
Webinars Educar para a Cidadania com Afetos: “Olhos nos Olhos pela Igualdade” e 

“Crescer e Educar em Igualdade” 

 

A Educação para a Igualdade de Género no âmbito da Educação para a Cidadania, pretende 

incentivar crianças e jovens a conhecer o Conceito Igualdade de Género. Com isso, procura 

promover igualmente os direitos das mulheres e das raparigas e a igualdade de género em 

vários planos – político, económico, social e cultural –, contribuindo para a eliminação de 

estereótipos e para a prevenção da violência de género e a violência no namoro (violência 

doméstica). 

A equipa da Igualdade de Género da Direção de Serviços de Projetos Educativos promoveu 

já dois webinars sob o lema Educar para a Cidadania com Afetos, o primeiro, “Olhos nos 

Olhos pela Igualdade” destinado a jovens e docentes do ensino secundário, no dia 11 de 

fevereiro, data em que se celebra o Dia dos Afetos, comemoração marcada pela partilha de 

afetos e de sentimentos em muitas escolas/agrupamentos que promovem com as suas 

crianças e jovens atividades que visam esta mesma partilha. Tiago Rolino - Investigador 

Júnior do Centro de Estudos Sociais - Coordenador de Gestão de Projetos do 

CES/UC|Promundo-Portugal da área de Jovens e Equidade/Igualdade e Sara Barros Leitão 

– Actriz, criadora, encenadora, assistente de encenação e dramaturga foram os oradores 

convidados da sessão que se centrou nas questões da violência no namoro, da masculinidade 

e da feminilidade, abordando ainda o “sexting”, as “nudes”.  

O webinar está disponível no Youtube em https://youtu.be/HCZOnBI3VwM. 

https://youtu.be/HCZOnBI3VwM


O segundo webinar, “Crescer e Educar em Igualdade”, decorreu no passado dia 8 de março, 

Dia Internacional da Mulher, teve como público-alvo docentes da educação pré-escolar e do 

1.º ciclo do ensino básico e outros/as educadores/as, enquadrado igualmente no objetivo 

de promover a Igualdade de Género, enquanto Direito Humano fundamental, investindo na 

educação e sensibilização das crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico como condição essencial para a formação de cidadãos e cidadãs de pleno direito. 

A convidada foi a Socióloga Ana Paixão, fundadora e Presidente da Direção da Questão de 

Igualdade – Associação para a Inovação Social, e coordenadora do Projeto “Crescer + IGUAL 

Primeiros Anos”, do qual a Direção-Geral da Educação é parceira. Pode assistir a este 

webinar em: https://youtu.be/zUNjRGOyu9E. 

Neste dia, foram também divulgados trabalhos realizados por alunos e alunas no âmbito de 

questões levantadas durante o webinar de 11 de fevereiro e que desencadeou nas escolas 

espaços de debate e reflexão, nomeadamente, neste caso questões sobre as relações de 

violência no namoro e as relações “tóxicas”.  

Os trabalhos partilhados foram compilados numa apresentação em modelo PREZI disponível 

aqui: https://prezi.com/view/j9JafsR6QXbIgEOyWtdR/ 

 

Para o início de maio está previsto o 3.º webinar que irá abordar as questões do bullying, 

da homofobia e da transfobia.  

 

 

 

https://youtu.be/zUNjRGOyu9E
https://prezi.com/view/j9JafsR6QXbIgEOyWtdR/

