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Projeto LER PARA A IGUALDADE 

Este projeto foi organizado pela SEIES e tem como objetivo a dinamização em 

contexto escolar, em parceria com as bibliotecas escolares, de atividades sobre não 

discriminação em função da orientação sexual e identidade de género. A partir da 

experiência do projeto ‘Livros Viajantes Inclusivos’ a SEIES desenvolveu em pareceria 

com a Escola Superior de Educação de Setúbal a oficina de formação ‘LER PARA A 

IGUALDADE’ de 36 horas para professoras/es bibliotecárias/os, educadores/as 

de infância e professores/as do 1º e 2º ciclo. Esta oficina de formação tem como 

objetivo desenvolver competências de dinamização de atividades sobre temas 

relacionados com orientação sexual e identidade de género em contexto escolar com 

base na exploração de livros infantojuvenis. Os livros infantojuvenis utilizados na 

oficina de formação, que inclui atividades a realizar nas escolas, abordam questões 

relacionadas com a orientação sexual e/ou identidade de género incluindo referências 

não estereotipadas nem preconceituosas a personagens com orientação sexual não-

heterossexual ou transgénero (listagem disponível em anexo 1). 

A literatura é central no desenvolvimento das atividades e é o principal suporte de 

desenvolvimento da oficina de formação. Crianças do pré-escolar, 1º ciclo e 2º ciclo 

participam em atividades centradas na leitura de livros que contribuem para a 

desconstrução de estereótipos e preconceitos relacionados com a orientação sexual e 

identidade de género. As crianças e jovens têm contacto num ambiente educativo, 

com acompanhamento de professores/as da turma e professores/as bibliotecárias, 

com a diversidade da vida em sociedade, numa perspetiva inclusiva e de promoção de 

uma cidadania ativa. Realçamos que no Referencial de Educação para Saúde, 

publicado em junho de 2017, no tema ‘Afetos e Educação para a Sexualidade’ é 

referida a importância desde os primeiros anos de escolaridade de “Compreender e 

respeitar a diversidade na sexualidade e na orientação sexual”. 

Uma das características principais deste projeto é promover atividades integradas no 

plano de atividades das bibliotecas escolares e/ou nas atividades regulares das 

turmas, desenvolvidas por alguém que faz parte da comunidade escolar e não por 

alguém exterior à escola e que pontualmente vem desenvolver atividades. Esta 

característica do projeto fomenta a autonomia dos/as professores/as o que potencia a 

sustentabilidade da iniciativa e continuação em anos futuros, assim como a adaptação 

ao contexto escolar específico de cada escola. Por estas razões este projeto tem um 

elevado potencial multiplicador. 

http://www.cooperativaseies.org/
http://www.livrosviajantesinclusivos.info/
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Parcerias 

Para a realização da oficina de formação foi feita uma parceria com a Escola 

Superior de Educação de Setúbal (ESE/IPS). A parceria com a ESE/IPS permitiu: 

▪ a acreditação da oficina de formação LER PARA A IGUALDADE pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) – foi atribuído o 

registo CCPFC/ACC-93540/18 com 1,4 Créditos; 

▪ a utilização das instalações para a realização formação; 

▪ desenvolver um sistema de sistema de avaliação interna da oficina de formação 

com três momentos - avaliação diagnóstica/inicial, avaliação de resultados/final, 

avaliação de impacto/pós-conclusão; 

▪ a realização de uma exposição dos trabalhos realizados pelas/os formandas/os 

no átrio principal da ESE/IPS e disseminação do impacto da oficina de formação 

junto da sua comunidade educativa.  

A articulação com a ESE/IPS foi feita com a Professora Cristina Roldão e a Professora 

Sofia Figueira.  

 

 

Oficina de formação LER PARA A IGUALDADE 

A oficina de formação foi submetida ao CCPFC de acordo com o formulário AN2_B 

(anexo 2). 

Foram realizadas 6 sessões presencias de 3h cada (20 fevereiro, 27 fevereiro, 10 

abril, 17 abril, 8 maio e 15 maio) e as/os formandas/os desenvolveram 18 horas de 

trabalho autónomo. A planificação das sessões vai em anexo ao presente relatório 

(anexo 3). 

Formadora acreditada pelo CCPFC – Eduarda Ferreira 

 

 

http://eferreira.net/
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Inscrições e presenças 

Inscreveram-se na oficina de formação 26 docentes, sendo o limite de vagas 20 

formandas/os (de acordo com o Regulamento para Acreditação e Creditação de Ações 

de Formação Contínua do CCPFC) foram selecionadas/os as 20 primeiras inscrições.  

Das 20 pessoas selecionadas, 2 desistiram por dificuldades em articular a formação 

coma vida profissional. A oficina de formação decorreu com um total de 18 

formandas/os, pertencentes a 15 escolas do concelho de Setúbal, sendo 4 educadoras 

de infância, 6 docentes do 1º ciclo e 8 professoras/es bibliotecárias/os.  

 

Livros infantojuvenis  

Os livros infantis de sensibilização para a temática de orientação sexual e identidade 

de género utilizados na oficina de formação (identificação pormenorizada no anexo 1): 

Título  Autor/a  Editora  

A minha família é a melhor 
do mundo. E a tua?   

