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PROGRAMA DA DISCIPLINA DE FORMAÇÃO CÍVICA 

 

Enquadramento legal e Integração no currículo 

 

 O programa de Formação cívica aqui apresentado encontra-se legalmente 

enquadrado pelo Decreto-lei nº50/2011, de 8 de Abril, e pela Portaria 243/2011, de 21 

de Junho. De acordo com a presente legislação, a Formação Cívica é criada e 

integrada na matriz dos cursos científico-humanísticos do décimo ano de escolaridade 

do ensino secundário como disciplina obrigatória, com vista a reforçar a formação nas 

áreas da educação para a cidadania, para a saúde e para a sexualidade 1. 

 

Pressupostos teóricos 

 Encontramos em todos os seres humanos uma vontade irreprimível de existir, de 

esgotar continuamente a sua humanidade. O sucesso desta demanda pressupõe uma 

vivência em condições políticas e sociais de excelência, pois raras são as qualidades 

que vingam na contínua adversidade. Existir social e politicamente significa coexistir, 

interagir com os outros e com as instituições e organizar continuamente as relações 

humanas. Como nenhum ser humano nasce com um programa social geneticamente 

determinado, é-lhe exigido um projeto de vida simultaneamente social e pessoal. A 

criação deste projeto vital deve ser fruto de uma reflexão e experiência pessoais e de 

uma socialização.  

As sociedades democráticas dependem da sabedoria, da sanidade física e psicológica 

dos indivíduos que as integram e da continuidade da espécie humana, sob pena de se 

transformarem em tiranias ou em sociedades decadentes e em extinção. Deste modo, 

a formação de cidadãos livres e saudáveis é uma das suas principais preocupações. 

Em troca, estas sociedades exigem aos cidadãos uma participação ativa na vida social 

e a adoção de um estilo de vida saudável. Todos os cidadãos devem ser capazes de 

manter e renovar as sociedades que integram, contribuir para o seu equilíbrio de uma 

forma livre e responsável e zelar pela sua integridade física e psicológica. Estas 

exigências sociais pressupõem o desenvolvimento das capacidades de intervenção 

democrática dos jovens - assunção dos seus deveres e exercício dos seus direitos - e 

                                                           
1  Foi, ainda, consultado o projecto curricular de Educação para a Cidadania elaborado por uma 

equipa do ME em 2011 – Este documento pode ser consultado a pedido na Direcção da 

escola. 
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o reconhecimento da importância da saúde e de uma sexualidade esclarecida. A 

disciplina de Formação Cívica pretende constituir-se como mais um contributo para a 

formação de cidadãos esclarecidos e intervenientes.  

Caberá à escola, no âmbito do seu Projeto Educativo, enquadrar esta formação nos 

seus princípios orientadores que já consagram a necessidade desta mesma formação: 

“A oportunidade da Escola reforçar a sua autonomia que a mais recente legislação lhe 

confere implica uma maior responsabilidade ao nível da afirmação da sua identidade. 

Esta deverá passar pelo desenvolvimento/reforço de valências nas seguintes áreas: 

 - (…) - Desenvolvimento de programas e actividades diferenciadas de 

orientação e acompanhamento dos alunos nos quais eles possam desenvolver 

competências, de forma autónoma e criativa, beneficiando dos diferentes recursos 

disponibilizados pela Escola, nomeadamente dos novos meios tecnológicos de 

aprendizagem formal, informal e cooperativa; 

- Dinamização de projectos, núcleos e actividades nas áreas da informação e 

comunicação, das ciências e das artes, do ambiente e do desporto e da promoção da 

saúde. Estas iniciativas possuem um carácter inclusivo, uma vez que constituem o 

complemento da formação escolar dos alunos que, nas áreas referidas, desenvolvem 

competências que, de outra forma, não teriam possibilidade de desenvolver; tais 

iniciativas poderão ainda alterar ou apoiar a orientação escolar e profissional dos 

alunos. Por outro lado, constituem, cada vez mais, um recurso ao dispor da promoção 

de actividades escolares; 

- Educação para a Cidadania, incentivando a formação do carácter com base em 

valores universais, como a liberdade, a solidariedade, a democracia e a identidade 

cosmopolita, e educação ambiental, como referências capazes de servirem de 

contraponto ao individualismo, insegurança e, por vezes, intolerância – fenómenos 

frequentemente presentes no tempo em que vivemos. Um tempo que reclama uma 

“ética de responsabilidade e de proximidade humana”, como exigência de vida com e 

para os outros; 

 - Cultura de aprendizagem e colaboração, promovendo formação contínua 

contextualizada para responder às exigências de um mundo cada vez mais complexo, 

interdependente e acelerado que vai gerando continuamente uma diversidade de 

problemas urgentes e imprevisíveis que exigem respostas imediatas e inovadoras;” 

In Projeto Educativo 2010/2013, Escola Secundária de Leal da Câmara. 
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Objetivos Gerais 

Os objetivos gerais da disciplina de Formação Cívica que a seguir se enunciam 

enquadram-se nos objetivos traçados para os cursos científico-humanísticos e nos 

Princípios Orientadores e áreas de melhoria do Projeto Educativo da Escola 

Secundária de Leal da Câmara. 

 Educar para uma cidadania esclarecida, autónoma, social e 

politicamente interventiva; 

 Promover o respeito por si e pelos outros, valorizando a diferença a 

qualquer nível entre as pessoas e promovendo a igualdade entre os sexos; 

 Estimular a reflexão crítica sobre os grandes problemas da humanidade 

e as temáticas da Saúde e Sexualidade; 

 Aprofundar as interações da escola com a comunidade envolvente 

incentivando boas práticas de intervenção social e comunitária; 

 Sensibilizar os jovens para os problemas ambientais e para uma 

intervenção ativa neste domínio; 

 Dar a conhecer e promover comportamentos de vida saudáveis;  

 Desenvolver competências nos jovens que permitam escolhas 

informadas e seguras ao nível sexual, reduzindo os comportamentos de 

risco; 

 Promover a auto-estima, de forma a capacitar os jovens para a 

identificação de formas de exploração e de abuso sexuais. 

Percursos das aprendizagens 

Dada a inexistência de conteúdos rigidamente fixados pela legislação que enquadra a 

disciplina de Formação Cívica e a necessidade de adequar a disciplina à realidade de 

cada comunidade educativa e de cada turma, os autores deste programa optaram por 

uma proposta de conteúdos aberta, balizada por pistas/sugestões de percursos, que 

deposita no professor a responsabilidade de construir um percurso de acordo com 

essa necessidade. Não obstante, esta opção não pretende facilitar a dispersão teórica 

e a escolha arbitrária de conteúdos, mas a promoção da criatividade e a adequação 

das matérias aos interesses dos alunos e da comunidade. O programa de Formação 

Cívica será dividido em três módulos, a saber: I. Educação para a cidadania, II 

Educação para a saúde, III Educação sexual. Cada módulo é constituído por um 

conjunto de temas dos quais os professores deverão escolher obrigatoriamente 

quatro. Dos temas selecionados pelo professor, dois poderão ser substituídos de 
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acordo com os interesses e a natureza da turma, mediante aprovação prévia do 

Conselho Turma. 

Metodologias 

Dada a natureza da disciplina de Formação Cívica é aconselhável que os professores 

optem por metodologias interativas, evitando as aulas excessivamente expositivas e 

predominantemente teóricas. Por este motivo, para cada tema/problema é proposta a 

criação de um pequeno projeto que poderá ser realizado individualmente ou em grupo. 

Contudo, os autores deste programa propõem a divisão por grupos e por temas 

disponíveis, uma vez que não é temporalmente exequível que cada aluno crie um 

projeto para cada um dos temas. É desejável que o tratamento dos conteúdos dê aos 

alunos a possibilidade de investigarem os temas/problemas, refletirem criticamente 

sobre eles e, sempre que possível, desenvolverem projetos de intervenção na 

comunidade escolar e social envolvente.  

Seria, igualmente, vantajoso abrir a Formação Cívica à interdisciplinaridade e às 

atividades dos núcleos de complemento de formação, desenvolvendo projetos 

convergentes com as temáticas de outras disciplinas e evitando sobreposições 

indesejáveis. 

