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I.
Introdução
No final do ano letivo de 2009-2010, foi criado o Agrupamento de Escolas de Romeu Correia,
constituído pelos seguintes estabelecimentos de ensino: Escola Secundária com 3º Ciclo de Romeu
Correia (sede), Escola Básica 2,3 de Alembrança, Escola Básica de 1.º Ciclo com Jardim de Infância
Nº 1 do Feijó, Escola Básica de 1.º Ciclo Nº 2 do Feijó e Escola Básica de 1.º Ciclo com Jardim de
Infância de Vale Flores. Esta realidade exige, não só o aprofundamento do trabalho já realizado,
como a sua contextualização em função das circunstâncias atuais.
Neste contexto, os serviços existentes do Agrupamento de escolas de Romeu Correia foram
revistos e deram origem ao presente documento e regimento.
Para uma melhor articulação entre as várias escolas, cada uma delas tem um coordenador que
trabalha em ligação com a direção do agrupamento.
II. Finalidade
A Promoção de Educação para a Saúde – Educação Sexual (PES-ES) visa despertar, nos alunos,
comportamentos saudáveis aos níveis pessoal (físico e psíquico) e social, de modo a tentar
aumentar o seu bem-estar geral e, consequentemente, o seu sucesso educativo.
De acordo com o Referencial de Educação para a Saúde, O PES, enquanto uma das dimensões da
educação para a cidadania, reveste-se de particular importância para o sistema educativo, uma vez
que constitui uma área de conteúdos presente em todos os níveis de educação e ensino, em
diferentes disciplinas, sendo transversal e transdisciplinar. Complementarmente, o PES pode ainda
suportar-se em ofertas curriculares complementares no ensino básico, ou em projetos e
atividades definidas pelas escolas com o objetivo de contribuir para a formação pessoal e social
dos alunos, em articulação com o projeto educativo de cada escola.”

1. Objetivos Gerais
a)
b)
c)
d)

Integração escolar de todas as crianças e jovens;
Desenvolvimento de conhecimentos e competências que lhes permitam opções adequadas;
Promoção de valores e atitudes;
Promoção de competências pessoais e sociais.

2. Objetivos Específicos (na perspetiva dos alunos)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Desenvolver/Criar atitudes de afirmação pessoal na sociedade;
Eliminar/Reduzir comportamentos inadequados e de risco;
Respeitar as diferenças;
Respeitar a igualdade entre os géneros, compreendendo as suas especificidades;
Relacionar-se de modo saudável com os pares;
Melhorar as relações afetivo-sexuais e os conhecimentos sobre as mesmas;
Combater o uso da violência como forma de afirmação e de resolução de problemas;
Desenvolver atitudes de vida saudável: física, psíquica e moral;
Desenvolver/Criar hábitos de vida com qualidade no que respeita à alimentação, ao ambiente
e à higiene pessoal, mental e social.
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III. Enquadramento Legal
A partir de 1984, a legislação começou a abordar intensivamente a temática da Educação
Sexual. Contudo, nunca houve uma verdadeira implementação devido a dificuldades de vária
ordem: entre outros, conceitos diferentes, resistências e problemas políticos.
De acordo com os relatórios do grupo de trabalho do Ministério de Educação (ME), chegou-se
ao entendimento de que a Educação Sexual, assim como outras temáticas, devem ser inseridas no
conceito mais vasto de Educação para a Saúde. A um conceito de Educação Sexual, quase só bio
fisiológico e preventivo das DST, são acrescentadas as dimensões psicoafectivas, culturais e éticas.
O Despacho n.º 15 987/2006, de 27 de setembro, e o Referencial de Educação para a Saúde,
de junho de 2017, identificaram 5 temas globais:
a. Saúde mental e Prevenção da Violência;
b. Educação Alimentar;
c. Atividade Física;
d. Comportamentos aditivos e dependências;
e. Afetos e Educação para a Sexualidade.
Indicam-se os principais documentos orientadores:
 Portaria nº 655/2008 (Criação do Programa Cuida-te);
 Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto, sobre a Educação Sexual nas escolas;
 Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de Abril (Regulamenta a Lei nº 60/09);
 Referencial para a Educação, de junho de 2017.

