
Organização Interna à escola 

Actores centrais 

Actor Categorias/marcadores registo 

AFONSO Parte integrante do 
Projecto Educativo da 
Escola 

O nosso trabalho era muito incentivar essas novas propostas: a parceria- já não os profissionais de saúde 
dentro das salas de aula mas justamente serem eles o suporte e portanto não os protagonistas...a ideia de 
que a escola é de quem lá está dentro…e assim a Saúde seria sempre o suporte. Aliás o próprio 
conceito de escola promotora de Saúde, que foi o que fomos “vendendo” era um pouco isso…que era um 
pouco deixar a Educação Sanitária que estava presente nas tais sessões…e que era ainda o modelo 
dominante. Agora ao nível local, as coisas funcionavam nesse sentido. 
 

ALFREDO Abordagem transversal 
ao currículo 
Dificuldades 
 
Coordenador da 
Educação para a 
Saúde na escola 
 
 
 
 
Sensibilidade dos 
professores 

Depois do projecto-piloto tentou-se um projecto modelo que era bonito mas que me parece que fracassou, 
dado que pretendia que a ES fosse transversal a todas as áreas do Currículo…e que os professores 
interagissem, mas com a dinâmica que há entre eles, não funcionou e só se realizaram algumas coisas 
pontuais; esta ideia actualmente em curso parece-me ter mais pés para andar porque não é afinal muito 
diferente do que eu vi antigamente, quando a disciplina de Saúde (no 9º ano) era bem dada, permite a 
interacção entre os professores se estes tiverem abertura. Há o papel de todos, mas há um responsável, 
com um fio condutor que não tem só a ver com a área da sexualidade mas com a Saúde e a 
Sociedade. 
 
Eu acho que nestas coisas é importante haver o formal, a legislação, haver a nomeação…mas não é o mais 
importante, se a pessoa que está no terreno não quiser, não dá nada, portanto se o professor estiver 
sensibilizado, faz muitíssimo mais que um que não está e tem todos os meios, portanto isto depende 
muito da sensibilidade…e dos professores e dos técnicos sentirem que aquilo é uma coisa 
importante para ser feita. 
 

CONSTANÇA Parte integrante do 
Projecto Educativo da 
Escola 
Abordagem 
transversal ao 
currículo 
 
 
Sensibilidade dos 

Esta área é inevitável quando se está numa sala de aulas, está numa escola com jovens, o ser humano é 
sexuado, não é? E portanto é inevitável que isso aparece com......porque estamos a lidar com seres 
humanos, não é? E, e todas as oportunidades que surgem, quer em, em pátios de recreio, quer em 
sala de aula, são oportunidades de ajudar a ter uma determinada perspectiva, em termos de 
sexualidade... e isso obviamente que implicava com os próprios adultos e com a sua sexualidade, e com as 
suas vivências e experiências, o que queria dizer que nem todas as pessoas se sentiam à vontade nessa 
área! 
 
E portanto era importante que ninguém, que não se sentisse à vontade nessa área, tivesse que 



professores 
 

desempenhar esse tipo de funções. Porque poderia ser até contraproducente para os jovens! Agora, 
obviamente que era um trabalho de desbloquear muitos tabus, de assegurar que era uma área que 
não era preciso ter uma formação especializadíssima, mas que erpreciso ter um bom senso, era 
preciso ser-se genuíno, era preciso ser-se uma pessoa capaz de entender, ouvir os outros, e 
perceber e... e manifestar, manifestar-se como pessoa, como adulto! Isto falando agora dos 
professores, não é? 

DINIS Abordagem transversal 
ao currículo 
 

(…) estas conclusões de 84 apontam muito na transversalidade e depois, a partir de 1985, com o 
conhecimento do que estava a ser feito em termos do Québec em formação pessoal e social, nós 
convertemo-nos, digamos à Formação Pessoal e Social (30:00) E portanto, muito antes de ter existido a 
disciplina DPS, não é? E algum tempo antes da Lei de Bases do Sistema Educativo, já nós falávamos em 
Educação Pessoal e uma componente desta formação era a Educação Sexual. 