Avaliação 

A avaliação deve ser formativa e sumativa, de caráter qualitativo, traduzida em três 

menções: Não Satisfaz, Satisfaz e Satisfaz Bem.  

Instrumentos de avaliação: 

 Observação do trabalho do aluno em sala de aula; 

 Exposições orais; 

 Produções escritas. 

      Critérios de avaliação: 

1. Domínio dos conteúdos  (30%) 

 Identificar problemas; 

 Formular problemas; 
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 Clarificar conceitos (definir, explicar e contextualizar); 

 Relacionar conceitos (oposição, hierarquia, convergência, 

interdependência); 

 Defender/ criticar teses e argumentos; 

 Argumentar a partir de teses; 

 Posicionar-se criticamente em relação aos argumentos. 

 
2. Domínio das competências para a aquisição e comunicação dos 

conhecimentos: (30%) 

 

 Domínio da linguagem oral e escrita; 

 Domínio das técnicas de seleção da informação; 

 Domínio das técnicas de tratamento da informação; 

 Estrutura das intervenções orais/escritas (organização, pertinência, rigor 

da linguagem, posicionamento crítico); 

 Argumentação escrita e oral. 

 
3. Participação nas actividades curriculares:  (20%) 

 Participação na dinâmica da turma; 

 Posse dos materiais necessários; 

 Participação na dinâmica do grupo. 

 
4. Atitudes: (10%) 

 Assiduidade; 

 Pontualidade; 

 Exercício das regras básicas da convivência (respeito pela vida, 

tolerância, cooperação, autonomia e responsabilidade). 
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5. Criatividade: (10%) 

 Abordagem inovadora dos problemas. 

 
Bloco I. Educação para a cidadania      

 
1. Objectivos Gerais 

 Formar jovens para uma cidadania ativa e crítica. 

2. Competências: 

 Recolha e tratamento de informação relevante;  

 Planificação de um projeto; 

 Trabalho em parceria; 

 Respeito pelas opiniões distintas; 

 Argumentação escrita e oral; 

 Atitude crítica; 

 Originalidade na abordagem/resolução de problemas; 

 Intervenção comunitária e social; 

 Concretização de um projeto; 

 Auto-avaliação.  
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BLOCO I: Educação para a cidadania (11 segmentos de 45m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 1: Conhecer quem nos governa: instituições europeias, nacionais e regionais.  

O estatuto de cidadão esclarecido, autónomo e interventivo pressupõe o conhecimento do funcionamento 

global do Estado. Pretende-se com este tema que os alunos adquiram conhecimentos básicos e reflitam 

criticamente sobre as instituições que nos governam, bem como sobre o sistema político a partir do qual 

somos governados (democracia). O objectivo não é abordar exaustivamente a natureza e as funções de 

cada instituição e da democracia, mas tão só destacar os aspetos fundamentais. O professor não é 

obrigado a abordar todas as instituições em todas as suas vertentes, pode privilegiar uma ou mais. 

Tema/problema 2: A formação da Opinião Pública. Propaganda Estatal. Organizações científicas e 

religiosas. Comunicação Social. Publicidade. Pressão dos pares.  

As opiniões que temos sobre a sociedade condicionam a nossa intervenção social. Se os cidadãos, por 

exemplo, estiverem convencidos que as alterações ambientais são uma mistificação criada por 

ambientalistas desejosos de protagonismo e vontade de destabilizar, nada fazem para alterar os 

comportamentos neste domínio. Desta forma, a compreensão dos mecanismos de formação da Opinião 

Pública e dos intervenientes neste processo podem contribuir para uma cidadania esclarecida e protegida 

contra as manipulações. Pretende-se que professores e alunos identifiquem os intervenientes na formação 

da Opinião Pública e os mecanismos básicos da sua formação. Seria interessante abordar o tema partindo 

de casos reais de manipulação da Opinião Pública e das suas consequências sociais desastrosas. 

 
Tema/problema 3: Como podemos intervir social e politicamente na sociedade civil? Instituições, 

mecanismos e procedimentos de intervenção social e política. 

O esclarecimento da sociedade civil e a vitalidade de uma democracia podem ser avaliados pela 

participação cívica dos seus membros. Para intervir social e politicamente, os cidadãos devem conhecer 

minimamente as instituições, os instrumentos e os procedimentos facilitadores dessa participação. Este 

tema/problema propõe a professores e alunos que conheçam os referidos aspetos criando um projeto de 

intervenção social e política à sua escolha (fazer uma reclamação no livro correspondente, uma 

manifestação, uma petição, uma reclamação junto do Provedor de Justiça, etc.) 

Tema/problema 4: Cidadania Digital. As vantagens da Tecnologia na intervenção comunitária. 

A Internet e os meios tecnológicos digitais abriram aos cidadãos um universo de infinitas possibilidades de 

participação cívica. Pretende-se com este tema que professores e alunos explorem as potencialidades da 

Internet na sua participação cívica. 

Tema/problema 5: Transformar a minha comunidade, transformar o meu país, transformar o mundo. 

O mundo é muito vasto. Transformar o mundo parece uma tarefa inglória. Também um país é uma 

entidade que parece distante da ação dos seres humanos. Uma comunidade é uma organização mais 

restrita, mais próxima do sentir dos indivíduos que a integram. Neste sentido, parece ser mais fácil 

transformar uma comunidade. Porque o mundo é constituído por conjuntos complexos de comunidades, a 

alteração de um dos seus constituintes altera o todo. Apesar de diferentes, cidades, centros suburbanos e 

aldeias, têm problemas que reclamam resolução. Propõe-se com este tema/problema uma reflexão sobre 

os desequilíbrios suburbanos (disparidades socioeconómicas, pressão e deficiente qualidade urbanística, 

ausência de espaços verdes e equipamentos socioculturais, centralização das ofertas de trabalho, etc.); o 

isolamento social nas grandes cidades; e a carência de infra-estruturas educativas, de saúde e culturais 

nas aldeias. A reflexão deverá ser concretizada na criação de um projeto de resolução de um problema 

abordado. 
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Tema/problema 6: Viver com os outros: boas e más práticas de coexistência social. Multiculturalismo. 

Coexistir com os outros numa sociedade pressupõe a assunção de compromissos, o equilíbrio entre a 

individualidade e a comunidade. É possível destacar um conjunto de boas práticas que, sem pôr em risco o 

indivíduo, contribuem para ajudar os outros e consolidar os laços sociais (o associativismo, as ONG, etc.). 

No reverso da medalha, encontramos procedimentos que contribuem negativamente para o relacionamento 

social (o crime, a má vizinhança, a indiferença pelo sofrimento dos outros, etc.) Professores e alunos 

deverão destacar uma boa e uma má prática social. 

 

Tema/problema 7: Melhorando o ambiente: boas práticas de prevenção e resolução dos problemas 

ambientais. 

As preocupações ambientais ocupam hoje um lugar de destaque no elenco dos problemas da humanidade. 

As campanhas de sensibilização para a preservação do ambiente têm mudado mentalidades e práticas. 

Não obstante, os progressos neste domínio não resolveram definitivamente os problemas. Neste sentido, 

pretende-se que os alunos sejam sensibilizados para os problemas ambientais - mundiais e regionais - e 

intervenham na sua comunidade criando um projeto de valorização ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 8: Necessito inevitavelmente de todos os bens que consumo? O consumo desenfreado 

nas sociedades de mercado v.s. a escassez de bens nas sociedades economicamente subdesenvolvidas. 

O poder dos consumidores. 

O consumo desenfreado de bens por parte dos países desenvolvidos esgota recursos ambientais, aumenta 

a poluição, enfraquece as economias importadoras, torna precário o mercado de trabalho e endivida as 

famílias. Por outro lado, um vasto número de seres humanos sobrevive com menos de um dólar por dia, de 

rendimento per capita. Como ultrapassar estes desequilíbrios sem destruir a economia mundial? O 

consumidor tem um enorme poder sobre os produtores: não consumir. Este poder permite-lhe exigir 

produtos de qualidade e respeito pelo ambiente, pela sociedade e pelos trabalhadores. Pretende-se que os 

alunos debatam estes problemas e apresentem soluções. 

