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RESUMO:
Projeto de intervenção na comunidade ao nível da promoção da saúde, apoiado nos princípios
de uma instituição de ensino superior promotora da saúde conforme consignado na Carta de
Edmonton (2005). Sustenta-se em protocolos de parceria com escolas e agrupamentos escolares
da região e unidades de cuidados na comunidade, promovendo uma efetiva dinâmica relacional
no plano comunitário e o desenvolvimento de competências em três grupos alvo: alunos, pais e
professores. Tem como objetivos promover um desenvolvimento psicossexual de crianças e
jovens ao nível dos conhecimentos, atitudes e comportamentos, desenvolver a compreensão
sobre a problemática da educação sexual para um melhor exercício das funções parentais e
desenvolver conhecimentos, perspetivas e estratégias de implementação da educação sexual
em meio escolar.
ABSTRACT:
Intervention project within the community regarding health promotion, supported by the
principles of a health promotion higher education institution, as set by the Letter of Edmonton
(2005). It is supported by protocols established between schools, school groupings of the region,
and care units in the community, promoting effective community-based regional dynamics and
developing skills in three target groups: students, parents, and professors. It aims to promote
the psychosexual development of children and young people in terms of knowledge, attitudes
and behaviours, to develop an understanding of the problem of sexuality education for a better
exercise of parental functions and to develop knowledge, perspectives, and strategies to
implement sexual education in schools.
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