ROSA Parte integrante do 
Projecto Educativo da 
Escola 
Responsabilidade do 
ME 
ONG apenas apoio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abordagem 
transversal ao 
currículo 
Papel preponderante 
das ACND 

Porque a APF, justamente entre 2000 e 2002, sempre teve um protocolo connosco para a área da 
sexualidade! Era a APF e... pronto, era a APF que fazia a Formação e Educação sexual de certa maneira, 
recebiam um subsídio x para o fazer... no tempo do PS, lá está! Subsídio esse que quando veio a 
Professora Mariana Cascais ela decidiu tripartir! Portanto, dar à APF, dar a outras ONG’s e saíu 
efectivamente a essas ONG’s, um trabalho que é nosso! Foi para essas ONGS um trabalho que 
compete ao Estado, não é? 
 
As ONG’s são extremamente importantes, não está em causa, a, extremamente importantes pelo apoio 
que possam dar às escolas, mas o dinheiro pode ser canalizado para as escolas! 
Sim, não, da minha parte não há qualquer animosidade, mas não fui eu que, não fui eu a perdedora, mas 
penso que também eles não vêm isto como uma, uma questão de perderem! Efectivamente é menos 
dinheiro que entra para os cofres, isso eu acredito que… Acredito que as vida das ONG’s não esteja fácil..... 
mas a vida do país também não está! As coisas têm que ser optimizadas e também acho, e esta posição foi 
debatida em seio do GTES efectivamente também acho que o Ministério da Educação é que tem que 
responder perante esta... política... 
 
Usam! Maioritariamente a Formação Cívica e depois a área de projecto. Tem esses dados no relatório…na 
avaliação. 

RITA Parte integrante do 
Projecto Educativo da 
Escola 
Responsabilidade do 

E isso dava-nos também para cada um dos objectivos do Dec Lei 259/2000 como é que estava a 
situação…portanto foi aplicado em 2001, no final de um ano de investimento…nessa altura havia a 
funcionar também no terreno a APF e o MDV…e ainda no ano seguinte a Fundação Comunidade contra a 
Sida…portanto a APF trazia um protocolo que foi sucessivamente renovado, em 2000/2001 é que foi feito 



ME 
ONG apenas apoio 
 

[sobre os protocolos com as ONG] com o MDV…eu penso que deveria ser visto…a vantagem é que 
anteriormente o próprio ministério poderia ser responsabilizado pelo que acontecia nas escolas, poder 
melhorar práticas…e até ter noção do que faziam essas entidades…a partir do momento em que 
deixámos de poder acompanhar… 
 

INÊS Parte integrante do 
Projecto Educativo da 
Escola 
Papel principal dos 
professores 
 
 
 
 
 
 
Ser transversal em vez 
de uma disciplina, 
dado o excesso de 
carga horária dos 
alunos portugueses 
 
 
 
 
Revitalizar a  
Transdisciplinariedade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mas há escolas onde funcionam muito bem em parceria e onde se sabe perfeitamente como é…portanto 
tipicamente o que se sente na filosofia das escolas promotoras de saúde é que, nas escolas, os gestores de 
todas as questões educativas são os professores. E portanto os professores têm que dinamizar a 
escola do ponto de vista da aquisição de conhecimentos, da mudança de atitudes em relação às 
práticas e estilos de vida saudáveis- são os professores. Depois há, e dentro da própria escola, 
portanto, aquela questão das acções mais avulso, em que vai não sei quem numa hora…isso pode ser a 
saúde...    (20:06... Sim… E as pessoas gostam porque as responsabiliza, para os outros às vezes é 
negócio também, mas pronto...basicamente a escola tem que ter um projecto escola, e nesse projecto 
tem que se pensar que se nalgum ano se a escola precisar de algum agente externo, é porque tem 
que mudar a sua perspectiva lá dentro para o mais depressa possível conseguir responder a isso.  
 
(…) nós pensámos numa disciplina de Saúde, como há por exemplo na Finlândia, que é um projecto 
que funciona muito bem e eu apostaria muito nessa ideia, e nós mudámos de ideias, porque as 
pessoas podem mudar de ideias, exactamente pelo confronto com as populações escolares e com o 
horror das pessoas em relação ao aumento da carga horária, porque os miúdos têm horas infinitas 
de estudo... ...não são os que estudam mais mas têm mais carga horária, e de repente, depois de 
sete horas de aulas, terem mais uma de Educação para a Saúde, não era nada saudável, e então o 
que nós pensamos foi que íamos aproveitar as àreas curriculares não disciplinares, a questão era qual das 
áreas… 
 
A outra coisa que nos fizemos foi um bocadinho revitalizar a questão da transdisciplinariedade, e isso é 
uma ideia muito bonita… que o professor de português, e o professor de matemática, e o professor 
de inglês, que todos eles possam a propósito dos conteúdos das suas respectivas disciplinas falar 
de saúde, de cidadania, de relações bissexuais e essas coisas todas.  
 
