
Escola Primária de Malmesbury Park 

Política escolar sobre sexo e relacionamentos 

 

 

Objetivos e valores escolares que orientam esta política:  
• Trabalhamos em conjunto, de maneira a tornar a aprendizagem efetiva e gratificante 
• Os aprendizes irão desenvolver independência de modo a alcançarem o seu total potencial  
• Somos uma comunidade atenciosa que promove auto-respeito, respeito pelos outros e pelo 

nosso ambiente 
• Nós criamos um ambiente de aprendizagem motivador que desenvolve confiança 
 
Definição 
A Educação sobre Sexo e Relacionamentos (SRE) trata-se de uma aprendizagem ao longo da 
vida sobre desenvolvimento físico, moral e emocional. Trata-se de compreender a importância 
de relacionamentos estáveis e afetuosos, incluindo o casamento, vida familiar, respeito, amor 
e desvelo. Também se trata de ensinar sobre sexo, sexualidade e saúde sexual - não de 
promover a orientação sexual ou atividade sexual. Na escola não defendemos discriminação ou 
preconceitos. 
 
A SRE deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento espiritual, moral, cultural, 
mental e físico dos alunos na escola e na sociedade, de maneira a preparar os alunos para as 
oportunidades, responsabilidades e experiências da vida adulta.  
 
A Educação Sexual na Escola Primária de Malmesbury Park representa um elemento integral 
do currículo extenso e equilibrado. Foi concebido para o desenvolvimento, e adequado quanto 
às idades e capacidades, das crianças de qualquer grupo. Tem a ver com o desenvolvimento da 
pessoa toda, de maneira a que as crianças tenham uma melhor compreensão delas mesmas, 
relacionamentos pessoais e das suas responsabilidades sociais.  
 
As escolas não têm a responsabilidade única de fornecer a SRE. As escolas deverão trabalhar 
eficazmente em parceria com pais e encarregados de educação, e a política foi disponibilizada 
para que todos possam ler, bem como colocada no sítio da web (website) da escola.   
 
Razão 
As disposições da Educação Sexual, da Lei sobre Aprendizagem e Competências de 2000, 
entraram em vigor no dia 1 de novembro de 2000. A partir dessa data, as escolas têm o dever 
jurídico de assegurar que os alunos estão protegidos contra o ensino e materiais que sejam 
inadequados, tendo em conta a idade, religião e origem cultural dos alunos em causa. 
 
Na Escola Primária de Malmesbury Park, nós acreditamos que a Educação Pessoal, Social e de 
Saúde (PSHE) e a Educação Cívica ajudam a dar aos alunos o conhecimento, competências e 
compreensão que eles precisam, de maneira a poderem ter uma vida confiante, saudável, 
independente, e para se tornarem cidadãos informados, ativos e responsáveis. A Educação 
sobre Sexo e Relacionamentos faz parte integral da PSHE. Trata-se de uma parte intrínseca 

do crescimento físico, intelectual e emocional de um indivíduo.  
 



Objetivos 
O nosso programa SRE é holístico e de desenvolvimento, e leva em conta as diretrizes 
delineadas no Projeto Nacional de Escolas Saudáveis. Toda a SER é fornecida de maneira a 
encorajar os alunos a considerar moralidade e valor da vida familiar. Temos como objetivo 
ajudar jovens a aprender a respeitar eles mesmos e outrem, e a transitar com confiança da 
infância à vida adulta, passando pela adolescência.   
 
Os objetivos do programa de educação sexual são:  

• Preparar alunos de modo a tornarem-se ativos como cidadãos  
• Desenvolver um estilo de vida saudável e seguro  
• Desenvolver bons relacionamentos e respeitar diferenças entre as pessoas 
• Desenvolver confiança através de falar, ouvir e pensar sobre sentimentos e 

relacionamentos  
• Identificar partes do corpo e descrever como o corpo deles funciona  
• Protegê-los a eles mesmos e ter confiança para pedir ajuda e apoio  
• Prepará-los para a puberdade  

 
 
Provisão e Recursos  
A Escola primária de Malmesbury Park desenvolveu o seu programa da PSHE, em 
conformidade com os planos do Concelho para a PSHE e Cidadania e os padrões do Projeto 
Nacional de Escolas Saudáveis. O trabalho para a SRE é concebido para alcançar todas as 
crianças, tendo em conta a experiência, o conhecimento e a compreensão das mesmas.  
 