 

Pretende-se que seja feita uma reflexão em torno deste tema/problema e se publiquem as conclusões do 

debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 9: Faço parte do problema ou da solução? 

A humanidade debate-se com um conjunto de problemas de difícil, mas necessária, resolução. Poderá 

cada ser humano contribuir para minorar estes problemas? O que deve mudar? A inércia e a indiferença 

conduzem ao agravamento dos problemas. Pretende-se que os alunos reflitam em torno deste 

tema/problema e apresentem soluções. 
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

PERCURSO DE APRENDIZAGENS 

 

ESTRATÉGIAS SUGERIDAS 

Explicar os aspetos 

básicos da natureza e das 

funções das instituições 

que governam o Estado 

português e a União 

Europeia. 

Referir vantagens e 

desvantagens das 

democracias ocidentais. 

  

 

Explicar os mecanismos 

básicos da formação da 

Opinião Pública. 

Explicitar o papel dos 

principais intervenientes 

na formação da Opinião 

Pública (Comunicação 

Social, Publicidade, 

Pares…). 

 

Enumerar diferentes 

formas de intervenção 

social e política. 

Criar um projeto de 

intervenção cívica. 

 

Explicitar a importância 

das tecnologias digitais na 

participação comunitária. 

Utilizar a Internet para 

criar um projeto de 

intervenção comunitária. 

 

 

 

1. A formação da Opinião Pública. 

Propaganda estatal. Organizações 

científicas e religiosas. Comunicação 

Social. Publicidade. Pressão dos 

pares.  

 
 

 

2. Como podemos intervir social e 

politicamente na sociedade civil? 

Instituições, mecanismos e 

procedimentos de intervenção social 

e política. 

 Os partidos políticos 
 Voto  
 Manifestações  
 O Provedor de Justiça 
 Petições 
 Tribunais 
 Desobediência civil esclarecida 
 O Livro de reclamações 
 TEDH 
 Meios de comunicação social 
 … 

 
 

3. Cidadania Digital. As vantagens da 
tecnologia na intervenção 
comunitária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada aluno, ou grupo de alunos, 

escolhe uma instituição política, 

investiga-a e apresenta as suas 

conclusões aos pares. 

Debate na aula sobre a qualidade 

da democracia portuguesa. 

Convite ao Presidente da Junta de 

Freguesia da comunidade educativa 

envolvente para dialogar com a 

turma sobre a sua atividade de 

autarca. 

 

Desmontar uma falsa opinião 

(religiosa, científica, social, etc.).  

Analisar uma ideia socialmente 

predominante veiculada e/ou 

reforçada por um determinado Meio 

de Comunicação Social. 

Desmontar um produto de 

publicidade enganosa. 

 

Simular a elaboração de uma exposição 

ao Provedor de Justiça através do site 

da Internet 

Escrever uma peça jornalística para um 

jornal regional denunciando um 

problema comunitário (falta de espaços 

verdes/ parques infantis degradados…). 

Cooperação com o Projeto 

Parlamento dos Jovens. 

Cooperação com o Projeto Jornal 

Escolar 100Letras. 

Cooperação com o Provedor do Aluno. 

Simular a convocação de uma 

manifestação por telemóvel. 

Criação de um blogue de intervenção 

social e política. 

Simular a criação de uma petição on-

line. 
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Debater sobre alguns dos 

problemas sociais das 

comunidades humanas. 

Criar um projeto de 

atuação sobre os 

problemas debatidos. 

Identificar o património 

cultural da comunidade 

(arquitetura, gastronomia, 

literatura, folclore, etc…) 

Criar um projeto de 

divulgação/ preservação 

do património cultural da 

comunidade. 

 

Identificar boas e más 

práticas sociais.  

Posicionar-se criticamente 

sobre as boas e más 

práticas sociais. 

 Identificar diferentes 

culturas coexistentes na 

mesma comunidade. 

Identificar e extirpar 

preconceitos e 

estereótipos étnicos, 

sociais, etc. 

Criar um projeto de 

valorização das relações 

de proximidade social e 

cultural. 

Identificar os principais 

problemas ambientais do 

século XXI. 

Intervir localmente na 

resolução de problemas 

ambientais. 

 
4. Transformar a minha comunidade, 

transformar o meu país, transformar o 

mundo. 

 Os desequilíbrios suburbanos. 
 As grandes cidades e o isolamento 

social. 
 As aldeias e a carência de infra-

estruturas educativas, de saúde, 
culturais, etc. 

 Proteger o património cultural da 
comunidade 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Viver com os outros: boas e más 

práticas de coexistência social. 

Multiculturalismo. 

 O crime 
 O voluntariado 
 As ONG 
 O associativismo 
 Preconceitos e estereótipos sócias. 

 

 

 

 

 

 

6. Melhorando o ambiente: boas 

práticas de prevenção e resolução 

dos problemas ambientais. 

 Desperdício e escassez de água. 
 Energias renováveis 
 Poluição 
 Extinção de espécies 
 Destruição das florestas 
 … 

… 

Criação de um projeto de 

intervenção local. 

Cooperação com o Núcleo de 

Fotografia. 

Convite a uma Associação ou ONG 

para trabalhar com a turma 

(Dínamo, ADDHU, etc.). 

Cooperação com o Projeto de 

Tutoria. 

 

 

 

 

 

Convite a uma Associação ou ONG 

para trabalhar com a turma 

(Dínamo, ADDHU, Habitat, etc.). 

Criação de um guia de boas 

práticas de vizinhança (regulamento 

de bairro). 

 

 

 

 

 

 

Criação de um projeto de 

intervenção ambiental local. 

Debate sobre os temas. 

Realização de um texto para o 

Jornal escolar 100Letras com as 

conclusões do debate. 

Cooperação com o Projeto Eco-

Escolas. 
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Debater / argumentar 

sobre o consumismo 

desenfreado e a escassez 

de bens nas sociedades 

economicamente 

subdesenvolvidas. 

Clarificar o poder dos 

consumidores e as formas 

de pressão sobre os 

produtores. 

Identificar formas de 

intervenção pessoal e 

social (exemplo: consumo 

de produtos nacionais 

qualitativamente melhores 

e ecologicamente mais 

sustentáveis). 

Criar um projeto de 

intervenção na área do 

consumo. 

Debater sobre alguns dos 

problemas fundamentais 

da humanidade. 

Criar um projeto de 

intervenção. 

Debater sobre os direitos 
humanos fundamentais 
através da Declaração 
Universal dos Direitos do 
Homem e outros 
documentos-chave. 
 

 
 

 
7. Necessito inevitavelmente de todos 

os bens que consumo? O consumo 

desenfreado nas sociedades de 

mercado v.s. a escassez de bens nas 

sociedades economicamente 

subdesenvolvidas. O poder dos 

consumidores. 

 

 

 

 

 

 

8. Faço parte do problema ou da 

solução? 

 Refugiados 
 Assimetrias sociais e económicas 
 Pobreza 
 Fome 
 Racismo/Xenofobia 
 Outros 

 
 

 

 

 

Promoção de um boicote a produtos 

cuja produção não cumpra regras 

ambientais e o respeito pelos 

direitos básicos dos trabalhadores. 

Visita a sites internacionais de 

avaliação de produtos. 

Colaboração com o Banco 

Alimentar de Rio de Mouro. 

Promoção de um boicote ao 

consumo de produtos 

desnecessários/repetidos/supérfluos 

Projeto de redistribuição de bens: 

Reciclagem de roupas, por 

exemplo. 

 

 

 

Convite à Amnistia Internacional e à 

ADDHU 

Promoção de um encontro entre 

diferentes etnias.  

Colaboração com a Dínamo e com 

a ACAS. 

Pesquisar projetos internacionais de 

ajuda e, se possível, participar 

nesses projectos. 

… 
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Bloco II. Educação para a saúde      

 

1. Objectivos Gerais 

 Formar jovens para práticas de vida saudáveis. 

