
 

OFICINA DE PRÁTICA E CONHECIMENTO 

No Segredo dos Deuses: abordagem dos/as profissionais face à 

sexualidade na adolescência 

19 e 22 de outubro de 2021 | 18h – 19h30| Plataforma Zoom 
 

PERTINÊNCIA DO TEMA 

A sexualidade na adolescência manifesta-se através de comportamentos e atitudes que podem ser 

desafiantes para os/as profissionais que desenvolvem trabalho com este público-alvo, motivo pelo 

qual importa, juntos destes/as profissionais debater e promover crenças e atitudes positivas e 

conscientes face à sexualidade, dando a conhecer estratégias eficazes de educação sexual e 

aconselhamento no âmbito da sexualidade e saúde sexual e reprodutiva. 

OBJETIVOS 

- Reconhecer e identificar características da sexualidade na adolescência; 

- Saber como agir face a comportamentos de risco e promover comportamentos preventivos; 

- Adotar uma postura profissional e atitude positiva face à sexualidade; 

- Reconhecer e saber aplicar estratégias de trabalho com jovens no âmbito da sexualidade e saúde 

sexual e reprodutiva. 

FORMATO/METODOLOGIA 

- Exposição oral, debate e exercícios em grupo. 

 

https://forms.gle/X9nCWgRyHHbV4ALz7


DESTINATÁRIOS 

- Profissionais da área social, educação e saúde que trabalham com adolescentes.  

 

CONTEÚDOS 

- Sexualidade na Adolescência; 

- Orientação Sexual e Identidade de Género; 

- Comportamentos de Risco e comportamentos preventivos; 

- Atitude do profissional: o modelo biográfico; 

- Aconselhamento e Trabalho com Jovens em saúde sexual e reprodutiva. 

 

DINAMIZADORA 

Sónia Araújo, Psicóloga Clínica Cognitivo-Comportamental, Membro Efetivo da OPP, especialista 

em Psicologia Clínica e da Saúde, Psicologia da Educação, Psicologia Comunitária e Sexologia. 

Terapeuta Sexual pela SPSC (Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica). Facilitadora de 

Parentalidade Mindful e Educação Positiva. Licenciada em Ciências da Educação | Inovação 

Educacional. Formadora acreditada pelo IEFP e pelo CCPFCP. Autora de Materiais Pedagógicos no 

âmbito da Educação Sexual e Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

INSCRIÇÕES  

Associados da EAPN Portugal: gratuito | Não associados da EAPN Portugal: 5€. 

A inscrição e o pagamento deverão ser realizados até ao dia 15 de outubro de 2021, através do 

seguinte formulário electrónico: https://forms.gle/zv6YJ8wVFAffZukz9 

As inscrições estão limitadas a 30 participantes.  

Os participantes da Oficina irão receber documentação fornecida pela dinamizadora e o 

Certificado de Participação via e-mail. 

 

ORGANIZAÇÃO  

Núcleos distritais de Coimbra, Guarda e Leiria 

https://forms.gle/zv6YJ8wVFAffZukz9

