Programa da Ação de Formação – A25.2018/19

A SEXUALIDADE NA ÉPOCA MODERNA

Modalidade:

Curso de Formação

Área de Formação:

A - Área da docência

Duração:

15 horas

Destinatários:

Professores dos Grupos de Recrutamento 200, 230, 400 e 520

Relevância:

A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho e
para a área científica e pedagógica (artigos 8º e 9º do Decreto-Lei nº 22/2015)

Formador:

Aida Margarida Teixeira Neves

Local de realização:

Escola Secundária José Estêvão

Registo de Acreditação:

CCPFC/ACC-102224/19

Razões justificativas
A sexualidade sempre foi objeto de interesse e reflexão do homem e, dessa forma, ele vai
elaborando histórica e culturalmente um conjunto de posturas, regras e cerimónias ao redor do sexo
e dos papéis sexuais.
Entende-se então que os aspetos da sexualidade ao longo dos tempos vêm contribuindo para
ampliar a perceção de ordem política, social, económica, cultural, religiosa e ética.
Pode-se dizer ainda que sexualidade é o traço mais íntimo do ser humano e, como tal, se manifesta
diferentemente em cada indivíduo, de acordo com a realidade e as experiências vivenciadas pelo
mesmo.
Dotar os professores de Ciências Naturais de uma perspetiva histórica para uma abordagem
abrangente no âmbito do Projeto Educação para a Saúde e Educação Sexual.
Efeitos a produzir
Sensibilizar os professores para a importância da sexualidade na compreensão da História e das
Ciências;
Compreender a importância da História das Mentalidades;
Dotar os professores de conhecimentos específicos sobre a função da Sexualidade nos séculos
XVI, XVII e XVIII;
Educar para a fruição multimédia das linguagens (texto-imagem);
Adquirir uma visão global do saber, através duma ótica de didática interdisciplinar e pluridisciplinar;
Adquirir uma didática atenta à comunicação no âmbito da História das Mentalidades (experiência
frequentemente desfrutada pelos alunos no seu quotidiano) visando potenciar o seu envolvimento
na motivação para aprender.
Conteúdos
- Introdução à sexualidade
- A sexualidade enquadrada; a sexualidade conjugal: amor, sexo e procriação

1. Os discursos de controle
Homo Erotismo – Os amores que não se deixam dizer
2. Confissão
3. Prostituição
4. Religião e Masculinidade – modelos, práticas e transgressões
Metodologias de realização da ação
As sessões caracterizam-se pela interação das diversas linguagens (textual, verbal e figurativa) e
são orientadas com recurso projeção de quadros de artistas da época moderna, e projeção de
diapositivos e vídeos e interpretação de textos.
Regime de avaliação dos formandos
Avaliação dos formandos baseada nos seguintes pressupostos:
• Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas de formação presencial.
• Classificação na escala de 1 a 10, de acordo com o Despacho nº 4595/2015, de 6 de maio.
Critérios de avaliação (valores percentuais):
• Empenho e participação nas sessões – 30 %
• Realização e apresentação de um trabalho individual de reflexão sobre a formação vivenciada
– 70%
A avaliação será contínua, baseada na participação, intervenção e aplicação dos formandos
nas tarefas ao longo da formação, bem como na qualidade dos trabalhos e relatório
produzidos.

Calendarização / Cronograma
Data

Dia da semana

Horário da sessão

N.º Horas

10-05-2019

sexta-feira

18:00 – 21:00

3

17-05-2019

sexta-feira

18:00 – 21:00

3

24-05-2019

sexta-feira

18:00 – 21:00

3

31-05-2019

sexta-feira

18:00 – 21:00

3

07-06-2019

sexta-feira

18:00 – 21:00

3

Total de horas de formação

15