Pronto, e portanto nós fizemos um forte incentivo à transdisciplinariedade, mas para além disso, e 
essa transdisciplinariedade também seria enfim estruturada, com esse tal coordenador de saúde 
que já está em vigor…mas para além disso havia especificamente espaços curriculares não disciplinares 
que deviam ser dedicados a essa área. O coordenador da Saúde era um professor que tem três horas de 
redução da componente lectiva, e não propriamente das outras, até três horas e fica com isso! 
 



 
Gabinetes 
multidisciplinares 
na escola secundária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas mais 
específicos no 
gabinete de saúde fora 
da escola 
 
 
 

Agora há outra coisa, ainda não tinha falado nisso! Portanto, uma das outras coisas é que na altura no 10.º, 
11.º e 12.º não havia áreas curriculares... e agora já há no 12.º, mas não havia em nada, e então nós 
pensámos que, nós gostaríamos que fosse em todas as escolas, mas pelo menos nas escolas que não 
têm, que só têm 10.º, 11.º e 12.º, a maneira de criar um projecto é através de um gabinete, dos 
gabinetes do aluno, depois já posteriormente essa ideia dos gabinetes é uma coisa que não era bem 
o que queria, porque o próprio termo “gabinete”  parece-se demasiado com aquela... parece que a 
pessoa vai lá ou pedir preservativos, ou à consulta... portanto não era essa a ideia! O que nós 
queríamos verdadeiramente era um espaço na escola...que fosse até gerido em comparticipação 
com um conjunto de alunos e com um conjunto de professores e com os psicólogos e com os 
restantes lá da escola, e era isso que nós queríamos que acontecesse! Vamos ver agora o que é que 
vai acontecer.  Mas portanto era basicamente esta ideia que nós queríamos, era tirar, já que tínhamos tirado 
a característica académica, digamos assim, à educação para a saúde, não sendo uma aula...com o horário 
e com a ideia de avaliação de conhecimentos, mas mais do que por exemplo mudar uma atitude, também 
não queríamos que este gabinete tivesse uma perspectiva clínica de um sítio fechado onde vai um aluno um 
a um ver um técnico, porque para isso há o sistema nacional de saúde que portanto pode também melhorar, 
não é

? 
Mas pronto, mas basicamente é outra luta, digamos assim portanto, por isso é que quando um 

aluno tem um problema clínico, encaminhá-lo rapidamente para o Centro de Saúde e ter um 
atendimento privilegiado, agora na escola nós não estamos a defender que cada escola deve ter um 
gabinete médico, um gabinete psicológico, um gabinete de enfermagem para seguir do ponto de vista 
clínico. 

BEATRIZ Parte integrante do 
Projecto Educativo da 
Escola 
Papel principal dos 
professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um núcleo duro dentro 
da escola 
(coordenador) 

Foi amplamente abordado o facto de que qualquer professor, desde que devidamente preparado, 
como se prepara para fazer outra coisa qualquer, pode abordar esta área! Há efectivamente algumas 
excepções, e essas excepções são aquelas que quase são as excepções para outras áreas. Há pessoas 
que não deveriam ser professores e ponto final! 
 
Portanto, o professor, ou a professora em geral, que é uma pessoa com equilíbrio pessoal só tem de 
se preparar! Há um conjunto de coisas que, quando eu comecei a trabalhar na área da prevenção da SIDA, 
não sabia! Agora, isso realmente continua a ser para mim muito claro. As pessoas podem fazê-lo, eu 
verifiquei ao longo desses anos que havia maneiras extraordinárias de trabalhar. 
 