IV. Implementação
De forma a garantir a colaboração de professores de formação científica diversa,
particularmente em matérias relacionadas com a Educação para a Saúde e Educação Sexual, e
segundo determinação legal, cada estabelecimento de ensino do agrupamento propõe um grupo
de professores para a constituição da equipa da educação para e saúde e educação para a
sexualidade.
A redução de horas para a coordenação e restantes membros é da competência do diretor. As
horas devem ser as suficientes e necessárias para o desempenho dos cargos e serviços. Com a
implementação dos gabinetes de informação e apoio à saúde, as horas de redução devem ser
reajustadas em função das necessidades. O horário dos intervenientes nos dois gabinetes será
afixado nos respetivos locais. A presença dos psicólogos internos nestes gabinetes terá uma gestão
flexível, dada a importância e especificidade da sua função.
Para uma efetiva rentabilização dos recursos humanos existentes, é fundamental que todos os
membros do projeto (pelo menos, dentro de cada estabelecimento de ensino) disponham de um
mínimo de 90 minutos comuns, para realização de reuniões de trabalho. Sempre que possível,
todos os membros do projeto deverão ter, na sua componente não letiva, 2 tempos em comum
com as coordenadoras do serviço, bem como, pelo menos 1 tempo, para cada elemento poder
prestar atendimento no gabinete da saúde.
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1. Equipa
Escola Secundária com 3º Ciclo de Romeu Correia
 Paula Pinto: Educação Física, coordenadora
 Domingos Lopes: EMRC.
 Vanda Grilo: Biologia
Escola Básica + JI de Vale Flores
 Lucília Lourenço.



Escola Básica Nº 2 do Feijó
Marta Serôdio.



Escola Básica + JI Nº 1 do Feijó
Susana Carmo.




Escola Básica 2,3 de Alembrança
Célia Primo Gomes: Ciências Naturais, subcoordenadora (Alembrança)
Luís Ramos: Matemática e Ciências, Alembrança.
2. Operacionalização
Pré-escolar, Ensino Básico e Secundário
De acordo com a Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto, em cada uma das turmas, haverá um
professor responsável pela aplicação da Educação para a Saúde e Educação Sexual, o qual terá
como função coordenar os respetivos projetos e atividades neste âmbito, em articulação com o
diretor de turma, outros professores da turma envolvidos e equipa, no entanto este professor
poderá ser o diretor de turma. Os conselhos de turma poderão solicitar, à equipa, todo o apoio
que considerem necessário.
O serviço de Educação para a Saúde e Educação Sexual da turma integrar-se-á no Projeto de
Trabalho de Turma, ocupando um mínimo de 6 horas para o 1º e 2º Ciclos e 12 horas para o 3º
Ciclo e Secundário. Relativamente ao ensino Pré-escolar ainda não existe informação legislada
neste sentido, ainda que no Referencial para a Saúde, se contemplem os temas, a trabalhar na
mesma. Neste sentido, o professor responsável pela Educação para a Saúde e Educação Sexual
informará, periodicamente, as coordenadoras da PES - ES sobre o desenvolvimento dos trabalhos
e projetos, através de relatórios/grelhas de balanço solicitados pela equipa.

CONTEÚDOS A ABORDAR NA EDUCAÇÃO SEXUAL
Os cinco temas globais indicados em “Referencial da Educação para a Saúde” (junho de 2017)
“O Referencial de Educação para a Saúde (RES) encontra-se organizado por níveis de educação e por ciclos de
ensino – educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário. Concebido como um todo
coerente, o presente Referencial assenta numa estrutura comum aos vários níveis e ciclos de educação e ensino,
oferecendo, para cada um deles, uma proposta de abordagem específica de PES.
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Foram identificados cinco temas globais:


Saúde Mental7 e Prevenção da Violência



Educação Alimentar



Atividade Física



Comportamentos Aditivos e Dependências



Afetos e Educação para a Sexualidade

Para cada um destes temas definiram-se subtemas e respetivos objetivos que, por sua vez, são desagregados por
nível de educação e ensino. Estes objetivos integram os conhecimentos, capacidades, atitudes, valores e
comportamentos necessários para a sua concretização.
Os objetivos, em cada um dos níveis e ciclos de educação e ensino, são os considerados adequados ao nível de
desenvolvimento e ao escalão etário das crianças e dos jovens a que se destinam, podendo a sua utilização ser
adaptada aos diferentes contextos escolares específicos. Em função das opções definidas no projeto de
educação para a saúde da escola e do trabalho contínuo realizado com os alunos, em cada contexto, os
professores poderão selecionar quais os conteúdos a abordar, bem como os momentos e métodos para o fazer. Para
um mesmo objetivo, presente em todos ou em vários níveis e ciclos de educação e ensino, os descritores vão
adquirindo uma complexidade crescente, adequada aos diferentes níveis etários e às competências já
desenvolvidas pelos alunos, considerando que o subtema pode ser alvo de tratamento mais aprofundado nos
níveis mais avançados”

(EM ANEXO, TEXTO COMPLETO, O QUAL DEVE SER SEGUIDO)
3. Embaixadores da saúde (está suspenso devido à Pandemia)
Objetivos



Valorizar a saúde enquanto exercício de cidadania;
Promover a formação interpares.

Função
Os embaixadores da saúde são alunos voluntários, eleitos pelos elementos de cada uma das
turmas do Agrupamento, até ao 3º ciclo. No ensino secundária e profissional é facultativo.
Ao ocuparem o cargo têm como incumbências:








assumirem o compromisso de assiduidade às sessões;
a obtenção de formação em áreas da saúde por técnicos especializados;
a participação ativa durante as sessões de formação;
a realização de tarefas sempre que solicitado;
a prestação de apoio aos gabinetes da saúde;
serem responsáveis e responsabilizar os colegas por hábitos de vida saudáveis;
a divulgação da mensagem aos colegas de turma e às famílias.
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Atribuição e restrições
A atribuição do cargo de embaixador da saúde deverá ser realizada em duas fases. A primeira
fase será em regime de voluntariedade, em que os alunos se oferecem, após serem previamente
informados das suas funções, pelo professor responsável pela turma.
No caso de haver mais do que dois alunos a pretenderem o cargo supracitado, deverá o
professor responsável orientar a votação pelos elementos da turma. Os dois voluntários mais
votados ocuparão o cargo de embaixadores da saúde.
Este cargo não deverá ser ocupado por:
 alunos com situações disciplinares previamente conhecidas;
 alunos que tenham falta de assiduidade.
Na eventualidade de o aluno já embaixador infringir o estatuto do aluno/regulamento interno, o
cargo deverá ser-lhe retirado e atribuído ao terceiro elemento mais votado. No caso de não ter
existido lugar a votação deverá o professor responsável eleger um novo embaixador.
4. Articulação com Representantes dos Alunos e dos Encarregados de Educação
No Agrupamento de escolas de Romeu Correia, a equipa procurará, através de eleições entre
os embaixadores da saúde, no início de cada ano letivo, constituir um grupo de 10 alunos para
apoio ao projeto e ao próprio gabinete, sempre que se verificar compatibilidade e disponibilidade
horária por parte dos alunos.
Do mesmo modo, procurar-se-á contar com a representação de pais e encarregados de
educação (eleitos pela respetiva associação) no sentido de colaborarem com a equipa, propondo
atividades/projetos e fazendo sugestões e críticas produtivas.

5. Articulação com outros Projetos e Atividades do Agrupamento
De acordo com a Lei, compete à equipa coordenar todas as atividades, realizadas no
agrupamento, no âmbito da Educação para a Saúde e da Educação Sexual. Neste sentido, a equipa
elaborará um mapa de atividades, a integrar no Plano Anual de Atividades, o qual contemplará as
atividades propostas e executáveis, quer pela equipa, quer pelo conselho geral e conselhos de
turma.