2. Competências: 

 Recolha e tratamento de informação relevante;  

 Planificação de um projeto; 

 Trabalho em parceria; 

 Respeito pelas opiniões distintas; 

 Argumentação escrita e oral; 

 Atitude crítica; 

 Originalidade na abordagem/resolução de problemas; 

 Intervenção comunitária e social; 

 Concretização de um projeto; 

 Auto-avaliação.  
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MÓDULO II: Educação para a saúde (11 segmentos de 45m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 2: Atividade física. “Mente sã em corpo são”: como pode a atividade física contribuir para o 

bem-estar do ser humano? 

A prática regular de atividade física sempre esteve ligada à imagem de pessoas saudáveis. A qualidade de 
vida de uma população pode ser medida pelo tempo que ela dedica ao exercício físico. Porém, no mundo 
ocidental, vivemos no”campo magnético do sofá”, quietos, parados, iludidos no conforto de um estilo de vida 
que nos “libertou” das cargas pesadas, dos esforços físicos. Este tema/problema propõe a professores e 
alunos que reconheçam os benefícios do exercício físico e que divulguem e colaborem com os projetos que 
existem na escola dedicados a esta problemática.  

Tema/problema 5: SPA – Consumos. 

As substâncias psicoativas são aquelas que alteram o psiquismo humano. O consumo destas substâncias 

altera o comportamento dos indivíduos, comprometendo a saúde individual e pública, criando riscos 

evitáveis. O consumo de SPA é sempre preocupante, apesar de algumas serem social e culturalmente 

aceitáveis. Professores e alunos deverão refletir acerca da importância da prevenção do consumo destas 

substâncias e materializar o produto da sua reflexão num projeto de intervenção na comunidade escola. 

 

Tema/problema 4: Transtornos alimentares. 

Os transtornos alimentares são um dos graves problemas das sociedades modernas. Quais serão as 

razões para que algumas pessoas recusem alimentar-se ou façam uma ingestão compulsiva de alimentos? 

Que relações se poderão estabelecer entre o peso e a felicidade? Propõe-se com este tema/problema uma 

reflexão sobre os distúrbios alimentares e a relação desses mesmos distúrbios com as representações 

sociais associadas a estereótipos de beleza. A reflexão deverá ser concretizada na criação de um projeto 

de resolução de um problema abordado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 1: Reconhecer a importância do sono. Porquê dormir?  

O sono não é um período de “repouso” e apesar dos riscos que comporta (a vulnerabilidade dos predadores, 

por exemplo) foi preservado pela evolução. O sono e a vigília influenciam-se reciprocamente. Nova Iorque é 

conhecida como “a cidade que nunca dorme”. Até que ponto é que esta vigília permanente estará a perturbar 

a qualidade de vida dos seres humanos? Pretende-se que os alunos sejam sensibilizados para a importância 

de dormir bem e que encontrem propostas de intervenção junto das famílias da comunidade que sejam 

capazes de promover o sono com qualidade. 

Tema/problema 3: Alimentação: Comer para viver vs Viver para comer. 

Na linguagem comum, alimentação é o conjunto de hábitos e substâncias que o ser humano utiliza, não só 

para assegurar as suas funções vitais e melhorar a saúde, mas também como um produto cultural. Assim, 

para a manutenção da vida são necessários alimentos. Alguns seres humanos comem para viver, uns vivem 

para comer e outros morrem à fome. Pretende-se com este tema que professores e alunos reflitam sobre os 

desequilíbrios alimentares no mundo, reflexão essa que deverá ser concretizada na criação de um projeto de 

resolução do problema abordado. 
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Tema/problema 7: Higiene oral. 

Um sorriso bonito apresenta dentes limpos e saudáveis. Os cuidados com a dentição passam pela higiene 

mas também, pelos cuidados com a alimentação. A saúde oral está intimamente ligada com o bem estar 

geral de cada um de nós, sendo  um fator que contribui para manter ou restabelecer as condições físicas, 

emocionais e sociais necessárias ao aumento das nossas capacidades individuais, melhorando a nossa 

qualidade de vida. Infelizmente, podemos dizer que quase 100% da nossa população em geral sofre das 

principais doenças orais, a Cárie dentária e a Doença  periodontal (doença das gengivas). É assim urgente 

que a educação e promoção da saúde oral se tornem uma realidade no nosso país. Pretende-se que os 

alunos se empenhem em campanhas de sensibilização e rastreios dentários. 

 

 

Pretende-se que seja feita uma reflexão em torno deste tema/problema e se publiquem as conclusões do 

debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 8: Saúde mental.  

A saúde mental é um termo usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional ou a 

ausência de uma doença mental. A saúde mental, a alegria, é fundamental para que todo o ser humano possa 

viver uma vida plena. Mas, algumas vezes a tristeza instala-se e é difícil sair dela e, nessas alturas, é 

necessário pedir ajuda. Pretende-se que seja feita uma reflexão em torno deste tema/problema e se 

publiquem as conclusões do estudo/debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 6: Saúde preventiva – Vacinação 

A vacinação - prática enraizada nas sociedades modernas - é uma forma de fortalecer o organismo contra 

determinadas infeções. Constitui uma das maiores vitórias da medicina, aumentando a esperança de vida. A 

sua universalização permitiu erradicar muitas doenças, embora algumas teimem em voltar. Os programas de 

vacinação devem ser reforçados: novas vacinas aparecem e as respetivas campanhas de sensibilização. 

Pretende-se que os alunos sejam sensibilizados para a saúde preventiva e intervenham na sua comunidade 

criando um projecto de sensibilização para a importância da vacinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emo%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_mental
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

PERCURSO DE APRENDIZAGENS 

 

ESTRATÉGIAS SUGERIDAS 

 

Identificar os aspectos 

básicos da fisiologia do 

sono.  

Criar um projeto de 

intervenção na escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir atividade física. 

Identificar diferentes formas 

de atividade física. 

Criar um projeto de 

sensibilização da população 

para a importância da 

atividade física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconhecer a importância do sono. Porquê 

dormir?  

O Sono - A importância do sono: 

. a necessidade de dormir de todos os animais; 

. os efeitos físicos e psicológicos do sono; 

. os efeitos físicos e psicológicos da privação do 
sono; 

. o sono e os sonhos 

… 

 
 
 

 

 

 

 

2. Atividade física. “Mente sã em corpo são”: 

como pode a atividade física contribuir para o 

bem estar do ser humano? 

A importância da actividade física – “Mente sã 

em corpo são”: 

. anatomia humana – o corpo/os órgãos e a 

necessidade do movimento; 

. os efeitos físicos e psicológicos da atividade 

física e da sua privação; 

. atividade física e socialização; 

… 

 

 
 
 

 

 

Cada aluno, ou grupo de 

alunos, analisa criticamente 

mitos ou provérbios e 

apresenta as suas 

conclusões aos pares. 

Cooperação com o Projeto 

Sono-Escolas 

sonoescolas@gmail.com 

Debate na aula sobre 
importância do sono para o 
bem estar físico e 
psicológico. 

Comemoração do Dia 
Mundial do Sono, dia 19 de 
Março. 

Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

 

 

Escrever uma peça 

jornalística para um jornal 

regional denunciando os 

problemas da falta de 

equipamentos desportivos, 

espaços para o lazer, pistas 

de bicicleta, … 

Cooperação com o Projeto 

Jornal Escolar 100Letras. 

Colaboração com o Projeto 
ENTRA NA ZONA (Grupo 
de Educação Física) 

Organização de um evento 

desportivo destinado à 

comunidade (escolar ou 

não). 

 

 

mailto:sonoescolas@gmail.com
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Identificar os principais 

problemas alimentares do 

século XXI.  

Identificar boas e más 

práticas alimentares. 

Criar um projeto de 

intervenção na escola que 

sensibilize para a 

importância de comer no 

refeitório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debater sobre os 

estereótipos de beleza.  

Criar um grupo de auto-

ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Alimentação: Comer para viver vs Viver 

para comer. 

A Alimentação – A importância da alimentação 

saudável (Comer para viver vs Viver para comer): 

. “Comer para viver” (os mecanismos da fome); 

. nutrição (o que é comer bem); 

. “Viver para comer” (obesidade); 

. “Comer para viver” (marasmo ou kwashiorkor) 

. Alimentos transgénicos (o que são; vantagens e 

desvantagens) 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Transtornos alimentares. 