O objectivo era provar que se podia trabalhar esta temática em meio escolar, mas de uma maneira 
objectiva e intencional (…)  
 
Mas há agora algumas orientações, no sentido de que cada escola encontre, uma coisa que nós 
dissemos na altura, por isso dá-me uma alguma satisfação, mas tenho muita pena que se tenha 
perdido tanto tempo, a constituir aquilo que eu sempre disse que era o núcleo duro, um núcleo duro 



dentro de cada escola, daquelas pessoas que serão o motor e que associarão a si um conjunto de 
profissionais que estão interessados em trabalhar estas temáticas e que o farão intencionalmente, e então 
eles querem certamente. 

TERESA Parte integrante do 
Projecto Educativo da 
Escola 
Papel principal dos 
professores 
 

Portanto, essas organizações podem ser importantes dentro da sua especialidade, se fizerem formação de 
professores, esclarecerem pais, etc.… Agora, ir falar com meninos cada vez, eu acho mais… uma ideia 
pior, porque de facto as crianças esquecem imediatamente, aliás é engraçado que eu era muito 
jovem, nos meus primeiros tempos de saúde escolar e sentia isso quando se ia à escola falar de 
higiene oral e se reuniam os meninos numa sala, muitos meninos, três na mesma carteira, outros 
sentados no chão, com muito calor, a mostrar-lhes umas coisas a duas dimensões, eles não 
percebiam nada daquilo. Eu tinha a sensação de que para eles aquilo era trabalho para eles, era mais 
divertido do que estar na sala de aula. Mas era um trabalho completamente perdido! 
 
E os Centros de Saúde têm de apresentar sempre trabalho nas escolas, não é? E portanto essa é uma 
maneira de continuarem a fazer… mas não dá! A educação para a saúde tem que ser feita no dia-a-dia! 
Agora, é um trabalho muito importante a fazer por professores, pais e auxiliares de acção educativa. 
 

CLAÙDIA Abordagem transversal 
Dificuldades 
 
 
 
 
 
As ONG também 
podem reforçar essas 
dificuldades, se não se 
articularem com as 
escolas 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Chega-se às Secundárias e limitam-se um bocado a encaminhar…ainda há aquela ideia do 
“encaminhar”, ainda há um bocado aquela ideia de que se chama o técnico de saúde, ainda há dias 
estava a falar com uma pediatra que é minha amiga…e ela disse-me: pediram-me para ir fazer umas 
acções nas escolas…pediram-me…e eu disse: “Ó Dra não compactue com isso porque as pessoas 
ainda querem é que venha o médico ou o pediatra fazer uma acçãozinha para a sua turma e fica o 
problema resolvido”…Este modelo está de tal forma assimilado para a ES que eu não sei como se pode 
dar a volta… 
 
2. Pois…a APF, nós também tivemos reuniões com eles na altura…mesmo aqui na DREC…e a APF, por 
ex, comigo…a articulação foi péssima. O que nós sabemos é que nesta área somos ainda poucos…e 
portanto eles iam a uma escola a Tondela onde já estava lá eu…ora eu tinha tantas escolas e com tantos 
agrupamentos….que para mim trabalhar em parceria é assim…é pôr as cartas na mesa: tu vais trabalhar 
com estas, eu vou trabalhar com estas…ou olha dá-te mais jeito trabalhar em quais? Até porque a APF tem 
publicações muito boas…eu trabalhava com elas na formação, fizeram até certa altura um trabalho muito 
bom. Depois a sensação com que eu fiquei no ministério foi que eles receberam muitas verbas, sobretudo 
no tempo em que a secretária de estado era a Ana Benavente…e o trabalho que fizeram nas escolas, pelo 
menos ao nível do CAE de Viseu, pelos outros não posso falar…limitavam-se a ir a uma ou duas e 
fizeram acções pontuais…chegaram a vir aqui a esta: fizeram uma acção para pais, uma para 
auxiliares, uma para professores…tipo pacote! 
 