Joana Miranda e Sofia Neves Fonte da Palavra 

A vila das cores  Bruno Magina Escrit'orio 

Luanda, Lua Marta Morgado Surd´Universo 

O Livro do Pedro  Manuela Bacelar Afrontamento 

Primeiro cresci no coração Filipe de Bruxelas 
Associação ILGA 
Portugal 

Saber ao Certo  Margarida Fonseca Santos Estampa 

Ser quem sou Margarida Fonseca Santos Booksmile 

Sete dias de Verão Bruno Magina Afrontamento 

Teodorico e as Mães 
Cegonhas  

Ana Zanatti Objectiva 

Três com Tango 
Justin Richardson e Peter 
Parnell 

Kalandraka 

Viagem a Coimbra Bruno Magina Afrontamento 

Foram adquiridos 5 exemplares de cada para permitir que fossem trabalhados por 

diferentes formandas/os ao mesmo tempo. 
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Expectativas das/os formandas/os 

No início da formação foi passado um questionário de expectativas (anexo 4) às/aos 

formandas/os.  

Das motivações para frequentar a formação, as que se destacam mais são: a 

necessidade de estar preparada/o para os desafios da sociedade atual e a falta de 

formação nesta área específica. O facto de a formação possibilitar a troca de 

experiências, criação de materiais e contacto com livros para abordar as temáticas da 

formação, contribuindo para a melhoria pessoal e profissional, foram também 

identificados como motivação para a frequência desta formação.  

Ao nível dos conhecimentos e competências que esperavam desenvolver na 

formação, foram identificadas como mais relevantes: conhecer novos materiais e 

abordagens, aprender novas formas de trabalhar com alunos/as e estar mais atenta/o 

a estas temáticas. 

Em relação aos principais obstáculos que esperavam encontrar na implementação do 

projeto a desenvolver no trabalho autónomo, os mais significativos foram a possível 

estranheza e resistência das famílias, assim como a resistência dos/as próprios/as 

alunos/as por influência da sociedade. Outro obstáculo identificado, foi a existência de 

receios ou preconceitos de colegas ou a não aceitação pelas/os professoras/es 

titulares de turma, em particular no caso das/os docentes bibliotecárias/os que não 

têm turma própria e que tinham de desenvolver as atividades da formação em parceria 

com outros colegas.  

Foram referidas várias oportunidades que poderiam encontrar na implementação do 

projeto, tais como: criar situações que promovam a mudança, a possibilidade de 

chegar a muitas crianças, intervir junto das famílias através das crianças, tornar 

natural a abordagem deste tema em contexto escolar, promover a articulação com 

outros/as colegas e a partilha de experiências. 

 

Impacto nas escolas 

Foram desenvolvidas em contexto do trabalho autónomo diversas atividades com 

crianças e jovens das escolas onde as/os formandas/os estão colocadas/os. Cada 

formanda/o podia escolher desenvolver o trabalho de forma individual ou em grupo.  



7 
 

Cada formanda/o ou grupo de formandas/os tinha de escolher pelo menos 1 livro, do 

conjunto de livros disponibilizado na oficina de formação, e desenvolver atividades de 

exploração com as crianças e/ou jovens da sua escola. Alguns grupos de 

formandas/os tinham outros livros relacionados com o tema da formação nas suas 

bibliotecas que também foram utilizados. 

Nome formanda/o Livro/s escolhido/s Turmas envolvidas 

Carla Oliveira Teodorico e as mães cegonhas 1 turma 1º ciclo  

Ana Silva 
Luanda, Lua 
O livro da Família 
Três com Tango 

1 turma pré-escolar 

Ana Vaz 
Paulo Capelo 
Sara Cardoso 

A minha família é a melhor do mundo. E a tua? 
Luanda, Lua 

1 turma pré-escolar 
6 turmas 1º ciclo 
1 turma 2º ciclo 

Clara Mata 
O livro da Família 
Três com Tango 

3 turmas 1º ciclo 

Fátima Pinto 
O livro da família  
Ser quem sou  
Três com Tango 

1 turma pré-escolar 
6 turmas 1º ciclo 
1 turma 3º ciclo 

Filomena Bispo A minha família é a melhor do mundo. E a tua? 1 turma 1º ciclo 

Helena Ferreira 
Teresa Fragoso 
Urquida Jardim 

A vila das cores 
Coisas de Meninas 
Teodorico e as Mães Cegonhas 
Três com Tango 

9 turmas pré-escola 
39 turmas 1º ciclo 

Isabel Marques 
Lúcia Sousa 

A vila das cores 
Primeiro cresci no coração 
Três com Tango 

7 turmas 1º ciclo 

Maria Luís 
Natália Branquinho 

Luanda, Lua 
2 turmas pré-escolar 
1 turma 1º ciclo 

Maria Manuela  Três com Tango 1 turma pré-escolar 

Rita Poupinha Três com Tango 1 turma pré-escolar 

Teresa Rosário 
A minha família é a melhor do mundo. E a tua? 
O livro da Família 

1 turma 1º ciclo 

No total foram desenvolvidas atividades com 83 turmas (16 do pré-escolar, 65 do 1º 

ciclo, 1 do 2º ciclo e 1 do 3º ciclo) num total de 1968 crianças e jovens.  
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Ao nível dos livros que foram escolhidos: 

Nome do livro 
Nº de vezes que 

foram escolhidos 

Três com Tango 7 

O livro da Família 4 

Luanda, Lua 3 

A minha família é a melhor do mundo. E a tua? 3 

Teodorico e as mães cegonhas 2 

A vila das cores 2 

Ser quem sou  1 

Coisas de Meninas 1 

Primeiro cresci no coração 1 

 

Avaliação das/os formandas/os  

Todas/os as/os participantes tiveram aproveitamento na oficina de formação. A média 

final das classificações foi de 9,0 (numa escala de 0 a 10), e na avaliação qualitativa 1 

Bom, 4 Muito Bom e 13 Excelente.  

 

Avaliação da formação pelas/os formandas/os 

No final da oficina de formação as/os participantes responderam a um questionário de 

satisfação, online e anónimo (https://goo.gl/forms/IKLEVntzmsZvtTUF3).   