Quando o desejo de ter “o peso certo” se 

transforma em doença:  

 
. bulimia 

. anorexia 

… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Cada aluno, ou grupo de 

alunos, analisa criticamente 

mitos ou provérbios e 

apresenta as suas 

conclusões aos pares. 

Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

Desmontar a publicidade 
enganosa de um produto 
alimentar.  

Convite a empresas do 

ramo da alimentação 

(Becel, …). 

Cooperação com o Projeto 
de Tutoria. 

Elaborar uma exposição 
sobre alimentos. 

Colaboração com o Centro 
de Saúde. 

Colaboração com o Projeto 
ENTRA NA ZONA (Grupo 
de Educação Física) 

Criação de um projeto de 

intervenção escolar. 

 

Dinamização de um debate 

sobre perturbações 

alimentares (convite a um 

psicólogo, psiquiatra, …) 

Criação de um grupo de 

auto-ajuda (colaboração de 

psicólogos e médicos). 

Exposição de fotografias 
subordinada ao lema 
“Orgulho XL”. 

Colaboração com o Centro 
de Saúde. 

Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 
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Identificar as principais SPA. 

Enumerar os riscos do 

consumo de SPA, para 

prevenir consumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar os mecanismos das 

vacinas. 

Sensibilizar a população 

para a importância da 

vacinação. 

Argumentar sobre vantagens 

e desvantagens da 

vacinação. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. SPA – Consumos. 

SPA (Substâncias psicoativas) – Os riscos do 
consumo do tabaco, álcool e drogas: 

. SPA – o que define uma substância como SPA; 

. Os jovens e as SPA; 

. Dependências; 

. Substâncias lícitas e ilícitas; 

. Consumo e tráfico; 

… 

 

 

 

 

 

6. Saúde preventiva – Vacinação 

A importância das vacinas e dos programas de 
vacinação: 

 
. Como atuam as vacinas; 

. Programas de vacinação; 

. Antigas doenças, novas vacinas (HPV); 

. Epidemias, Pandemias; 

… 

 

 
 
 

 

 

Cooperação com o Núcleo 

de Fotografia. 

 

Elaborar uma exposição 

sobre pessoas famosas 

com distúrbios alimentares. 

 

Colaboração com o IDT 
(Instituto da Droga e da 
Toxicodependência). 

Convite a uma Associação 

para trabalhar com a turma 

(Alcoólicos Anónimos, 

Conversas de Rua/Projeto 

Sintras-te ok,…). 

Cooperação com o Projeto 

de Tutoria. 

Colaboração com a 

PSP/Programa Escola 

Segura. 

Colaboração com o Centro 
de Saúde. 

Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

 

 

Dinamização de um debate 

sobre as vantagens e 

desvantagens da vacinação 

com a colaboração do 

Centro de Saúde. 

Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

Colaboração com o Jornal 

escolar 100Letras.  

Criação de um projeto de 

sensibilização da população 

para a importância da 

vacinação. 
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Identificar os principais 

problemas dentários. 

Sensibilizar a população 

para o valor de “um sorriso 

bonito”. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar os aspetos 

fundamentais da depressão 

nervosa e da doença bipolar. 

Sensibilizar a população 

local para os aspetos 

positivos da vida/realidade. 

 

 

 

 

7. Higiene oral. 

A importância da higiene oral na manutenção de 

uma vida saudável: 

. a função da dentição; 

. problemas da dentição; 

. Higiene oral; 

. Aparelhos dentários; 

. Estética dentária; 

… 

 

 

8. Saúde mental  

. A depressão nervosa (sinais de alerta); 

. Outras perturbações da saúde mental; 

. Pode aprender-se a ser feliz ou a ser triste?  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição de fotografias 
subordinada ao tema 
“Sorrisos …” 

Escolher a melhor 
campanha publicitária para 
a promoção da higiene oral.  

Cooperação com o Núcleo 

de Fotografia. 

Rastreios dentários -
Colaboração com 
higienistas orais e/ou 
clínicas dentárias. 

Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

 

Fazer um inquérito à 
população escolar. Tratar 
esses dados e apresentar 
as conclusões à turma. 

Publicar os resultados da 
análise feita aos inquéritos 
no Jornal escolar 
100Letras. 

Colaboração com o Centro 
de Saúde. 

Convidar médicos e/ou 
psicólogas para uma 
palestra sobre o tema. 

Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

Colaboração com o projeto 

de Tutoria. 
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Bloco III. Educação para a Sexualidade   

    

1. Objectivos Gerais 

 Formar jovens para uma sexualidade segura e responsável. 

2. Competências: 

 Recolha e tratamento de informação relevante;  

 Planificação de um projeto; 

 Trabalho em parceria; 

 Respeito pelas opiniões distintas; 

 Argumentação escrita e oral; 

 Atitude crítica; 

 Originalidade na abordagem/resolução de problemas; 

 Intervenção comunitária e social; 

 Concretização de um projeto; 

 Auto-avaliação.  
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MÓDULO III: Educação para a sexualidade (11 segmentos de 45m) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema/problema 1: A sexualidade como uma componente da vida.  

A nível psicossocial, a Adolescência caracteriza-se por ser um processo de construção de autonomia e 

identidade. A construção da intimidade, no que diz respeito, em particular, às relações amorosas e à 

sexualidade como um todo, representa um elemento fundamental nesta fase. As novas necessidades 

sexuais, nem sempre fáceis de assimilar e de assumir, podem desencadear conflitos e dificuldades que os 

adolescentes têm de enfrentar e tentar superar. Os professores e alunos deverão refletir sobre a amplitude 

da sexualidade humana, como um aspeto essencial da existência. 

Tema/problema 2: Início da vida sexual.  

Seja qual for a orientação sexual, é muito frequente que os adolescentes sintam dúvidas, não apenas sobre 

os aspetos da sexualidade em geral, mas também sobre a sua própria vida sexual. Muitos jovens possuem 

ideias interiorizadas muito rígidas do que deve ser a vida sexual e de como será “a sua primeira vez”, pelo 

que se torna necessário refletir e desmontar estes pré-conceitos. Em termos educativos, é necessário 

insistir no caráter de processo e projeto individual da sexualidade humana, que vai sendo construído e 

vivenciado ao longo da existência.  

 
Tema/problema 3: Ciclos da reprodução humana.  

A ansiedade face a uma eventual gravidez não se traduz normalmente numa preocupação efetiva ou em 

comportamentos preventivos. Assim, o conhecimento da anatomia e da fisiologia dos órgãos sexuais, mais 

propriamente dos acontecimentos ocorridos durante os ciclos ovárico e uterino, poderá funcionar como um 

meio para prevenir gravidezes não desejadas e as suas consequências.  

Tema/problema 4: Prevenção da Gravidez na Adolescência. Consequências para progenitores 

adolescentes.  

Durante a Adolescência, a vivência da sexualidade é, muitas vezes, pautada por comportamentos de 

experimentação e de risco, o que dificulta, em muitos casos, a adoção de práticas preventivas, 

nomeadamente no plano das gravidezes não desejadas. Mesmo no caso em que o adolescente se encontra 

bem informado pode verificar-se o aparecimento desta situação. Sabendo que Portugal é o segundo país da 

União Europeia com maior taxa de gravidez e partos na Adolescência, é urgente combater este problema, 

até porque acarreta inúmeras desvantagens de ordem física e psicossocial.  

    

Tema/problema 5: A Interrupção Voluntária da Gravidez e suas consequências.  

Com a aplicação da lei que despenaliza a interrupção voluntária da gravidez (IVG), tem-se verificado um 

aumento do número de jovens que recorrem a esta prática. A IVG pode deixar marcas físicas e psicológicas 

nas adolescentes cuja identidade se encontra em formação. “Prevenir” é a palavra – chave. É importante 

que os professores e alunos analisem os dados estatísticos e debatam sobre as causas e consequências da 

IVG.  
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Tema/problema 7: Métodos Contracetivos.  