 
 
 
 
 
 
 
Gabinetes dentro da 
escola 
Crítica 
 
 
 
 
 
 
 
Gabinetes fora da 
escola 
 
 
 
 
 
Defesa de uma 
disciplina específica 
 

Na Sida trabalhava com a Comissão Distrital de Luta contra a Sida…também fizemos algumas 
formações…com a Abraço nunca consegui articular…aliás eles iam às escolas quase clandestinamente, e 
numa das escolas em Mangualde a coordenadora do projecto do PES ficou indignada com a postura 
deles…aliás eu acho que eles começaram muito mal, porque eles iam as escolas e o que é que 
faziam? Levavam um pénis e ensinavam a pôr um preservativo e pronto… 
 
 
O gabinete, uma manhãzinha…e está feito…ela vem me contar coisas muito engraçadas, uns vão…porque 
o colega falou…mas ao início não ia ninguém…era uma catástrofe é o problema dos gabinetes, é que 
ninguém vai…. 
Não, não promovíamos (os gabinetes)…e neste relatório do Daniel Sampaio, é quanto a mim um dos 
erros…lá está na Educação para a Saúde toda a gente sabe tudo…então, o professor Daniel Sampaio deve 
ser um iluminado porque toda a gente acha que ele sabe tudo…mas eu acho que ele cometeu dois erros 
graves: 1º acha que a Educação Sexual começa no 1º Ciclo, e no Secundário acha que é através de 
gabinetes…isso vem compactuar com aquilo com que nós sempre lutámos, que não é por aí…então 
os gabinetes nos Centros de Saúde fecharam…eles não iam lá! 
 
Esses do IPJ acho que vão funcionando…como é neutro…mas lá está…o gabinete faz um trabalho de 
aconselhamento…é um trabalho mais, eu não digo que não seja importante, é importante 
haver…mas era preciso o resto do trabalho: não deixar que os miúdos tivessem tantas dúvidas, 
tivessem ainda tantas angústias…aliás muitas das questões que são depois trabalhadas nos gabinetes e 
eu tenho conversado com os médicos, são essencialmente questões afectivas, é o “eu não gosto dela”, ou 
“ela não gosta de mim”…e mesmo a relação entre amigos é muito complexa… 
 
E há sempre aquela divisão/discussão entre os que defendem a imersão no Currículo ou uma 
disciplina…eu, na altura, era a favor de ter um currículo transversal…hoje acho que não… Se me disserem 
uma disciplina eu também sei que se corre riscos…claro que corre..só que quem vai, dá!... 
 

VITOR Abordagem 
transversal ao 
currículo 
 
 
 
 
 

Eu acho que é uma abordagem muito mais correcta, mais complicada, que exige a tal capacidade de 
“transversalizar”, digamos assim, as intervenções no contexto mais global da escola, e não deixar 
que se constitua apenas como uma matéria específica que tem que ser tratada numa disciplina ou 
numa cadeira autónoma… ou não. É muito mais exigente porque, para que isso seja possível, implica 
muito mais coordenação de esforços, muito mais colaboração entre vários agentes e maior capacidade de 
coordenar efectivamente aquilo que se faz, e não deixar ao livre arbítrio das pessoas. É mais exigente, mas 
eu continuo, e eu até poderia ser suspeito visto que sou médico, mas contínuo com a convicção plena de 
que a educação para a saúde ou a prevenção nesta matéria só se consegue efectivar se houver uma 



 
 
Abordagem transversal 
Dificuldades 
 
 
 
Escola 
Papel principal 
 
 

capacidade muito mais global de fazer educação sexual. 
 
Para já era para uma matéria que já sabemos que é complexa, que tem a ver com intimidade, com valores, 
que tem a ver com uma quantidade de coisas, aquilo baralha um bocadinho… Depois a proposta que era 
feita era que todos os actores do processo educativo teriam que ter alguma voz activa no processo... Isso 
causa confusão, incómodo, “Oxalá isto não existisse!” 
 
A [Saúde deve ter] estritamente em relação à escola um papel de consultadoria… E ser a escola 
efectivamente a tomar conta do processo preventivo que deve haver na escola, de Educação para a 
Saúde, de Educação para a Sexualidade, como quiser! 
 

ISABEL Escola 
Com apoio das ONG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolas e pais podem 
escolher as ONG que 
quiserem e várias 
podem coexistir numa 
escola 
 

Mas entretanto foi-se evoluindo [MDV] e passamos para acções continuadas. Acções continuadas era um 
conjunto de mini quatro acções, ou oito dez, com grupos reduzidos, portanto a dimensão da turma no 
máximo, em que eram trabalhadas as questões dos conceitos da sexualidade, os comportamentos 
ligados à sexualidade, os valores ligados à sexualidade, a parte informativa anatomo-fisiológica, 
mas completa! 
 