 

As dimensões mais positivas da oficina de formação, foram na sua maioria 

relacionadas com: partilha, troca de experiências, atualidade e pertinência da temática, 

https://goo.gl/forms/IKLEVntzmsZvtTUF3
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desconstrução de preconceitos, vertente prática, conhecer mais literatura para a 

igualdade e contacto com livros para poder explorar a temática em sala de aula. 

Relativamente a dimensões da formação que consideraram dever ser melhoradas, 

foram identificadas: as condições acústicas da sala de formação, a necessidade de 

mais tempo para a apresentação dos trabalhos dos vários grupos, aumentar o número 

de horas da formação, e abranger mais docentes de diferentes níveis. 

 

 

As razões apontadas para a formação ser considerada muito / bastante útil para a 

prática profissional, são maioritariamente: aliar ao enquadramento teórico uma 

atividade prática ligada à animação da literatura infantojuvenil que passou a integrar a 

prática pedagógica; troca de experiências entre colegas que permitiu conhecer a 

diversidade de abordagens aos livros; enriquecer a formação profissional e pessoal 

colmatando constrangimentos e inseguranças na abordagem de temas menos 
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comuns; ajudar na área da Formação Pessoal e Social das crianças; prevenir a 

discriminação com base na orientação sexual e identidade de género. 

 

Produtos da oficina de formação 

Exemplos de materiais produzidos e registos de trabalhos das crianças  

Livro: Luanda, Lua 

 

Personagens: impressão das figuras retiradas da obra “Luanda, Lua”, sua colagem em cartão e 

recorte 
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Cenário em pano:  elementos decorativos, respeitantes aos espaços e momentos mais 

relevantes do conto, construído pelas/os formandas/os 

 

Livro: A minha família é a melhor do mundo 
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Livro: Luanda, Lua 
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Livro: O livro da família 

 

 

Livro: Três com Tango 
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Exposição na ESE-IPS  

Foi realizada na ESE-IPS, de 22 a 26 de outubro, uma exposição dos trabalhos 

realizados pelos/as docentes nas suas escolas no âmbito da oficina de formação. A 

exposição foi visitada pelas/os alunas/os da ESE-IPS e por turmas do 1º ciclo que se 

deslocaram para visitarem a exposição. Na visita à exposição os temas dos trabalhos 

apresentados foram debatidos com as crianças e jovens. Esta foi mais uma 

oportunidade de dar visibilidade ao trabalho realizado em contexto escolar com livros 

infantojuvenis sobre não discriminação em função da orientação sexual e identidade 

de género. 

 

Carta de divulgação da exposição 

 

Execução financeira 

Vai em documento à parte no modelo fornecido pela CIG ‘MAPA DE DESPESAS - 

ONG 2.0’. 
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CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 

                                   

APRESENTAÇÃO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

NAS MODALIDADES DE ESTÁGIO, PROJECTO, OFICINA DE FORMAÇÃO 

E CÍRCULO DE ESTUDOS 

 

Formulário de preenchimento obrigatório, a anexar à ficha modelo ACC2 

 

An2-B 
 

 

N.º _________ 

 

1. DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
 

LER PARA A IGUALDADE 

 

 

2.  RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA ACÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ACTIVIDADES 

     DA ENTIDADE PROPONENTE 

A formação LER PARA A IGUALDADE insere-se na área estratégica 4 Orientação Sexual e 

Identidade de Género do V Plano Nacional para a Igualdade - Género, Cidadania e Não 

Discriminação 2014-2017, que assume como objetivos estratégicos: prevenir e combater todas as 

formas de discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género; e promover a 

sensibilização de toda a sociedade portuguesa para esta problemática. Esta formação vai de 

encontro às orientações de políticas de igualdade da União Europeia que indicam explicitamente 

que deve ser feita divulgação de informação fidedigna sobre experiências de pessoas lésbicas, 

gays, bissexuais e transgénero (LGBT) assim como a promoção ativa da aceitação pública das 

identidades, comportamentos e relacionamentos LGBT (FRA, 2010). Orientações difundidas pelo 

Conselho da Europa salientam o facto de ser obrigação das escolas providenciarem um ambiente 

seguro para alunas/os e docentes lésbicas, gays, bissexuais e transgénero, garantindo que estão 

protegidos/as contra práticas de bullying (COUNCIL OF EUROPE, 2011). 

A dinamização de atividades sobre temas relacionados com orientação sexual e identidade de 

género em contexto escolar com base na exploração de livros infantojuvenis, requer formação 

específica dos/as docentes. É fundamental que as/os docentes desenvolvam conhecimentos mais 

aprofundados sobre questões relacionadas com a orientação sexual e identidade de género para 

poderem abordar essas questões com rigor científico e com segurança. Para as/os docentes 

fundamentarem as suas práticas docentes sobre estas temáticas no contexto atual do nosso país, 

é importante terem a oportunidade de refletir sobre a situação portuguesa em termos de legislação 

Anexo 2 
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e contexto social relacionados com orientação sexual e identidade de género, assim como sobre 

as políticas de promoção de igualdade. 

Para a dinamização de atividades com base em livros infantojuvenis que abordam de forma 

positiva temas relacionados com orientação sexual e identidade de género, as/os docentes devem 

exercitar competências que lhes permitam delinear estratégias de intervenção e produzir materiais 

de suporte à exploração dos livros. 

