 
sabendo que a discussão sobre a Educação Sexual (em 
Rede) também necessita que se tenha tempo…
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Contracepção

A contracepção, ou seja, o conjunto de métodos que visam evitar a fecundação, nem sempre constitui uma preocupação 
dos adolescentes quando dão início à sua vida sexual. 

Apesar de um conjunto de informações a que têm acesso através da escola, dos amigos, da família, da comunicação 
social,  constata-se uma percentagem elevada de adolescentes que não utiliza nenhum método contraceptivo nas suas 
primeiras relações sexuais (com penetração), pelo que fi cam desprotegidos em relação às gravidezes não desejadas e às 
infecções sexualmente transmissíveis.

Sendo a adolescência um período da vida durante o qual acontecem alterações biofi siológicas, psicológicas, intelectuais 
e sociais que levam os adolescentes a sentirem-se com um novo corpo sexuado e com novas possibilidades e necessidades 
sexuais o que, por vezes e mais precocemente, os conduz a encontros sexuais sem desejarem o nascimento de um 
fi lho/a, torna-se imprescindível contribuir para que os adolescentes tenham um melhor conhecimento sobre os métodos 
contraceptivos -  como actuam e se utilizam, vantagens e desvantagens, onde se podem adquirir e outras informações 
práticas - e, ainda, sobre os recursos e serviços públicos existentes no país para adolescentes bem como os procedimentos 
inerentes à sua correcta utilização. (Ex: linha telefónica de ajuda - Sexualidade em linha – 808 222 003)

Objectivos pedagógicos

A abordagem deste tema pretende: 

  Em termos de Conhecimentos – contribuir para que cada aluno adquira saberes relacionados com: 
 a contracepção, os métodos contraceptivos e os serviços públicos existentes para adolescentes;

  Em termos de Atitudes/comportamentos – contribuir para que cada aluno fi que predisposto a:
  assumir comportamentos informados e seguros para a prevenção de gravidezes não desejadas e reconhecer a 

contracepção como uma responsabilidade do rapaz e da rapariga.

Recursos de apoio:

 Portal da APF (www.apf.pt)
 Folheto “Métodos contraceptivos: uma escolha tua!” – APF
  “Educação Sexual na Escola: guia para professores, formadores e educadores” – A. Frade, A. M. Marques, C. 

Alverca e D. Vilar – Texto Editora
 Vídeo - ”Métodos Contraceptivos” (20 minutos), produzido pela APF.
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Actividade: “Refl ectir sobre contracepção”
 
Destinatários: Alunos do 9º Ano e/ou do Ensino Secundário

Duração: 3 aulas de 45 minutos

Desenvolvimento da acção: 

  Na 1ª aula, dividir a turma em 4 subgrupos e propor que com apoio de material específi co (livros, folhetos ), trazido 
pelo professor, seja dado início ao seguinte trabalho:

1 grupo – procurar defi nições para contracepção e planeamento familiar
2 grupos -   referir os métodos contraceptivos existentes, apontando vantagens e  desvantagens
1 grupo – referir os serviços públicos existentes para adolescentes 

  Solicitar aos alunos que pesquisem e tragam para a 2ª aula material complementar para fi nalizar o trabalho de grupo, 
avisando que, na aula seguinte, cada grupo deverá apresentar o trabalho realizado aos restantes colegas.

  Solicitar aos alunos, na 3ª aula, que cada grupo partilhe as suas informações com os restantes alunos, dando espaço 
para que os colegas acrescentem informações em falta e para que se efectuem refl exões conjuntas.

  Esta actividade pode ainda ser complementada com a passagem do vídeo “Métodos Contraceptivos” (20 minutos), 
produzido pela APF.

  Para terminar, fazer com a turma a auto-avaliação dos trabalhos de grupo.
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Standards for Sexuality Education in Europe

Partindo destes princípios, são resultados a atingir:

  Contribuir para uma sociedade mais tolerante e aberta 
à diversidade sexual

  Capacitar para escolhas informadas e responsáveis 
em relação a si e aos outros

  Conhecer o corpo humano, o seu desenvolvimento e 
funções

  Ser capaz de expressar sentimentos e necessidades, 
viver de forma gratifi cante e desenvolver a sua auto 
identidade

  Ter informação adequada sobre os aspectos físicos, 
emocionais, sociais e culturais da sexualidade, sobre 
contracepção, prevenção das IST e ainda sobre coer-
ção sexual

  Ter informação sobre os serviços de saúde sexual e 
reprodutiva existentes

  Ser capaz de refl ectir sobre a diversidade de normas 
e valores sexuais, defi nindo as suas próprias posições 
pessoais de forma crítica