As pessoas iam sabendo, quer através da formação que nós fazíamos, de professores. Portanto, vinham 
professores de várias escolas que depois pediam trabalho para as suas escolas, e por... enfim, iam 
tendo conhecimento, fizemos, sei lá, assim divulgação alargada a todas as escolas, fizemos para ai duas ou 
três vezes...! 
 
E portanto, através de dinâmicas, através de trabalhos, e depois fazíamos acções de, como lhe digo de 
quatro sessões ou de dez, em que eram trabalhadas todas as questões relacionadas...[…] “como é que se 
educa a afectividade? A afectividade educa-se praticando os afectos, não é possível educar assim numa 
aula. 
 
 
E pronto, e poderíamos perfeitamente coabitar e trabalhar numa mesma escola, várias instituições, que não 
fossem 20, mas duas ou três... 
 
 
 

CATARINA Escola 
Com apoio das ONG 

Porque as escolas hoje em dia, parte delas já está bem organizada e estruturada, e tem bons projectos, há 
escolas com muito bons projectos! Não acredito que seja isso, tem a haver, é que realmente se já há uma 



confiança, se já há uma parceria de há longos anos, para quê estar a criar outros projectos e outras coisas, 
se ele já funciona ali dentro, não é! E tem todo o apoio! [apoio FPCSS às escolas] 
 

SARA  s/ referências 
NUNO Parte integrante do 

Projecto Educativo da 
Escola 
Trabalho que tem que 
ser assumido pelas 
escolas 

4. [sobre os professores] saber qual é o vosso papel; e com que outras pessoas é que podem contar 
para trabalhar de uma forma integrada e articulada. Está a ver, e portanto, este trabalho de assunção 
destas temáticas na escola foi um trabalho que foi feito paulatinamente, progressivamente, e foi sendo 
assumido cada vez mais pelas escolas. 
 

ANDREIA Parte integrante do 
Projecto Educativo da 
Escola 
Modelo das escolas 
promotoras de Saúde 
 
Apoio do Ministérios(s) 
às escolas/Serviços 
locais 
 
Abordagem transversal 
Dificuldades 
 

Tinham de assumir um compromisso, em que havia um… – como é que hei-de dizer - um conjunto de 
regras que eles tinham de cumprir. Tinham que ter um projecto educativo, tinham de desenvolver 
actividades, tinham de responder às necessidades do sistema…e a determinada altura fizemos um sistema 
de avaliação de actividades do que estavam a fazer, tentámos objectivar um bocadinho a avaliação…  
 
 
(…) as pessoas iam trabalhando as várias áreas [da Educação para a Sáude] de forma equilibrada. E era 
esse o papel dos interlocutores que estavam mais perto das escolas, que estavam próximos. Portanto, eles 
faziam a ligação entre o Ministério da Educação, digamos, e a escola. 
 
A nossa grande luta era trabalhar a área da educação sexual trans-disciplinarmente…pois…difícil, difícil, 
não é? Não, quer dizer… pronto, havia sempre a área das Ciências... Havia muitos professores de Filosofia, 
de História, - mas na História era fácil de introduzir, e depois, às vezes, alguns de Português, por causa da 
leitura… 
 

CARLOTA  Entrevista registada por meio de notas do investigador 
BARBARA Parte integrante do 

Projecto Educativo da 
Escola 
Maior fiscalização do 
ME face à 
obrigatoriedade 
 
Preferencialmente 
transversal, mas tb 
possível privilegiar 

Se alguma vez politicamente ficar definido que a educação sexual tem mesmo de passar e que vão 
inspectores para o terreno verificar se passou ou não passou, há lá muita matéria para que o coordenador 
de educação sexual e os professores sejam chamados à pedra porque não fizeram, agora o que eu 
duvido é que alguém vá ver, tá a ver? Não haverá, digamos assim, auditorias sobre isso, portanto vai 
ficar outra vez à vontade.[referência às ultimas decisões do ME/Parlamento no sentido de reforçar a 
obrigatoriedade] 
 
… tudo aquilo que seja protagonizado no sentido da educação sexual ser abordada e que se possível 
obrigatoriamente, de uma forma integrada ou só, integrada no desenvolvimento pessoal e social, integrada 
na educação para a saúde, integrada na educação cívica, integrada na educação para a cidadania, 



algumas disciplinas 
Com o apoio das ONG 
 
 
 