A literatura é central no desenvolvimento das atividades e é o principal suporte de desenvolvimento 

da oficina de formação. Crianças do pré-escolar, 1º ciclo e 2º ciclo participam em atividades 

centradas na leitura de livros que contribuem para a desconstrução de estereótipos e preconceitos 

relacionados com a orientação sexual e identidade de género. As crianças e jovens têm contacto 

num ambiente educativo, com acompanhamento de professores/as da turma e professores/as 

bibliotecárias, com a diversidade da vida em sociedade, numa perspetiva inclusiva e de promoção 

de uma cidadania ativa. Realçamos que no Referencial de Educação para Saúde, publicado em 

junho de 2017, no tema ‘Afetos e Educação para a Sexualidade’ é referida a importância desde os 

primeiros anos de escolaridade de “Compreender e respeitar a diversidade na sexualidade e na 

orientação sexual”. 

 

 

 

3. DESTINÁTÁRIOS DA ACÇÃO 
 

3.1.   Equipa que propõe (caso dos Projectos e Círculos de Estudo) (Art. 12.º-3 RJFCP) (Art. 33.º c) RJFCP) 

 

3.1.1.   Número de Proponentes: 

 

3.1.2.   Escola(s) a que pertence(m): 

 

3.1.3.   Ciclos/Grupos de docência a que pertencem os proponentes: 

 

3.2. Destinatários da modalidade: 
 

Professoras/es bibliotecários, Docentes do 1º ciclo e 2º ciclo, Educadores/as de infância 
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Os dados recolhidos são processados automaticamente, destinando-se à gestão automática de certificados e envio de 

correspondência. O preenchimento dos campos é obrigatório pelo que a falta ou inexactidão das respostas implica o arquivamento 

do processo. Os interessados poderão acedes à informação que lhes diga respeito, presencialmente ou por solicitação escrita ao 

CCPFC, nos termos dos artigos 27.º e 28.º da lei n.º 10/91 de 19 de Fevereiro. Entidade responsável pela gestão da informação: 

CCPFC - Rua Nossa Senhora do Leite, n.º 7 - 3º - 4700 Braga. 

 

 

 

4. EFEITOS A PRODUZIR: MUDANÇA DE PRÁTICAS, PROCEDIMENTOS OU MATERIAIS 
DIDÁCTICOS 

 

A oficina de formação permite desenvolver componentes do saber-fazer prático e processual, e 

tem os seguintes objetivos:  

▪ Delinear atividades sobre orientação escolar e identidade de género a desenvolver em 

contexto escolar, identificando objetivos, público-alvo, descrição da atividade a realizar; 

▪ Produzir materiais manipuláveis, multissensoriais e interativos que sirvam de suporte à 

exploração dos livros infantojuvenis nas suas intervenções educativas;  

▪ Assegurar a funcionalidade (utilidade) dos produtos obtidos na oficina, para a transformação 

das práticas;  

▪ Refletir sobre as práticas desenvolvidas;  

▪ Construir novos meios processuais ou técnicos. 

A oficina de formação possibilita a criação de situações de socialização, em que cada um/a dos/as 

participantes relata as suas práticas efetivas, as partilhe com as/os colegas, as interrogue, e que a 

partir deste trabalho equacione novos meios – processuais e técnicos – de as pôr no terreno. Nas 

sessões presenciais conjuntas as/os docentes que integram a oficina de formação produzem 

trabalho conjunto de natureza reflexiva ou prática, com base nas atividades desenvolvidas nas 

escolas nas horas de trabalho autónomo. 
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5. CONTEÚDOS DA ACÇÃO  (Práticas Pedagógica e didácticas em executivo, quando a acção de 

formação decorre na modalidade de Estágio ou Oficina de Formação) 
 

Objetivos Conteúdos 

Caracterizar a situação portuguesa em 

termos de legislação relacionada com 

orientação sexual e identidade de género 

▪ A importância dos Direitos Humanos e 
o enquadramento internacional 

▪ Legislação existente em Portugal 
relacionada com orientação sexual e 
identidade de género 

Caracterizar a discriminação social em 

função da orientação sexual e da 

identidade de género  

Identificar as especificidades da 

discriminação contra pessoas LGBT 

(Lésbicas, Gay, Bissexuais e 

Transgénero) 

 

▪ Definição da discriminação em função 
da orientação sexual e da identidade 
de género 

▪ Sinais sociais evidentes de 
discriminação 

▪ Discriminação direta e indireta 

▪ Saber identificar a discriminação 

▪ Contexto social em diversas áreas da 
vida: família, escola, trabalho, espaço 
público 

▪ Desconstrução de estereótipos 
baseados no género e na orientação 
sexual 

Refletir sobre políticas de igualdade  

▪ Políticas de igualdade  

▪ Projetos de promoção da igualdade e 
não discriminação  

Exercitar competências de dinamização 

de atividades sobre temas relacionados 

com orientação sexual e identidade de 

género em contexto escolar 

Refletir sobre as barreiras e 

oportunidades relacionadas com o 

desenvolvimento destas atividades 

Produzir materiais de suporte à 

exploração dos livros infantojuvenis  

Monitorizar o desenvolvimento das 

atividades e dos materiais de intervenção 

▪ Exploração dos livros infantojuvenis 
disponíveis para a oficina de 
formação 

▪ Dinamização de atividades na escola 
sobre temáticas LGBT 

▪ Competências e instrumentos para 
combater a discriminação 

▪ Produtos transferíveis (ex: materiais 
manipuláveis, multissensoriais e 
interativos) 

▪ Registos produzidos pelos/as 
alunos/as das atividades realizadas 
em contexto escolar  
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6.  METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO 

 

6.1. Passos metodológicos 

A metodologia da oficina de formação nas sessões presenciais será predominantemente uma 

metodologia ativa em que as/os participantes têm um papel fundamental no desenvolvimento das 

sessões. Esta metodologia promove o papel voluntário, ativo, interessado e consciente das/os 

participantes no seu processo de aprendizagem. Serão utilizadas diversas técnicas pedagógicas 

que incluem: tempestade de ideias, dinâmicas de grupo, estudos de caso e jogo de papéis. 

