
 

 
 

Agrupamento de Escolas de Santo António é parceiro em 

Projeto Erasmus + 

 
 
Através de uma parceria com escolas e Instituições de Ensino Superior da 

Finlândia, Grécia e Lituânia, o nosso Agrupamento vai participar num projeto 

Erasmus +, intitulado  

 

“A Digital Program for Sexual Education in Secondary Schools (EDDIS)” 

 

Este projeto, que envolve alunos, professores, enfermeiros e outros profissionais 

de saúde desenvolve-se entre Setembro de 2018 e Junho de 2021 e tem como 

principais objetivos: 

• Identificar as necessidades de informação dos jovens acerca da educação 

sexual e das formas mais significativas de aprendizagem; 

• Envolver os jovens na produção de materiais de educação para a 

sexualidade; 

• Desenvolver uma plataforma digital (eLearning) para os alunos das 

escolas básicas e secundárias europeias com conteúdos de educação 

para a sexualidade. 

 

Este Projeto envolve as seguintes Instituições: 

 

Turku University of Applied Sciences (Coordenador), Finlândia  

Vasaramäen koulu, Finlândia  

Technologiko Ekpaideftiko Idryma Athinas, Grécia 

9th high school kallitheas "Manos Xatzidakis", Grécia 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugal 

Agrupamento de Escolas de Santo António, Portugal 

BI Klaipedos miesto visuomenes sveikatos biuras, Lituânia 

Klaipedos Versmes progimnazija, Lituânia 

 
No próximo mês de Abril, entre os dias 1 e 5, um grupo de 10 alunos do nosso 

Agrupamento vai viajar até à Lituânia, para participar num Campus, com outros 

alunos das escolas parceiras, onde através de workshops e atividades de grupo, 

se irão recolher dados e materiais para a concretização do Projeto. Estes alunos 



foram selecionados através de entrevistas efetuadas pelos professores 

responsáveis pelo projeto, que são:  

 

• Prof. Rui Alves 

• Prof. Sofia Moreira 

 

Os alunos selecionados para o Campus na Lituânia foram os seguintes: 

 

• Andreia Lourenço (10ºA) 

• Flávia Silva (10ºA) 

• Igor Rodrigues (10ºA) 

• Inês Costa (11ºA) 

• Jéssica Carvalheira (10ºB+C) 

• Mara Melo (10ºA) 

• Mariana Gaudêncio (11ºA) 

• Rodrigo Martins (10ºA) 

• Rodrigo Suzana (10ºA) 

• Tomás Costa (10ºA) 

 
 
 


