
CFAE_Matosinhos                                                      
 
Centro de Formação de Associação de Escolas de Matosinhos                                                                                                Escola-Sede: Escola Secundária Augusto Gomes 

 

A Educação Sexual em Meio Escolar: metodologias de abordagem/intervenção                                                                                                                                      
Oficina de Formação                    

Ficha de Actividade 
 

Actividade 1: Representações sobre as diferenças de  género  

Objectivos:  
 

- Analisar criticamente os papéis vigentes de género 

- Respeitar a igualdade de géneros 

- Compreender a maneira como os valores afectam os comportamentos 

- Aplicar conceitos leccionados nas aulas 

- Desenvolver competências argumentativas 

 

Material: Caneta e papel Tempo: 90 min. 

Destinatários: Alunos de 10º ano 

Procedimentos: 

 
A actividade foi realizada em grupos de quatro alunos. 

 

A tarefa que foi pedida aos grupos consistiu em apresentar as representações 

que consideram que a nossa sociedade possui sobre as diferenças de género. 

 

Depois cada grupo apresentou as suas conclusões ao grupo turma. 

 

Seguiu-se a análise crítica das conclusões apresentadas pelos grupos e a 

discussão dos assuntos abordados. 

 

 

 

 
Lúcia Reis
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Actividade 2: Representações sobre as diferenças de  género (continuação)  

Objectivos:  
 

- Analisar criticamente os papéis vigentes de género 

- Respeitar a igualdade de géneros 

- Compreender a maneira como os valores afectam os comportamentos 

- Aplicar conceitos leccionados nas aulas 

- Desenvolver competências argumentativas 

 

Material: Caneta, papel e quadro Tempo: 90 min. 

Destinatários: Alunos de 10º ano 

Procedimentos: 

 
A actividade foi realizada, inicialmente, em trabalho de grupo. Os grupos eram 

formados só por rapazes e só por raparigas, não existindo grupos mistos. 

 

A tarefa que foi pedida aos grupos consistiu em apresentar uma lista de 

características que consideram que a nossa sociedade atribui aos homens e 

às mulheres (oito características para cada género), indicando também se 

essas características são vistas como virtudes ou defeitos. 

 

Depois cada grupo apresentou as suas conclusões ao grupo turma, 

registando-as no quadro. 

 

Seguiu-se a discussão, pelo grupo turma, das conclusões apresentadas. 

 

 
 
 

Lúcia Reis 


