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Destinatários/relevância: Para os efeitos previstos no artigo 5º e no n.º 3 do artigo 14º do Regime 
Jurídico de Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão em 
carreira de Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de 
Educação Especial. 
 
Nº créditos: 1 (25 horas) 
 
Objetivos:  
 
Pretende-se dotar os docentes que contactam com crianças e jovens com Necessidades Educativas 
Especiais de conhecimentos e competências necessárias para desenvolver de forma adequada acções 
de Educação Sexual dirigidas aos com as características supra indicadas, envolvendo as famílias e outros 
profissionais da comunidade educativa. 
 
Conteúdos: 
Módulo I  8H  
Apresentação dos participantes e do curso. 30 min 
Desenvolvimento, atitudes dos profissionais e das famílias face à sexualidade na deficiência. 7h30 
Módulo II   8H 
Características específicas da sexualidade na deficiência intelectual e contracepção na deficiência 
intelectual. 6h 
Características específicas da sexualidade na deficiência motora. 2h 
Módulo III  8H 
Educação sexual, objetivos, metodologias de intervenção e materiais. 
Organização das sessões com pessoas com deficiência, famílias e profissionais. 7h30 
Avaliação da formação. 1 h 
 
Metodologia: 
 
 Rompendo com a habitual visão tradicionalista do ensino-aprendizagem, pretende-se que seja o 
formando, e não o formador, o ator principal na construção da aprendizagem. Neste sentido, os 
métodos ativos, que privilegiam a participação dos formandos, parece ser a escolha mais adequada, 
tendo por base uma estrutura curricular flexível e diferenciada em função dos interesses e 
necessidades do público que se pretende abranger. O formador aparece, neste enquadramento, como 
”gestor pedagógico”, orientando e facilitando, mais do que impondo, uma aprendizagem ativa dos 
formandos, através da gestão de situações criadas na formação. 
Em consonância com a abordagem metodológica privilegiada, pretende-se que o recurso a estratégias 
pedagógicas ativas, fomentando, ainda, as dinâmicas de grupo que favoreçam a interação e a 
cooperação entre os formandos, potenciadores das competências pessoais acima referidas. 

C E N T R O  D E  F O R M A Ç Ã O  
 

Formação: Educação Sexual na Educação Especial 

Formadora: Mestre Ivone Félix 

 

Formador: Ana Rosa Trindade 

 

TEL:927138331
http://proandee.weebly.com/


_____________________________________________________________________________ 
Pró Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial 
Quinta da Arreinela de Cima 2800-305 Almada     TEL:927138331 
e-mail: proandee@gmail.com      Site: http://proandee.weebly.com/  

Demonstrações diretas ou indiretas, pesquisa e tratamento de informação, exercícios práticos e 
exploração de materiais pedagógicos, são alguns dos exemplos de atividades a que se poderá recorrer. 
Apesar do papel central dos formandos nesta abordagem, não se pretende do formador um papel 
passivo: da sua capacidade de mediação, liderança e espírito de equipa, do seu conhecimento das 
técnicas pedagógicas adequadas a cada situação, e da sua capacidade para motivar as intervenções dos 
formandos, depende o sucesso da formação. 
 
Avaliação: 
A avaliação dos formandos incidirá sobre as seguintes componentes: 
•Assiduidade 
•Participação nas sessões presenciais 
•Realização de um trabalho individual/grupo 
Avaliação quantitativa dos formandos na  Escala de 1 a 10 
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