Ao falarmos sobre orientação sexual e identidade de género é particularmente importante 

promover momentos de discussão com os/as participantes para facilitar a troca de ideias, questões 

e dúvidas que possam ter. É fundamental que a formação se organize como um espaço seguro 

onde cada participante se sinta apoiada/o na partilha das suas ideias. O objetivo principal é apoiar 

cada formando/a na construção e fundamentação do projeto em que se envolve ao nível formativo 

e o aproveitamento dos saberes adquiridos para a sua vida profissional. 

Nas sessões presenciais será feita a exploração conjunta dos livros infantojuvenis disponíveis para 

a oficina de formação. Na componente de trabalho autónomo os livros infantojuvenis serão o 

suporte das atividades a desenvolver nas escolas pelos/as participantes. Com base no referencial 

teórico desenvolvido nas sessões presenciais, será feita a partilha, análise e debate das práticas 

desenvolvidas nas escolas pelos/as participantes no seu trabalho autónomo. 

Funcionamento  

Organização da oficina de formação: 18 horas de formação presencial (6 sessões de 3 horas cada: 

1 em cada mês, de janeiro a junho) + 18 horas de trabalho autónomo (a desenvolver ao longo do 

2º e 3º período) = 36 horas de formação 

No trabalho autónomo cada formando/a deverá: 

▪ Conceber e implementar na(s) sua(s) escola(s) uma atividade baseada num dos livros 

trabalhado nas sessões presenciais 

▪ Produzir um projeto da atividade a desenvolver, identificando objetivos, público-alvo, 

descrição da atividade a realizar 

▪ Definir as formas de recolha de registos produzidos pelos/as alunos/as 

▪ Produzir materiais manipuláveis, multissensoriais e interativos que sirvam de suporte à 

exploração dos livros infantojuvenis incluídos na oficina de formação  
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Nas sessões presenciais para além dos conteúdos definidos, será feita a monitorização e 

avaliação das atividades e dos materiais de intervenção desenvolvidos no trabalho autónomo, bem 

como dos resultados com eles atingidos em resposta aos objetivos previamente definidos. 

Recursos 

▪ Apresentações em power point e Prezi sobre legislação e políticas de igualdade em Portugal 
relacionadas com orientação sexual e identidade de género 

▪ Documentação sobre discriminação em função da orientação sexual e identidade de género 

▪ Livros infantis de sensibilização para a temática de orientação sexual e identidade de género 
(identificação pormenorizada em anexo): 

• A minha família é a melhor do mundo. E a tua? 

• De Onde Venho? 

• O Livro da Família 

• O Livro do Pedro 

• Por Quem Me Apaixonarei? 

• Primeiro cresci no coração 

• Saber ao Certo 

• Um Segredo do Bosque 

• Teodorico e as Mães Cegonhas 

• Titiritesa 

• Três com Tango 

• Vamos falar de sexo 

 

6.2. Calendarização 

 

6.2.1.  Período de realização da acção durante o mesmo ano lectivo: 

 

Entre os meses de Janeiro e Junho de 2018 

 

6.2.2.  Número de sessões prevista por mês  1   

 

6.2.3. Número de horas previstas por cada tipo de sessões: 
 

Sessões presenciais conjuntas 18  6 sessões de 3h 

     

Sessões de trabalho autónomo 18   

   Total de 36 horas 
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7. APROVAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA: 
(Caso de Modalidade de Projecto) (Art. 7.º, 2 RJFCP) 

 

Data:  ____ / ____ / ____         Cargo: 

_________________________________________________ 

 

 

Assinatura: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

8. CONSULTOR CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO OU ESPECIALISTA NA MATÉRIA (Art.º 25.º-A, 2 c) 

RJFCP) 
Nome: ___________________________________________________________________ 

 

(Modalidade de Projecto e Círculo de Estudos) delegação de competências do Conselho 

Científico-Pedadgógico da Formação Contínua (Art.º 37.º f) RJFCP) 

 

 Sim    Não    N.º acred. do Consultor      /    

                   

 

 

9. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS: 
 

Parâmetros em avaliação: A) Participação na ação (contributos; intervenção nas sessões). B) 

Trabalhos/produtos desenvolvidos (conceção e implementação de uma atividade baseada num 

dos livros trabalhado nas sessões presenciais). C) Reflexão individual sobre o percurso formativo 

desenvolvido. 

A Classificação de cada formando será realizada por níveis de desempenho na escala de 1 a 10. 

 

As/Os participantes deverão assistir, pelo menos, a 90% das horas presenciais conjuntas, não 

podendo faltar às sessões presenciais conjuntas finais de apresentação de trabalhos e avaliação. 

Trabalhos/produtos desenvolvidos: Trabalho prático a desenvolver em trabalho autónomo –. 
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Cada formanda/o deve apresentar: 

▪ Projeto da atividade a desenvolver, identificando objetivos, público-alvo, descrição da 

atividade a realizar, formas de recolha de registos produzidos pelos/as alunos/as. 

▪ Registos produzidos pelos/as alunos/as 

Nota: no caso de professores/as bibliotecárias terão de ser abrangidas pelo menos 5 turmas nas 

atividades a desenvolver no contexto da oficina de formação. Nas/os docentes com turma o 

trabalho deve ser desenvolvido: com a sua turma (educação de infância e 1º ciclo) ou com 1 das 

suas turmas (2º ciclo). 

