FICHA DE PROJETO

Entidade beneficiária: Associação para o Planeamento da Família
Website entidade:

www.apf.pt

Nome do Projeto: Banda Larga - Igualdade e direitos sexuais

NIF: 500 989 575
Orçamento Global (€) 74.878

Território de implementação: Alentejo
Domínio temático:

Igualdade de Género

Público-alvo principal: Estudantes do Ensino Básico e/ou Secundário

Data de Início 2016/12/30
Data de fim

2019/03/31

Resumo do Projeto justificando o modelo de intervenção (máx. 5 linhas)
Este projeto visa aumentar o conhecimento, sensibilizar e empoderar as comunidades escolares da região Alentejo
(alunos/as do ensino básico e secundário, docentes, assistentes operacionais e encarregados de educação), nas questões
da Igualdade de Género, Direitos e Saúde Sexual Reprodutiva. O envolvimento das várias esferas da comunidade educativa,
promovem a implementação de uma cultura de escola que se diferencia e alarga à comunidade envolvente.

Descrição sucinta das principais atividades do projeto (máx. 20 linhas)

O projeto prevê a realização das seguintes actividades:
- Ações em escolas da região Alentejo (do ensino básico e secundário), 4 ações de sensibilização destinadas a alunos/as,
nos seguintes temas: i) violência no namoro; ii) questões de género; iii) prevenção do abuso sexual infantil e juvenil e iv)
sexualidade na web; 8 ações de sensibilização destinadas a docentes, no âmbito de Metodologias e Estratégias
Pedagógicas para trabalhar os seguintes temas: i) violência no namoro; ii) questões de género; iii) prevenção do abuso
sexual infantil e juvenil e iv) sexualidade na web;
- Ações de sensibilização destinada a pais/encarregados de educação, na temática do género e saúde sexual e reprodutiva;
- Ações de sensibilização destinadas a assistentes operacionais, no âmbito das questões de género e saúde sexual e
reprodutiva;
- Seminário que tem por objetivos disseminar os principais resultados do projeto, bem como atualizar conhecimentos no
âmbito das questões de género e saúde sexual e reprodutiva;
- Espaço no Website da APF (www. apf.pt), com um fórum de apoio técnico a docentes que pretendam implementar
atividades no âmbito das questões de género e saúde sexual e reprodutiva, disponibilizando sugestões de atividades,
materiais e informações;
No final do projeto será elaborado um relatório de avaliação, com reporte a todo o período de execução. Esta avaliação
será realizada através de inquirição de opinião universal, por questionário aplicado no final de cada uma das
ações/atividades, sobre as pessoas abrangidas.

Meta contratualizada:

Pessoas abrangidas que reconhecem a importância da intervenção da organização - 80%

Outros resultados relevantes a alcançar (produtos e realizações) (máx. 3 linhas)
O Seminário pretende, para além de disseminar os resultados do projeto apresentar um exemplo de boas práticas na
intervenção com a comunidade educativa; A elaboração de um relatório de avaliação que abrangerá todo o periodo de
execução do projeto
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