O trabalho da SRE é sempre planeado segundo as vertentes de Saúde e Relacionamento das 
orientações de planeamento a médio prazo do município. Em Educação Precoce, é dado tempo 
à área de desenvolvimento de aprendizagem em termos pessoais, sociais e emocionais, e o 
mesmo é englobado em rotinas diárias e experiências planeadas. Nas fases principais 1 e 2, a 
ênfase recai na Educação de Desenvolvimento de Competências e Relacionamentos, sendo que 
só uma pequena proporção do tempo será dada a aspetos biológicos. As atividades planeadas 
terão em conta os estilos de aprendizagem diferentes.  
 
 
A nível básico, as crianças irão falar sobre os seguintes assuntos:  
 
*Autoidentidade positiva, respeitando outros, competências sociais, higiene pessoal, 
trabalhar com outros, expressar necessidades e sentimentos adequadamente, consequências 
de palavras e ações. [Unidades de Aspetos de Aprendizagem Sociais e Emocionais (SEAL) 
apoiam o mesmo]. 
 
Na Fase Principal 1, as crianças irão falar sobre os seguintes assuntos:  
 
*Amizades, comportamento antissocial, pressão de grupo, assertividade, higiene e cuidados 
corporais, diferenças entre meninos e meninas, sentir-se seguro, identificar partes do corpo, 

autoimagem e cuidar dos outros. [Unidades de “SEAL” apoiam o mesmo]. 
 



Na Fase Principal 2, as crianças irão falar sobre os seguintes assuntos:  
 
*Amizade, conflitos e causas, compreender emoções humanas, intimidação, comportamento 
adequado, autoestima, autoimagem e valor, “como eu mudei?”, sentimentos e emoções, lidar 
com mudança, expectativas, cuidar de outros, empatia, puberdade, higiene e segurança, 
desafios, pressão de grupo, responsabilidade social e comportamento antissocial, tornar-se 
adolescente e o impacto das mudanças. [Unidades de “SEAL” apoiam o mesmo]. 
 

Currículo de ciências em relação ao ensino sobre sexo e relacionamentos  
 
Fase Principal 1- As crianças irão aprender:  
 
-Que os animais, incluindo os humanos, mexem-se, alimentam-se, crescem, usam os sentidos e 
reproduzem-se 
-Reconhecer e comparar as partes externas principais dos corpos humanos  
-Que os humanos e animais podem produzir descendentes e que os mesmos se tornam adultos  
-Reconhecer semelhanças entre eles mesmos e outros e tratar outros com sensibilidade  
 
Fase Principal 2- As crianças irão aprender:  
 
-Que os processos vitais, que são comuns aos humanos e aos animais, incluem nutrição, 
crescimento e reprodução 
-As etapas principais do ciclo da vida humana 
 
Todas as perguntas feitas pelos alunos serão respondidas, aberta e honestamente, sempre 
que apropriado, pelo professor/adulto em causa. O professor também poderá oferecer apoio 
e orientação pastoral a qualquer criança que possa precisar. Os pais serão sempre vistos pelo 
professor da sala de aula ou pelo Líder da Fase ("Phase Leader”), sempre que alguma 
preocupação seja levantada na escola. A conversa-debate será sempre incentivada e 
promovida. Nesta conversa serão estabelecidas regras básicas claras, excluindo 

questionamento pessoal sobre os funcionários ou os alunos. Tentaremos lidar com as 
perguntas de maneira sensível, aberta, franca e prática. Os professores podem recomendar 
que os alunos falem com os pais e encarregados de educação acerca de assuntos sensíveis.  
 
Questões difíceis ou explícitas não têm que ser respondidas diretamente. Estas situações 
serão deixadas à discrição do professor. As aulas de PSHE, Religião e Moral, e filosofia 

poderão apoiar o mesmo. O vocabulário anatômico correto será sempre utilizado no contato 
correto nas aulas, mas iremos levar em conta a necessidade das crianças se expressarem na 
linguagem que elas conhecem e compreendem – especialmente na Fase Principal 1.  
 