 

 

10. FORMA DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 

A presente ação de formação contará com um sistema de avaliação interna, cujo objetivo principal 

é a melhoria progressiva da mesma. Esse sistema, a ser levado a cabo pela entidade parceira, 

Escola Superior de Educação de Setúbal (ESE-IPS), parte do levantamento de informação e 

reflexão coletiva em três momentos (avaliação diagnóstica/inicial; avaliação de resultados/final; 

avaliação de impacto/pós-conclusão) e com os diferentes atores envolvidos (formandos, formador 

e entidade parceira). A informação recolhida e discussão desenvolvida no quadro da avaliação 

interna, assim como os contributos dos parceiros, será sistematizada num relatório final. 

1. Avaliação diagnóstica – 1.1) Focus group sobre estratégias de promoção da leitura e igualdade 

já realizadas pelos participantes; motivações e expectativas face à formação; perceções sobre a 

discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género (1ª sessão). 1.2) Focus 

group de parceiros e formador sobre motivações e expectativas face à formação. 

2. Avaliação de resultados – 2.1) Focus Group de avaliação da implementação da formação a 

realizar com os formandos (última sessão). 2.2) Registo de avaliação qualitativa do formador tendo 

em conta processo de formação, materiais produzidos na ação e parcerias. 2.3) Focus group de 

avaliação qualitativa das entidades parceiras e formador. 

3. Avaliação de impacto – Inquérito por questionário de avaliação sobre mudança de perceções 

quanto à discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género; estratégias de 

intervenção e materiais de suporte à exploração dos livros desenvolvidos pelos formandos; 

aspetos facilitadores e bloqueadores da implementação de atividades/projetos de leitura para a 

igualdade a nível local (cerca de 1 mês após a formação). 
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Data ____ / ____  / ____                                  Assinatura 

______________________________ 
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PLANOS DE SESSÃO DA OFICINA DE FORMAÇÃO 

 
Registo: CCPFC/ACC-93540/18   Nº Créditos: 1.4   Duração: 36 

horas (18 horas presenciais)  

Calendarização das sessões presenciais: 20 fevereiro, 27 fevereiro, 13 março, 10 

abril, 17 abril, 8 maio (a sessão de 13 de março foi cancelada devido a greve de 

docentes e foi substituída por uma sessão dia 15 maio) 

 
 

Objetivos Gerais 

A oficina de formação permite desenvolver componentes do saber-

fazer prático e processual, e tem os seguintes objetivos:  

• Delinear atividades sobre orientação escolar e identidade 

de género a desenvolver em contexto escolar, identificando 

objetivos, público-alvo, descrição da atividade a realizar; 

• Produzir materiais manipuláveis, multissensoriais e 

interativos que sirvam de suporte à exploração dos livros 

infantojuvenis nas suas intervenções educativas;  

• Assegurar a funcionalidade (utilidade) dos produtos obtidos 

na oficina, para a transformação das práticas;  

• Refletir sobre as práticas desenvolvidas;  

• Construir novos meios processuais ou técnicos. 

A oficina de formação possibilita a criação de situações de 

socialização, em que cada um/a dos/as participantes relata as 

suas práticas efetivas, as partilhe com as/os colegas, as 

interrogue, e que a partir deste trabalho equacione novos meios – 

processuais e técnicos – de as pôr no terreno. Nas sessões 

presenciais conjuntas as/os docentes que integram a oficina de 

formação produzem trabalho conjunto de natureza reflexiva ou 

prática, com base nas atividades desenvolvidas nas escolas nas 

horas de trabalho autónomo. 
 
 
 

Anexo 3 
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Métodos 

e 

Técnicas 

A metodologia da oficina de formação nas sessões presenciais será 

predominantemente uma metodologia ativa em que as/os participantes 

têm um papel fundamental no desenvolvimento das sessões. Esta 

metodologia promove o papel voluntário, ativo, interessado e consciente 

das/os participantes no seu processo de aprendizagem. Serão utilizadas 

diversas técnicas pedagógicas que incluem: tempestade de ideias, 

dinâmicas de grupo, estudos de caso e jogo de papéis. 

Ao falarmos sobre orientação sexual e identidade de género é particularmente 

importante promover momentos de discussão com os/as participantes para facilitar a 

troca de ideias, questões e dúvidas que possam ter. É fundamental que a formação 

se organize como um espaço seguro onde cada participante se sinta apoiada/o na 

partilha das suas ideias. O objetivo principal é apoiar cada formando/a na construção 

e fundamentação do projeto em que se envolve ao nível formativo e o 

aproveitamento dos saberes adquiridos para a sua vida profissional. 

Nas sessões presenciais será feita a exploração conjunta dos livros 

infantojuvenis disponíveis para a oficina de formação. Na componente de 

trabalho autónomo os livros infantojuvenis serão o suporte das atividades 

a desenvolver nas escolas pelos/as participantes. Com base no 

referencial teórico desenvolvido nas sessões presenciais, será feita a 

partilha, análise e debate das práticas desenvolvidas nas escolas 

pelos/as participantes no seu trabalho autónomo. 
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Funciona

mento  

Organização da oficina de formação: 18 horas de formação presencial (6 

sessões de 3 horas cada: 1 em cada mês, de janeiro a junho) + 18 horas 

de trabalho autónomo (a desenvolver ao longo do 2º e 3º período) = 36 

horas de formação 

No trabalho autónomo cada formando/a deverá: 

• Conceber e implementar na(s) sua(s) escola(s) uma atividade 

baseada num dos livros trabalhado nas sessões presenciais 

• Produzir um projeto da atividade a desenvolver, identificando 

objetivos, público-alvo, descrição da atividade a realizar 

• Definir as formas de recolha de registos produzidos pelos/as 

alunos/as 

• Produzir materiais manipuláveis, multissensoriais e interativos que 

sirvam de suporte à exploração dos livros infantojuvenis incluídos 

na oficina de formação  

Nas sessões presenciais para além dos conteúdos definidos, será feita a 

monitorização e avaliação das atividades e dos materiais de intervenção 

desenvolvidos no trabalho autónomo, bem como dos resultados com eles 

atingidos em resposta aos objetivos previamente definidos. 
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Avaliação 