Por tudo o que já foi dito, é crucial apostar numa intervenção que consiga ajudar os jovens, de uma maneira 

individualizada, a combater o aparecimento de gravidezes não desejadas e o contágio de infeções 

sexualmente transmissíveis. Neste contexto, a pesquisa dos métodos contracetivos e a escolha de o mais 

adequado surge como indispensável durante a Adolescência. Em termos educativos, a tónica deverá ser 

colocada na identificação dos determinantes sociais e comportamentais associados ao adiamento da 

atividade sexual, enfatizando, concumitantemente, as inúmeras desvantagens da contraceção de 

emergência. É, ainda, importante que os jovens conheçam os serviços disponíveis e as potencialidades de 

resposta dos mesmos no que respeita a pedidos e informações sobre contraceção. 

Tema/problema 6: Infeções Sexualmente Transmissíveis: Prevenção e Consequências.  

Apesar da mortalidade por estas infeções ter diminuído substancialmente nos últimos anos, a morbilidade, 

através da cadeia de contágio, tem vindo a aumentar. Os meios clínicos de tratamento são adequados e 

suficientes para combater a maior parte delas, mas para outras ainda não existe cura. A adoção de 

medidas de prevenção é a forma privilegiada de evitar o contágio e a sua difusão. É importante, pois, a par 

da aquisição de conhecimentos, promover comportamentos de prevenção das infeções sexualmente 

transmissíveis, incluindo o uso do preservativo, método igualmente eficaz na prevenção de gravidezes não 

desejadas. 

Tema/problema 8: Prevenção de aproximações abusivas.  

Genericamente, podemos falar de abuso sexual quando alguém, usando a força física ou psicológica 

envolve outras pessoas em contactos sexuais, que podem ser físicos ou não. O exibicionismo e a solicitação 

para práticas sexuais são considerados abusos sexuais. Tendencialmente, encaram-se estas situações 

como pouco frequentes e facilmente detetáveis, na realidade, estas situações raramente são conhecidas 

devido ao temor em denunciá-las. As consequências dos abusos sexuais são variáveis e dependentes da 

vivência da situação, sobretudo, da forma como são abordadas ou resolvidas. Para prevenir este tipo de 

experiências negativas torna-se necessário dotar os jovens da capacidade de resistirem e de pedirem 

auxílio, tendo o cuidado de não tornar negativa a representação da Sexualidade. 
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OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

PERCURSO DE APRENDIZAGENS 

 

ESTRATÉGIAS SUGERIDAS 

 

Desenvolver atitudes de 

compromisso para com 

outro.  

Desenvolver atitudes de 

compreensão e respeito 

pelos sentimentos e 

emoções de cada um. 

Reconhecer que a 

Sexualidade se expressa / 

manifesta de diferentes 

modos. 

Debater sobre as várias 

formas de orientação sexual. 

Respeitar as várias formas 

de orientação sexual. 

 

 

 

Debater acerca das razões 

que motivam os jovens a 

iniciarem relações sexuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar a fisiologia do 

 

1. A sexualidade como uma componente da 

vida.  

 O namoro. 

 As manifestações da sexualidade. 

 A orientação sexual. 

… 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Início da vida sexual.  

. Definição de sexualidade (OMS); 

 Motivações (físicas, psicológicas, 
culturais); 

 Mitos e medos; 

 A partilha da intenção/realização; 
 Representações do início da vida sexual 

no feminino e no masculino; 
 Pressões e resistências; 
 Vantagens e desvantagens. 
  

. Assertividade e comunicação; 

… 

 
 
 
 
 
 

 

Elaboração, aplicação e 

tratamento estatístico de 

um inquérito sobre a forma 

como o namoro tem sido 

encarado ao longo dos 

tempos, seguido de 

comunicação à turma. 

Cada aluno, ou grupo de 

alunos, analisa criticamente 

mitos associados às 

manifestações da 

sexualidade e apresenta as 

suas conclusões aos pares. 

Debate na aula sobre 
relações de casais com 
orientações sexuais 
diferentes. 

Dinâmicas de Grupo - 
Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

Elaborar uma exposição 

sobre pessoas famosas 

com diferentes orientações 

sexuais. 

 

Dinâmicas de Grupo - 
Colaboração com o PES 
(Projecto de Educação para 
a Saúde). 

Debate na aula sobre 
vantagens e desvantagens 
do inicio da vida sexual na 
puberdade. 

Produzir um pequeno texto 

e representá-lo – 

dramatização. 

Exploração de filmes / 

documentários (OMS). 

 

Exploração de filmes / 

documentários. 
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sistema reprodutor, 

nomeadamente (sobre) os 

ciclos ovárico e uterino. 

Explicar os mecanismos da 

fecundação. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisar taxas de gravidez 

não desejada em Portugal e 

comparar com outros países. 

Debater sobre as razões que 

conduzem à gravidez na 

adolescência. 

Explicitar consequências de 

uma gravidez não desejada 

na adolescência. 

Clarificar ideias, mitos e 

tabus sobre a gravidez.  

Explicar a importância da 

prevenção da gravidez na 

adolescência. 

 

 

Analisar taxas de gravidez 

não desejada em Portugal e 

comparar com outros países 

 

Identificar as consequências 

físicas e psicológicas para as 

jovens que recorrem à IVG. 

 

3. Ciclos da reprodução humana. 

 Morfologia dos sistemas reprodutores 

masculino e feminino. 

 . Funcionamento dos sistemas 

reprodutores feminino e masculino. 

 . Fecundação. 

… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. (Prevenção da) Gravidez na Adolescência: 

Consequências para progenitores 

adolescentes.  

.Gravidez: quando ocorre?  

 

. Prevenção da gravidez indesejada; 

 
. Quais as consequências de uma gravidez não 

desejada na adolescência? 

. Orientação das jovens mães 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. A Interrupção Voluntária da Gravidez e suas 

consequências. 

 Números das gravidezes indesejadas em 

 

Elaboração de um artigo 

científico sobre as novas 

técnicas de fecundação 

medicamente assistida. 

Cooperação com o Projeto 

Jornal Escolar 100Letras. 

Organização de um evento 

para comemoração do Dia 

Mundial da Criança (1 de 

junho). 

Dinâmicas de Grupo - 
Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

 

 

Cada aluno, ou grupo de 

alunos, analisa criticamente 

mitos associados à 

gravidez e apresenta as 

suas conclusões aos pares. 

Dinâmicas de Grupo - 
Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

Cooperação com o Projeto 
de Tutoria. 

Colaboração com o Centro 
de Saúde. 

Dinamização de um debate 

alargado a diferentes 

populações escolares sobre 

a gravidez na adolescência 

(convite a um psicólogo, 

psiquiatra, médicos, 

assistentes sociais, etc.…) 

Produzir um pequeno texto 

e representá-lo – 

dramatização. 

Dinâmicas de Grupo - 
Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
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Identificar as entidades 

certificadas para a prática da 

IVG. 

 

Explicitar os procedimentos 

legais para a realização da 

IVG. 

 

Desenvolver posturas 

críticas e responsáveis face 

aos aspetos sócio – éticos 

envolvidos na IVG. 

 

 

Identificar as I.S.T. mais 

frequentes, os seus modos 

de transmissão e os seus 

sintomas. 

Clarificar a importância das 

medidas preventivas das 

I.S.T. 

Identificar meios preventivos 

das I.S.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal. 

 IVG: entidades certificadas para a sua 

prática, procedimentos legais e legislação 

de suporte. 

 Consequências físicas e psicológicas para 

a jovem que interrompe voluntariamente a 

gravidez. 

… 

 

 

 

 

 

6. Infeções Sexualmente Transmissíveis: 

Prevenção e Consequências.  

 SIDA, Seropositividade, Hepatite B e 
outras IST. 

 

 Modos de transmissão e seus sintomas. 
 

 Meios de prevenção das I.S.T. 
 
… 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

a Saúde).  

 

Colaboração com o Centro 
de Saúde. 

Cada aluno, ou grupo de 

alunos, analisa criticamente 

mitos associados à IVG e 

apresenta as suas 

conclusões aos pares. 