6. Gabinete de Informação e Apoio à Saúde
De acordo com a Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto, e a Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de Abril,
estes gabinetes serão implementados nas escolas Secundária com 3º Ciclo de Romeu Correia e
Básica 2,3 de Alembrança. Os gabinetes funcionarão em articulação com a Unidade de Saúde local
ou outro organismo do Estado (Instituto Português da Juventude). De acordo com a mesma lei, os
gabinetes devem ter um horário que contemple, pelo menos, uma manhã e uma tarde para
atendimento aos alunos.
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A função do referido gabinete enquadra-se na finalidade e nos objetivos já mencionados do
serviço da PES - ES. A sua especificidade prende-se apenas com a articulação direta com as
entidades de saúde local e com a sua existência enquanto espaço físico para as questões
relacionadas com a PES - ES. Destaca-se, por conseguinte, apenas os seus objetivos e local de
funcionamento. O comportamento de todos, dentro do gabinete, deve pautar-se pela
compreensão e pelo respeito absoluto por todos aqueles que o procurem.
6.1. Objetivos
a) Informar e apoiar os alunos em todas as questões relacionadas com a Educação para a Saúde e
Educação Sexual;
b) Garantir confidencialidade em todas as questões de natureza íntima colocadas pelos alunos;
c) Articular ações e iniciativas com a Unidade de Saúde Pública e outros organismos apropriados
em todas as questões que o exijam;
d) Dispor de material de apoio que ajude alunos e professores no cumprimento dos seus
objetivos;
e) Ser alvo de avaliação periódica e anual (opiniões de professores, alunos e técnicos
responsáveis pelo funcionamento do gabinete).
6.2. Local de Funcionamento
Na Escola Secundária com 3º Ciclo de Romeu Correia o gabinete funcionará na sala ao lado da
papelaria e na Escola Básica 2,3 de Alembrança o gabinete funcionará no espaço da Ludoteca. Os
gabinetes terão horário afixado na porta e estarão abertos a todos os alunos das duas escolas, de
modo a facilitar um apoio mais vasto, em função da diversidade de ofertas, e menos intimidador,
respeitando quem prefere escolher um estranho para conversar sobre a sua vida em vez de o fazer
com um professor conhecido, e garantindo, simultaneamente, toda a privacidade necessária. Para
a sua organização devem contar com os representantes dos alunos.
V. Formação Contínua
A formação dos responsáveis pela Educação para a Saúde e Educação Sexual em cada
estabelecimento de ensino é preocupação e prioridade de todo o agrupamento. Nesse sentido,
deverá haver um esforço conjunto que permita contemplar todos os agentes educativos num
plano articulado e adequado às necessidades dos nossos alunos.
1. Comunidade Educativa
O serviço da educação para a saúde – educação para a sexualidade promoverá, sempre que
possível, ações de formação que permitam enriquecer a comunidade educativa em geral
(professores, assistentes operacionais, alunos e encarregados de educação) dos conhecimentos e
das competências necessários ao desenvolvimento de ações e atividades concorrentes ao sucesso
educativo dos alunos, no plano pessoal e social, bem como ao cumprimento dos seus objetivos.
2. Membros deste serviço
O agrupamento deve continuar a favorecer a participação dos professores da equipa em
cursos, colóquios, seminários e ações de formação, de forma a garantir uma formação contínua
adequada, de acordo com as orientações legais. As coordenadoras e membros da sua equipa
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devem estar atentos para a possibilidade de realização de formação na área ou semelhantes.
VI.

Avaliação e Vigência do Regimento

A avaliação será feita com base em instrumentos fornecidos pelo Ministério da Educação ou
produzidos pela equipa. A mesma deverá acontecer no fim do ano letivo pelas respetivas,
 Coordenadoras, através de relatório, depois de ouvidos os membros do serviço;
 Conselho Pedagógico;
 Conselho Geral, após relatório final do Diretor.
Este regimento é revisto anualmente.
Aprovado em
/ /
Agrupamento de Escolas de Romeu Correia
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