A presente ação de formação contará com um sistema de avaliação 

interna, cujo objetivo principal é a melhoria progressiva da mesma. Esse 

sistema, a ser levado a cabo pela entidade parceira, Escola Superior de 

Educação de Setúbal (ESE-IPS), parte do levantamento de informação e 

reflexão coletiva em três momentos (avaliação diagnóstica/inicial; 

avaliação de resultados/final; avaliação de impacto/pós-conclusão) e 

com os diferentes atores envolvidos (formandos, formador e entidade 

parceira). A informação recolhida e discussão desenvolvida no quadro da 

avaliação interna, assim como os contributos dos parceiros, será 

sistematizada num relatório final. 

1. Avaliação diagnóstica – 1.1) Focus group sobre estratégias de 

promoção da leitura e igualdade já realizadas pelas/os participantes; 

motivações e expectativas face à formação; perceções sobre a 

discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género 

(1ª sessão). 1.2) Focus group de parceiros e formadora sobre 

motivações e expectativas face à formação. 

2. Avaliação de resultados – 2.1) Focus Group de avaliação da 

implementação da formação a realizar com as/os formandas/os (última 

sessão). 2.2) Registo de avaliação quantitativa das/os formandas/os. 2.3) 

Focus group de avaliação qualitativa das entidades parceiras e 

formadora. 

Na avaliação quantitativa dos resultados os parâmetros, são: 

Participação nas sessões (20%); Apresentação oral do 

projeto/atividades e do relato da implementação da/s atividade/s 

(30%); Relatório do trabalho autónomo (50%). 

3. Avaliação de impacto – Inquérito por questionário de avaliação sobre 

mudança de perceções quanto à discriminação em função da orientação 

sexual e da identidade de género; estratégias de intervenção e materiais 

de suporte à exploração dos livros desenvolvidos pelas/os formandas/os; 

aspetos facilitadores e bloqueadores da implementação de 

atividades/projetos de leitura para a igualdade a nível local (cerca de 1 

mês após a formação). 
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N
º 

s
e
s
s
ã
o

 
Objetivos 

específicos 

da sessão 

Conteúdos 

Programáticos 
Atividades Didáticas 

Materiais 

pedagógicos 

D
u

ra
ç
ã
o

 

1 

Identificar os 

objetivos e 

conteúdos da 

oficina de 

formação e 

competência

s a 

desenvolver 

pelos/as 

formandos/as 

Programa da 

oficina de 

formação e forma 

de funcionamento  

o Apresentação da oficina de 

formação, da formadora e 

dos/as formados/as  

o Dinâmica de grupo de 

apresentação – perguntas 

pouco vulgares  

o Realização de avaliação 

diagnóstica e levantamento de 

expectativas  

o Apresentação e exploração 

dos livros infantojuvenis 

disponíveis para a oficina  

o Definição das atividades a 

realizar no trabalho autónomo  

o Constituição dos grupos de 

trabalho 

Perguntas pouco 

vulgares.docx

LER PARA A 

IGUALDADE oficina.pptx

Ficha de avaliação 

diagnóstica_Formação Ler para a Igualdade.docx

LER PARA A 

IGUALDADE livros.pptx

 

Critérios de 

avaliação.docx

 

3h 
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N
º 

s
e
s
s
ã
o

 
Objetivos 

específicos 

da sessão 

Conteúdos 

Programáticos 
Atividades Didáticas 

Materiais 

pedagógicos 

D
u

ra
ç
ã
o

 

2 

Caracterizar 

a 

discriminação 

social em 

função da 

orientação 

sexual e da 

identidade de 

género 

Identificar as 

especificidad

es da 

discriminação 

contra 

pessoas 

LGBT 

(Lésbicas, 

Gay, 

Bissexuais e 

Transgénero) 

Definição da 

discriminação em 

função da 

orientação sexual 

e da identidade 

de género 

Sinais sociais 

evidentes de 

discriminação 

Discriminação 

direta e indireta 

Saber identificar a 

discriminação 

Contexto social 

em diversas áreas 

da vida: família, 

escola, trabalho, 

espaço público 

Desconstrução de 

estereótipos 

baseados no 

género e na 

orientação sexual 

o Apresentação e discussão 

sobre os conceitos de sexo e 

género, orientação sexual e 

identidade de género. 

o Atividade em grupo - identificar 

possíveis obstáculos e 

dificuldades no 

desenvolvimento de atividades 

sobre orientação sexual e 

identidade de género em 

contexto escolar  

o Analisar em grande grupo 

estratégias para ultrapassar os 

obstáculos identificados pelos 

grupos de trabalho 

o Levantamento de tipos de 

questões que as/os alunas/os 

podem colocar – testemunhos 

de docentes que já 

desenvolveram atividades no 

âmbito do projeto Livros 

Viajantes Inclusivos noutros 

anos 

o Acompanhamento do trabalho 

autónomo – cada grupo 

apresenta o que já planificou e 

desenvolveu; em grande grupo 

são debatidas as diferentes 

atividades apresentadas  

Sexo e Genero.ppt

 

Orientação sexual e 

identidade de género.pptx

Conceitos chave.pdf

 

3h 
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N
º 

s
e
s
s
ã
o

 
Objetivos 

específicos 

da sessão 

Conteúdos 

Programáticos 
Atividades Didáticas 

Materiais 

pedagógicos 

D
u

ra
ç
ã
o

 