Debate na aula sobre IVG 
(convite a um psicólogo, 
psiquiatra, médicos, 
assistentes sociais, etc.…) 

Elaboração de artigos sobre 

a problemática - 

Cooperação com o Projecto 

Jornal Escolar 100Letras. 

Pesquisa sobre entidades 

ou clínicas que prestam 

apoio à IVG em jovens. 

 

Colaboração com o Centro 
de Saúde. 

Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

Elaboração de artigos sobre 

a problemática - 

Cooperação com o Projeto 

Jornal Escolar 100Letras. 

Cada aluno, ou grupo de 

alunos, analisa criticamente 

mitos associados às IST e 

apresenta as suas 

conclusões aos pares. 

Convite a médicos / 
enfermeiros para debate 
sobre o tema. 

Exploração de filmes ou 
documentários. 
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Identificar tipos de 

contracetivos. 

 

Explicar o grau de eficácia 

dos diferentes tipos de 

contracetivos. 

 

Clarificar as vantagens e 

desvantagens da pílula do 

dia seguinte. 

 

Identificar os serviços de 

saúde responsáveis pelo 

apoio no esclarecimento e 

uso da contraceção. 

 

 Explicar em que medida a 

contraceção é uma 

responsabilidade de ambos 

os parceiros sexuais. 

 

 

Definir abuso sexual. 

Definir exploração sexual 

Identificar diferentes tipos de 

aproximações abusivas. 

Identificar comportamentos 

preventivos face à 

exploração sexual. 

Identificar instituições e 

pessoas que apoiam as 

vítimas de exploração/abuso 

sexual. 

Explicar os procedimentos 

para a apresentação de uma 

queixa formal de 

abuso/exploração sexual. 

 

7. Métodos Contracetivos. 

 Tipos de métodos contracetivos: 

preservativo...Pílula do dia seguinte: 

vantagens e desvantagens. 

 Eficácia dos métodos contracetivos. 

 A responsabilidade partilhada dos 

parceiros sexuais na contraceção. 

… 

.  

 

 

 

 

 

8. Prevenção de aproximações abusivas.  

 Noção de abuso sexual; 

 Noção de exploração sexual; 

 Sinais de alerta; 

 Como prevenir. 

 Instituições que apoiam as vítimas de 

exploração/abuso sexual. Procedimentos 

para apresentação de queixa formal. 

- 

- 

… 

 

 

Pesquisa sobre métodos 

contracetivos e entidades 

que apoiam os jovens na 

escolha da contraceção 

mais adequada. 

Elaboração de uma 

exposição sobre a temática. 

Convite a médicos / 
enfermeiros para debate 
sobre o tema. 

Elaboração de artigos sobre 

a problemática - 

Cooperação com o Projeto 

Jornal Escolar 100Letras. 

Criação de um grupo de 

sensibilização para a 

necessidade da 

contraceção. 

Exploração de filmes ou 

documentários. 

Colaboração com a APF ou 

outras instituições (Abraço, 

etc…) 

Colaboração com o PES 
(Projeto de Educação para 
a Saúde). 

 

 

Pesquisa sobre entidades 

que apoiam as vítimas 

deste tipo de problema. 

Criação de um projeto de 

sensibilização da 

população. 

Colaboração com o projeto 

de Tutoria. 
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BIBLIOGRAFIA GERAL 2 

 

Módulo I: Educação para a cidadania 

    Tema 1 

ARBLASTER, A., A democracia, Lisboa, Editorial estampa, 1987 (CRE). 

ARISTÓTELES, A Política, Lisboa, Veja, 1998, (CRE) 

Constituição da República Portuguesa (CRE). 

Como funciona a União Europeia. Guia das Instituições da União Europeia, 

Bruxelas, CE, 2008, (CRE) 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/pt.pdf 

Direcção Geral da Comunicação do Parlamento Europeu, Bem-vindos ao 

Parlamento Europeu, DGCPE, 2010 

SAVATER, Política para um Jovem, Lisboa, Editorial Presença, 1998, (CRE). 

WOLFF, J., Introdução à Filosofia Política, Lisboa, Gradiva, 2004, (CRE). 

www.europarl.europa.eu  

Tema 2 

CARVALHO, N, Manipulação da Opinião Pública, Hugin Editores, Lisboa,1999.  
 

JULIEN, C, A Comunicação Social Vítima dos Negociantes, Editorial Caminho, 
Lisboa, 1992. 

 
RAMONENT, I, A Tirania da Comunicação, Editora Campo das Letras, Porto,  

2002.  

SILVA, M., Temas filosóficos da comunicação, Lisboa, Editora Rei dos Livros, 1990 

(CRE). 

TAVARES, C, Os Media e a Aprendizagem, Universidade Aberta, Lisboa, 2000; 
 

     WOODROW, A, Informação Manipulação, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1991. 
 

 

                                                           
2 Optámos por apresentar uma bibliografia pouco exaustiva - constituída apenas por um 

conjunto de recursos básicos, alguns deles disponíveis no Centro de Recursos Educativos da 

Esc. Sec. De Leal da Câmara – que permitirá aos professores e alunos, simultaneamente, ter 

uma base de trabalho e pesquisar novos recursos. 

 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/
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http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/opiniaopublica/0112.htm 

http://prisma.cetac.up.pt/artigospdf/7_opiniao_publica_mundial_milan_rados.pdf 

  Tema 3 

RAWLS, J. Uma teoria da justiça, Lisboa, Editorial Presença, 2001. (CRE). 

Provedor de Justiça português consultar: http://www.provedor-jus.pt/ 

Aprenda a fazer uma Petição:www.cipo.org.br/planeteca/amigospeticao.htm 

Como fazer uma Petição: http://tudodireito.wordpress.com/2010/11/03/como-fazer-

uma-peticao/ 

   Tema 4 

Como criar uma Petição online: http://peticoesonline.blogspot.com/2008/02/petio-

online-como-criar-legitimamente.html 

Petição online: http://www.peticaopublica.com  

Como criar e gerir um Blog 

www.esarganil.pt/Documentos/CTIC/como_criar_um_blog.pdf 

   Tema 5 

BESSA, D, Regiões e desequilíbrios regionais, in Cadernos de Economia, Ordem dos 

Economistas, 2004. 

LOPES, A., Desenvolvimento Regional, Lisboa, F C G, 1987. 

   Tema 6 

JOÃO, F., Guia anti-racista, Lisboa, SOS Racismo, 1996, (CRE). 

ONU (Org.), Todos os seres humanos. Manual de educação para os Direitos do 

Homem, UNESCO, 1998, (CRE*). 

http://www.sosracismo.pt/ 

http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination?langid=pt&gclid=CIygjdejn6oCF

Q0OfAodTwN26A 

http://www.educacao.te.pt/ 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9125/1/O%20Desafio%20do%20mu

lticulturalismo.pdf 

   Tema 7 

BEAUD, M., e tal, Estado do ambiente no mundo, Lisboa, Instituto Piaget, 1993, 

(CRE). 

http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/opiniaopublica/0112.htm
http://prisma.cetac.up.pt/artigospdf/7_opiniao_publica_mundial_milan_rados.pdf
http://www.provedor-jus.pt/
http://www.cipo.org.br/planeteca/amigospeticao.htm
http://tudodireito.wordpress.com/2010/11/03/como-fazer-uma-peticao/
http://tudodireito.wordpress.com/2010/11/03/como-fazer-uma-peticao/
http://peticoesonline.blogspot.com/2008/02/petio-online-como-criar-legitimamente.html
http://peticoesonline.blogspot.com/2008/02/petio-online-como-criar-legitimamente.html
http://www.peticaopublica.com/
http://www.esarganil.pt/Documentos/CTIC/como_criar_um_blog.pdf
http://www.sosracismo.pt/
http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination?langid=pt&gclid=CIygjdejn6oCFQ0OfAodTwN26A
http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination?langid=pt&gclid=CIygjdejn6oCFQ0OfAodTwN26A
http://www.educacao.te.pt/
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9125/1/O%20Desafio%20do%20multiculturalismo.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9125/1/O%20Desafio%20do%20multiculturalismo.pdf
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FLANNERY, T., Os senhores do tempo, Lisboa, Editorial Presença, 2006.  

