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Projeto “Re...Conhecer” 

Educação Sexual na Escola 
 

Proposta de Trabalho Diferenciado  
para cada ano de escolaridade 

 
 

3.º Ciclo 
 

Ano de 
Escolaridade 

TEMAS a abordar 

 
 

7.º 
 

“Sexualidade como uma das componentes mais sensíveis da pessoa, no 

contexto de um projeto de vida que integre valores (por exemplo: afetos, 
ternura, crescimento e maturidade emocional, capacidade de lidar com 

frustrações, compromissos, abstinência voluntária) e uma dimensão ética.” 
 

A Adolescência e a Amizade 
A Adolescência – o que está a mudar em mim? 
A Adolescência e a Família – conflitos e resoluções 
O Corpo e os Mass Media 
A Adolescência e a Descoberta do Amor 

 
 

8.º 
 

“Proteger o seu próprio corpo, prevenindo a violência e o abuso físico e sexual e 
comportamentos sexuais de risco, dizendo não a pressões emocionais e sexuais; 

Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas.” 
 

As Toxicofilias 
A Adolescência e o Namoro 
As Relações Sexuais precoces e os seus problemas 
A Gravidez na Adolescência 
Abusos Sexuais - Prevenção 

 
 
 

9.º 
 

“Fisiologia geral da reprodução humana; 
Ciclo menstrual e ovulatório; 
Uso e acessibilidade dos métodos contracetivos e, sumariamente, dos seus 
mecanismos de ação e tolerância (efeitos secundários); 
Epidemiologia das principais IST em Portugal e no mundo (incluindo infeção por 
VIH/vírus da imunodeficiência  
humana — HPV2/vírus do papiloma humano — e suas consequências) bem 
como os métodos de prevenção.  
Taxas e tendências de maternidade e da paternidade na adolescência e 
compreensão do respetivo significado; 
Taxas e tendências das interrupções voluntárias de gravidez, suas sequelas e 
respetivo significado; 
Noção de parentalidade no quadro de uma saúde sexual e reprodutiva saudável 
e responsável.” 

 

Lei n.º 60/2009 de 6 de Agosto -  Artigo 7.º 
“Projeto de educação sexual na turma 
1 — O diretor de turma, o professor responsável pela educação para a saúde e educação sexual, bem como todos 
os demais professores da turma envolvidos na educação sexual no âmbito da transversalidade, devem elaborar, no 
início do ano escolar, o projeto de educação sexual da turma. 
2 — Do projeto referido no número anterior, devem constar os conteúdos e temas que, em concreto, serão 
abordados, as iniciativas e visitas a realizar, as entidades, técnicos e especialistas externos à escola, a convidar.” 
 

- Se necessário encaminhar os alunos para o Gabinete de Atendimento ao aluno.  
            Portaria n.º 196-A/2010 de 9 de Abril 

 