 
Papel do coordenador 
de Educação para a 
Saúde na escola 
 
 
 
 
 

integrada mesmo na área de projecto, no projecto global para nós é tudo possível porque a educação 
sexual pode ser abordada de n formas, nós não nos pomos na forma de exclusivos, está a compreender? 
Nós dizemos, é possível e nós apoiamos e ajudamos os professores a desenvolver, há matérias científicos, 
há materiais práticos, o professor só não faz se não quiser, 
 
Se quiserem por uma cadeira só de Educação Sexual, tudo bem embora aí nós estejamos de algum modo 
um pouco críticos, porque achamos que é vantajoso que apareça de uma forma mais … achamos que sim 
que deve haver alguém responsável e o coordenador parece-nos uma forma adequada sobretudo se ele 
se poder transformar num facilitador em relação aos outros colegas, isso foi uma coisa que sempre 
preconizámos, há muito tempo que preconizávamos isso e portanto termos sido nós ou ter sido o grupo do 
Doutor Sampaio a conseguir isso é-nos absolutamente indiferente, o que interessa é que esteja lá e que 
possa fazer e nós, se precisarem, processamos as coisas mais nada, claro que a nossa preferência, como 
disse, é para a inclusão no desenvolvimento pessoal e social. 
 

   
 

  



REFERÊNCIAS A OUTRAS MODALIDADES EXTERNAS À ESCOLA 

CENTRAIS/PERIFÉRICOS 

(apenas os actores que mencionaram) 

 

Actor Categorias/marcadores registo 

ALFREDO  Os nossos contactos com as escolas são importantes em cooperação com os professores, promovendo a 
comunicação com grupos de jovens e a sua conscientização face à Saúde. Se houver empatia, alguns desses 
jovens poderão depois procurar-nos em momentos em que precisem de ajuda. Mas é natural que prefiram 
fazê-lo fora da escola. Vários destes pedidos de ajuda tinham a ver com a Sexualidade, Contracepção, 
Aborto, etc. Aliás, à medida que eu próprio me fui distanciando da escola e fui ficando mais velho, tive a sorte 
de poder contar com a ajuda de um enfermeiro que é ainda o coordenador da saúde escolar no CS de Vila 
Branco e que passou a ser ele próprio a principal referência do CS de Vila Branco para os estudantes. O 
enfermeiro Pedro tem animado muitas acções em cooperação com as escolas na área da Educação Sexual e há 
agora uma pequena equipa do CS que vai tentar animar um espaço de convívio e atendimento de jovens num 
local próximo da escola, mas autónomo. 
 
 

ÂNGELA  
 
 

- Porque acho que é nessa relação muito estreita entre a Escola e a Saúde, e o Centro de Saúde em que o 
jovem pode ir, disfarçadamente, a uma consulta criada para ele, mas que pode ter horários ajustados para 
evitar a discriminação ou o apontar com o dedo que, se ele estuda em algumas comunidades existe; um 
alargamento dessa capacidade de articulação do MS com as estruturas locais da juventude, para garantir que 
essa educação sexual é efectiva, é eficaz e é feita de uma maneira natural e que não está sujeita a um apontar 
de dedo nem, porventura, muitas vezes, alguma dificuldade em agarrá-la porque os professores não estão 
formados para tratar disso. 
 

PEDRO 
(periférico) 

 - Uma das responsabilidades, corresponder há pressão da cultura local e da região. Eu, as minhas adolescentes, 
as minhas, procuravam-me não no centro de saúde, mas em minha casa, eu trazia os anticoncepcionais 
do centro de saúde para dar as minhas adolescentes, elas não iam ao centro de saúde. Eu não posso 
obrigar, ou seja, não posso obrigar a minha funcionária administrativa que está ligada a uma equipa de saúde e 
ela tem de cumprir o sigilo. Temos de perceber que temos uma realidade cultural local, eu se fizer o registo da 
Maria Susana da pílula, que foi lá… No dia seguinte e a miúda… se eu fizer isso a uma ou duas, eu perco a 



minha relação com aquela malta, eu nunca mais os apanho, para lhes dar o preservativo, para lhes dar 
informação. 
 

 