3 

Refletir sobre 

políticas de 

igualdade 

Exercitar 

competência

s de 

dinamização 

de atividades 

sobre temas 

relacionados 

com 

orientação 

sexual e 

identidade de 

género em 

contexto 

escolar 

Políticas de 

igualdade  

Projetos de 

promoção da 

igualdade e não 

discriminação 

Dinamização de 

atividades na 

escola sobre 

temáticas LGBT 

Competências e 

instrumentos para 

combater a 

discriminação 

o Acompanhamento do trabalho 

autónomo – cada grupo 

apresenta o que já planificou e 

desenvolveu; em grande grupo 

são debatidas as diferentes 

atividades apresentadas  

o Atividade em grupo – pensar 

em possíveis respostas a 

questões colocadas pelas 

crianças relativamente às 

histórias dos livros 

o Análise em grande grupo das 

propostas de respostas de 

cada grupo e discussão sobre 

o documento ‘Exemplos de 

respostas’ 

o Jogo de papéis em que alguns 

participantes fazem de 

crianças e outros contam uma 

história de um dos livros da 

oficina – as crianças do jogo 

de papéis devem colocar 

perguntas ‘difíceis’  

o Reflexão sobre o jogo de 

papéis 

Exemplo de 

respostas.pptx

 

3h 
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N
º 

s
e
s
s
ã
o

 
Objetivos 

específicos 

da sessão 

Conteúdos 

Programáticos 
Atividades Didáticas 

Materiais 

pedagógicos 

D
u

ra
ç
ã
o

 

4 

Produzir 

materiais de 

suporte à 

exploração 

dos livros 

infantojuvenis  

Monitorizar o 

desenvolvi-

mento das 

atividades e 

dos materiais 

de 

intervenção 

Produtos 

transferíveis (ex: 

materiais 

manipuláveis, 

multissensoriais e 

interativos) 

Guião de leitura 

de livros 

inclusivos LGBT  

 

o Acompanhamento do trabalho 

autónomo – cada grupo 

apresenta o que já planificou e 

desenvolveu; em grande grupo 

são debatidas as diferentes 

atividades apresentadas 

o Análise dos registos 

produzidos pelos/as alunos/as 

no âmbito dos trabalhos 

autónomos  

o Análise do ‘Guião de leitura de 

livros inclusivos LGBT’ 

o Explorar as atividades 

disponíveis no site 

http://teachers.ittakesallkinds.e

u/pt/ do projeto ‘It takes all 

kinds’ – Todos somos precisos 

Registos 

produzidos 

pelos/as 

alunos/as das 

atividades 

realizadas em 

contexto 

escolar 

Guião de leitura de 

livros inclusivos LGBT.pdf

IT TAKES ALL 

KINDS.pdf

 

3h 

http://teachers.ittakesallkinds.eu/pt/
http://teachers.ittakesallkinds.eu/pt/
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N
º 

s
e
s
s
ã
o

 
Objetivos 

específicos 

da sessão 

Conteúdos 

Programáticos 
Atividades Didáticas 

Materiais 

pedagógicos 

D
u

ra
ç
ã
o

 

5 

Refletir sobre 

as barreiras e 

oportunida-

des 

relacionadas 

com o 

desenvolvi-

mento de 

atividades 

sobre temas 

relacionados 

com 

orientação 

sexual e 

identidade de 

género em 

contexto 

escolar 

Barreiras e 

oportunidades 

relacionadas com 

o 

desenvolvimento 

de atividades 

sobre temas 

relacionados com 

orientação sexual 

e identidade de 

género em 

contexto escolar 

o Acompanhamento do trabalho 

autónomo – cada grupo 

apresenta o que já planificou e 

desenvolveu; em grande grupo 

são debatidas as diferentes 

atividades apresentadas  

o Atividade em grupo – análise 

das situações apresentadas no 

documento ‘Interações com as 

famílias’  

o Debate em grande grupo 

sobre as barreiras e 

oportunidades na interação 

com as famílias  

Interação com as 

famílias.pdf

 

3h 

6 

Realizar a 

apresentação 

do trabalho 

autónomo 

realizado por 

cada 

formando/a 

Estratégias de 

intervenção e 

materiais de 

suporte à 

exploração dos 

livros 

desenvolvidos 

pelas/os 

formandos; 

aspetos 

facilitadores e 

bloqueadores da 

implementação 

de atividades / 

projetos de leitura 

para a igualdade 

a nível local 

o Apresentação por cada grupo 

do trabalho autónomo 

desenvolvido no contexto da 

oficina de formação, incluindo 

os materiais suporte à 

exploração dos livros 

infantojuvenis 

o Reflexão sobre os trabalhos 

apresentados 

Materiais de 

suporte à 

exploração dos 

livros 

infantojuvenis 

3h 
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Oficina “LER PARA A IGUALDADE”  

Ficha de avaliação diagnóstica 

 

 

Idade:  

Concelho (escola):  

Como teve conhecimento da formação: 
 
 

Já frequentou alguma formação sobre 
discriminação em função da orientação 
sexual e da identidade de género? 

 
 
 

Motivações para a frequência da formação: 

 
 
 

Que conhecimentos e competências espera 
desenvolver na formação? 

 
 
 

Qual o público-alvo e contexto de 
intervenção do projeto que virá a 
desenvolver? 

 

Como descreveria o seu contexto de 
intervenção no que diz respeito a estratégias 
de combate à discriminação em função da 
orientação sexual e identidade de género? 

 

Quais os principais obstáculos que acha que 
irá encontrar na implementação do seu 
projeto? 

 
 
 

Quais as principais oportunidades que acha 
que irá encontrar na implementação do seu 
projeto? 

 

Anexo 4 