Nos anos de transição para a escola secundária, é importante que o desenvolvimento 
emocional e físico do aluno seja bem apoiado. Existem parâmetros claros sobre o que vai ser 
ensinado este ano. Os pais das crianças nos Anos 5 e 6 serão consultados, antes do ano 
começar, onde será delineado o detalhe e a importância do currículo da SER. Será oferecido 
apoio sobre como falar com os filhos deles sobre sexo e relacionamentos.  
 



Uma parte do ensino de SRE será ensinada em grupos de sexo único na Fase principal 2 [por 
exemplo, mudanças durante a puberdade]. Uma grande parte do ensino será efetuado através 
de conversa-debate da sala de aula inteira ou em pequeno grupo.  
 
Os pais poderão ver os recursos.  
 
Poderão ser utilizados recursos e perícia de agências exteriores adequados, a par dos 
funcionários de ensino, no enquadramento desta política.  
 
Oportunidades Iguais 
Oportunidades iguais: são direitos fundamentais para todas as crianças, independentemente 
da sua origem sexual, racial, cultural, social; crença religiosa; características físicas ou 
necessidades educacionais, por exemplo. 
 
De modo a reforçar estes direitos, esta política irá promover ativamente a política escolar 
sobre oportunidades iguais no seu total.  
 
Todos os alunos terão a oportunidade de participar na SRE. Contudo, os pais têm o direito de 
retirar as suas crianças de uma parte ou todo o currículo, após uma conversa com o Diretor 
da Escola e se a escola for notificada por escrito. As crianças não serão retiradas das aulas 
relacionadas com os aspetos biológicos do crescimento humano e reprodução, estabelecido 
pelo Currículo Nacional de Ciências.  
 
O Diretor da Escola e/ou Conselho Diretivo tem discrição quanto à consideração e decisão 
acerca de tais requerimentos de retirada. Eles irão considerar as implicações de retirada de 
um aluno em particular e da escola em termos da obrigação da mesma, de modo a assegurar 
um currículo equilibrado e relevante para todos os alunos.  
 
Salvaguardar crianças  
Todos os funcionários têm consciência sobre procedimentos de proteção à criança - queira 
referir-se à Política de Salvaguarda da Escola Primária de Malmesbury Park. Existe um 
funcionário designado que é responsável por todas as questões relacionadas com a proteção 
infantil [A Sra. Saxby (Vice-Diretora), como pessoa sênior designada, deve ser consultada 
caso surjam quaisquer questões]. A Política de Salvaguarda inclui procedimentos que devem 
ser seguidos, se uma criança divulgar questões preocupantes dentro ou fora da escola.  
 
Apoio e desenvolvimento para funcionários  
Reconhecemos que alguns funcionários se possam sentir menos confortáveis com esta parte 
do currículo. Todos os funcionários receberão apoio através de formação, recursos e apoio 
adequados. Todos os que visitarem a escola em relação a questões relacionadas com sexo e 
relacionamentos serão informados acerca da política da escola, e é esperado que cumpram as 

mesmas e que sigam a estrutura e conteúdo da lição acordada.  
 
Conselho de administração  
Temos um diretor responsável pelo currículo da PSHE e Cidadania, o qual inclui a SRE.  
 



Avaliação, Registo e Comunicação  
Certos aspetos da cada unidade SRE serão falados durante a PSHE, e o progresso nestas 
áreas será documentado nos relatórios anuais para os pais.  
 
Monitorização e Avaliação  
O líder da disciplina PSHE irá monitorizar a implementação e eficácia desta política no 
enquadramento do horário de monitorização da escola e do sistema de gestão da PSHE.  
 
Os pais serão convidados a falar sobre abordagem e recursos de ensino, tais como o DVD 
sobre Viver e Crescer, o qual é usado nas sessões de ensino nos Anos 5 e 6. O mesmo ocorre 
um mês antes das aulas e normalmente toma lugar no período escolar do verão.  
 
A política da SRE deverá ser renovada após três anos.   
 
A Secretaria para Padrões de Educação (Ofsted) irá avaliar e fazer comentários sobre a 
PSHE da escola e a política da SRE.  
 
 
 


