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RESUMO – A formação do Educador Sexual em serviço, oferecido pelo Núcleo Regional de 
Educação nos anos de 2006, 2010, foram realizadas na forma de oficinas divididas em cursos 
distintos. O objetivo desta formação era trazer para a temática professores(as) das diferentes áreas 
do conhecimento, bem como profissionais da saúde para que em um trabalho coletivo escola, 
unidade de Saúde pudessem educar os/as alunos/alunas sobre seus direitos sexuais e reprodutivos. 
Nesta formação, procurou-se através das temáticas de drogadição, sexualidade, cultura da paz, 
formar educadores para que dentro das escolas desenvolvessem projetos que identificassem e 
prevenissem a violência contra o adolescente. Foram formados 40 profissionais sobre esta temática. 
Outra forma de estudos sobre a Sexualidade do/da adolescente era o acompanhamento das escolas 
envolvidas no Programa Saúde e Prevenção nas Escolas. Os 22 estabelecimentos de ensino que 
faziam parte deste programa tinham encontros mensais de formação/informação em que o professor 
responsável levava as informações até sua escola e trabalhava com seus alunos os conhecimentos 
adquiridos. Deste programa resultou a participação dos professores(as) na formação de muitos outros 
professores(as) da rede estadual em um programa de formação continuada intitulado Itinerante 2010, 
onde várias temáticas foram desenvolvidas.  Neste modelo de formação, o Núcleo de Educação, 
neste período, abrigou ainda no processo de formação de professores, o Programa Viva a Escola, 
Universidade Sem Fronteiras e Grupos de Estudos sobre a temática da Sexualidade.  
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