FLANNERY, T., O clima está nas nossas mãos, Lisboa, Estrela Polar, 2008, (CRE). 

GORE, A., A terra à procura de equilíbrio, Lisboa, Editorial Presença, 1993, (CRE). 

SCHMIDT, L., País (in) sustentável, Lisboa, Esfera do caos, 2008, (CRE). 

YUN, J., Como arrefecer o planeta, Editorial Presença, 2008, (CRE). 

http://www.ecologiaurbana.com.br/conscientizacao/meio-ambiente-sustentabilidade/ 

http://www.planetazul.pt/edicoes1/planetazul/desenvArtigo.aspx?c=2444&a=15608&r=

40 

www.earthster.org 

  Tema 8 

ALMEIDA, R., et al, Guia do consumo responsável, Lisboa, Sustentare, 2009, (CRE). 

BAUDRILLARD, J., A sociedade de consumo, Lisboa Edições 70, 1995, (CRE). 

HARFORD, T., O economista disfarçado, Lisboa, Editorial Presença, 2006, (CRE). 

MARLON, H., A armadilha da comunicação, Lisboa, Terramar, 2000, (CRE). 

SANTOS, B. et al, A educação do consumidor, Lisboa, Texto Editora, 1991, (CRE) 

SCHMIDT, L. Consumo bem espremido, Lisboa, Gradiva, 1994, (CRE). 

STIGLITZ, J., Globalização, a grande desilusão, Lisboa, Terramar, 2002 (CRE). 

http://www.prof2000.pt/users/mbicho/Wq_Maria/index.htm 

www.consumidor.pt 

http://purl.pt/index/geral/aut/PT/76208.html 

http://www.goodguide.com/ 

www.ewg.org/skindeep 

  Tema 9 

SINGER, P., Ética Prática, Lisboa, Gradiva, 2002, (CRE) 

ONU (Org.), Todos os seres humanos. Manual de educação para os Direitos do 

Homem, UNESCO, 1998, (CRE). 

PAIXÃO, M., Problemas do Mundo Contemporâneo, Lisboa, Lisboa Editora, 2003. 

http://filosofianaesen.no.sapo.pt/lista_sites_1.pdf 

 

http://www.ecologiaurbana.com.br/conscientizacao/meio-ambiente-sustentabilidade/
http://www.planetazul.pt/edicoes1/planetazul/desenvArtigo.aspx?c=2444&a=15608&r=40
http://www.planetazul.pt/edicoes1/planetazul/desenvArtigo.aspx?c=2444&a=15608&r=40
http://www.earthster.org/
http://www.prof2000.pt/users/mbicho/Wq_Maria/index.htm
http://www.consumidor.pt/
http://purl.pt/index/geral/aut/PT/76208.html
http://www.goodguide.com/
http://www.ewg.org/skindeep
http://filosofianaesen.no.sapo.pt/lista_sites_1.pdf
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Bibliografia (Módulo II: Educação para a saúde) 

Geral: 

URRA, Javier, Educar com bom senso – Conselhos para formar os seus filhos com 

inteligência, equilíbrio emocional e valores, Editora a esfera dos livros, 2009 (PES)* 

Promover a saúde da juventude europeia – Educação para a saúde nas escolas, 

Editorial do Ministério da Educação (PES)* 

Alimentação/nutrição/atividade física/ doenças do comportamento alimentar: 

CARMO, Isabel do, Alimentação Saudável Alimentação Segura, Dom Quixote 

CARMO, Isabel do, Porque não consigo parar de comer?, Dom Quixote 

CARMO, Isabel do, Refeições, Marcas, Calorias, Dom Quixote 

CARMO, Isabel do, Os Alimentos e Mitos que nos engordam, Livros d’Hoje 

CARMO, Isabel do, Saber Emagrecer, Dom Quixote 

CARMO, Isabel do, Doenças do comportamento alimentar (Testes 7), ISPA 

CARMO, Isabel do, A Vida por um fio (a anorexia nervosa), Relógio D’Água 

TEIXEIRA, Pedro e SILVA, Marlene Nunes, Repensar o Peso, Lidel 

TEIXEIRA, Pedro e outros, Nutrição, Exercício e Saúde, Lidel 

Vários, O Indispensável sobre Anorexia e Bulimia, Editora Ausência 

WALDI, Hasnain, Nutrição e Saúde, Estampa 

Sono/saúde mental/comportamentos aditivos: 

ÁLCANTARA, José António, Como educar a auto-estima, Plátano (PES)* 

DUCLOS, Germain et al, A auto-estima dos adolescentes, Climpsi editores, (PES)* 

MONTAGUE, Mathilde, Diário íntimo duma depressão (testemunho duma 

adolescente), ASA 

PAIVA, Teresa, Os Mistérios do Sono, Lidel 

PAIVA, Teresa, Meu amigo o sono, Bertrand 
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PAIVA, Teresa, Bom sono, boa vida, Oficina do Livro 

PAIVA, Teresa, Dormir é bom, dormir faz bem, Bertrand 

Sonoescolas@gmail.com 

QUARTILHO, Manuel João, Saúde mental, IUC 

SAMPAIO, Daniel, Droga, Pais e Filhos, Bertrand 

SAMPAIO, Daniel, Vozes e Ruídos, Caminho 

SAMPAIO, Daniel, Vivemos Livres numa prisão, Caminho 

SAMPAIO, Daniel, Vagabundos de nós, Caminho 

SAMPAIO, Daniel, Lavrar o mar, Caminho 

STEL, Jaap Van der, Manual de prevenção – Álcool, Drogas e Tabaco, Grupo 

Pompidou (PES)* 

Vários, Depressão, Impala 

Vários, Consumo de substâncias psicoativas e prevenção em meio escolar, Ministério 

da Educação (PES)* 

WOLPERT, Lewis, A psicologia da depressão, Presença 

Querer é poder I – Programa de prevenção do tabagismo, Conselho Prevenção do 

tabagismo (PES)* 

Higiene oral/vacinação: 

BULHOSA, José Frias e outros, Com o sorriso aprendo a lavar os dentes, Edições 

Universitárias Fernando Pessoa 

CAEIRO, Baltazar, O Diogo vai às vacinas, Papa-Letras 

MARREIROS, Glória Maria e outros, A saúde dos seus dentes, o sorriso da sua boca, 

Campo das Letras 

DURAND, Jean Yves, Razões de Saúde Poder e Administração do Corpo: Vacinas, 

alimentos, Medicamentos, Fim de Século Edições 

mailto:Sonoescolas@gmail.com
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QUADROS, Ciro A. de, Vacinas Prevenindo a Doença & Protegendo a Saúde, Editora 

Roca 

*Documentos que se encontram disponíveis na sala do PES (Pavilhão D, gabinete 2) 

Bibliografia (BLOCO III – Educação para a sexualidade) (PES) 

BERDÚN, L., Na tua casa ou na minha, Lisboa, Areal Editores, 2000  

CASTANYER, O., A assertividade – a expressão de uma auto-estima saudável, 

Coimbra, Edições Tenacitas, 2003 

FACHADA, M.O. Psicologia das relações interpessoais, Lisboa, Edições Sílabo, 2010 

FONSECA, H., Compreender os adolescentes – um desafio para pais e educadores, 

Lisboa, Editorial Presença, 2002 

FRADE, A., et al., Educação sexual na escola – Guia para professores, formadores e 

animadores, Lisboa, Texto Editora, 1999 

KLOSINSKI, G., A adolescência hoje: situações, conflitos e desafios, Petrópolis, 

Editora Vozes, 2005 

LEPETIT, E., et al, Adoro ser uma adolescente, Vila Nova de Gaia, Editora Educação 

Nacional, 2008 

PINTO, M., Química do amor e do sexo, Lisboa, Lídel, 2010 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO et al., Educação sexual em meio escolar – linhas 

orientadoras, Lisboa, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, 2000 

SAMPAIO, D., Porque sim, Lisboa, Editorial Caminho, 2009 

SUPLICY, M., Sexo para adolescentes, Porto, Edições Afrontamento, 1995 

URRA, J., O pequeno ditador, Lisboa, A esfera dos livros, 2007 

 

 

 

 

 