  Ser capaz de construir relações baseadas na compre-
ensão mútua e no respeito pelas necessidades e limites 
do outro, prevenindo-se da violência e dos abusos

  Ser capaz de comunicar sobre a sexualidade e ter a 
linguagem adequada para o fazer

A presente publicação encontra-se estruturada em duas 
partes. A primeira e para além  das defi nições e conceitos 
de sexualidade, saúde sexual e educação sexual, fornece-
nos os pressupostos, princípios e resultados da educação 
sexual, enquanto na segunda parte são abordados os 

A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists
(Federal Centre for Health Education, BZgA  - Colónia, 2010)

Iniciativa da World Health Organization (Região Europa) 
e desenvolvida pela Federal Centre for Health Education 
(BZgA) em estreita colaboração com um grupo de especia-
listas de diversos países europeus com formação em áreas 
que vão da medicina às ciências sociais e psicologia e 
uma vasta experiência de terreno no âmbito da sexuali-
dade e da educação sexual, Standards for Sexuality 
Education in Europe apresenta-se como uma nova refe-
rência para a educação sexual no contexto europeu, uma 
resposta à necessidade sentida, face às mudanças sociais 
ocorridas na condição juvenil nas últimas décadas, em 
defi nir estratégias mais efi cazes que permitam capacitar 
os jovens com conhecimentos, competências, atitudes e 
valores para viver uma sexualidade gratifi cante em termos 
físicos e emocionais, quer individualmente quer nas suas 
relações com os outros.

Os jovens precisam de uma educação sexual que lhes 
possibilite o desenvolvimento de atitudes positivas e res-
ponsáveis face à sua sexualidade e à dos seus parceiros. 
O modelo de educação sexual tradicional pela negativa 
e centrado nos potenciais riscos da sexualidade (gravidez 
não desejada, infecções sexualmente transmissíveis) não 
só é assustador como não corresponde às necessidades, 
interesses ou mesmo à natural curiosidade dos jovens. 

Contrariando esta tendência, a publicação destaca a 
emergência de um novo modelo de educação sexual, ba-
seado numa concepção holística, ou seja, numa defi nição 
mais ampla de sexualidade. 

Entendida como um contributo para uma sociedade mais 
justa e fraterna, que empodere os indivíduos e as comu-
nidades, a educação sexual deve ser adequada à idade, 
aos diferentes níveis de crescimento e compreensão, bem 
como à cultura e género. Deve, para além disso, basear-se 
no conhecimento científi co disponível, numa perspectiva 
de direitos humanos e numa concepção holística que inte-
gre a saúde.
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grupos alvo e os diferentes temas ou tópicos específi cos 
adequados à idade e ao desenvolvimento – corpo huma-
no e crescimento; fertilidade e reprodução;  sexualidade 
e emoções; relações e estilos de vida;  sexualidade, saú-
de e bem-estar; sexualidade e direitos e, ainda, as deter-
minantes culturais e sociais da sexualidade. Trata, basica-
mente,  do que devem saber e compreender as crianças 
e os jovens em cada nível etário, o tipo de situações e 
de desafi os para os quais devem estar preparados e em 

função da idade,  os valores, atitudes e competências a 
desenvolver no sentido de uma sexualidade gratifi cante 
e saudável.

Standards for Sexuality Education in Europe re-
vela-se um importante e útil instrumento de trabalho no 
âmbito da advocacia, de leitura recomendada a decisores 
políticos e a especialistas das áreas da educação e da 
saúde.



  Métodos Contraceptivos – Uma Escolha Tua! 

Material da APF, de distribuição gratuita, que já integrou a 
Campanha “Jogo de Cintura para uma Contracepção 
Segura” realizada em Novembro de 2011 em parceria científi ca 
com a Sociedade Portuguesa de Contracepção, com o apoio 
fi nanceiro da Direcção-Geral da Saúde e o patrocínio da MSD e 
da Antena 3.
 
Trata-se de uma pequena brochura de leitura muito acessível 
que fornece informação prática sobre os diversos métodos 
contraceptivos, como actuam, sua utilização, vantagens e 
desvantagens e onde encontrar cada um. 

  Educação Sexual, Jovens, Direitos 
e Saúde Sexual e Reprodutiva

Folha de dados produzida e editada pela APF 
no âmbito do Projecto SAFE (Sexual Awarness 
for Europe), projecto promovido pela IPPF Europa 
que reúne 14 ONG europeias e que tem como 
objectivo a análise e intervenção das políticas de 
Direitos e Saúde Sexual e Reprodutiva de Jovens na 
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