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O que é sexualidade e como pode este conceito condicionar a felicidade das nossas crianças? Como abordar 
determinados temas com as crianças e apoiá-las na sua descoberta de forma adequada e saudável?
Como pode a educação sexual contribuir para a protecção na violência de género e violência sexual?

A Viagem de Peludim é um projecto que aposta na clareza da informação conseguindo, desde cedo, apoiar 
quem educa nesta tarefa que é falar de sexualidade com os filhos mais pequenos. Um projecto dirigido a 
crianças do pré-escolar e primeiro ciclo que pretende, de forma lúdica, esclarecer os mais novos sobre 
o seu corpo, as suas transformações, a concepção e o nascimento, abordando também as temáticas da 
igualdade de género, do respeito pela diferença e da prevenção da violência sexual. O projecto inclui, 
ainda, um conjunto de iniciativas que permitirão capacitar quem educa  e sensibilizar os mais pequeninos.

informar, esclarecer e proteger, as nossas crianças, 
É o destino desta viagem. Vêm connosco?

1. A viagem de peludim
Uma ferramenta na educação sexual
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VÂNIA BELIZ Psicóloga especialista em psicologia clinica e da saúde, 
mestre em sexologia e doutoranda em Saúde Infantil, teve 3 anos 
no programa Curto Circuito, Sic Radical, uma rubrica para jovens 
sobre sexualidade. Oradora em vários eventos científicos. Na Imprensa 
colabora com várias revistas e programas de TV. Participa em vários 
projectos no âmbito dos Programas de Educação para a Saúde (PES). 
Neste projecto é a responsável pela área cientifica e de formação.

SARA RODI Licenciada em Ciências da Comunicação, escritora e 
autora de várias obras nas mais diversas áreas., em que se destacam 
várias publicações infanto-juvenis. Guionista de inúmeras séries e 
novelas, entre elas “Morangos com Açúcar” (II e III), “Bem-vindo a 
Beirais” ou “Massa Fresca”, da sua autoria.. Activista pelas questões da 
igualdade, é ainda mãe de 4 filhos . Neste projecto dinamiza acções 
de escrita criativa nas escolas para as crianças, que as convida a uma 
viagem pelas inúmeras temáticas. 

2. As autoras

Ilustração do livro e projecto CÉLIA FERNANDES
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3. quem nos apoia
“Trata-se de uma excelente  ferramenta para abordar questões da Educação Sexual nas Escolas e até em 
contexto familiar, não descurando conceitos fundamentais como a   identidade e igualdade de género. 
É uma história que nos fala das diversas temáticas de acordo com o desenvolvimento da criança e 
consequentemente da sua curiosidade acerca do assunto.” 
Instituto de Apoio à Criança (IAC)

“Mais um recurso que, apelando ao imaginário da criança, auxilia os adultos a ultrapassarem obstáculos 
na explicação do tão natural e  delicado fenómeno da origem da vida humana..” 
Zélia Anastácio, Centro de Investigação em Estudos da Criança/DEILDS - Instituto de Educação          
Universidade do Minho

“Uma viagem muito simpática que nos prende a atenção numa leitura fácil e cativante. Este livro leva-
nos de forma simples a olhar com naturalidade a nossa sexualidade, mas também a perceber que as 
coisas complexas podem ser explicadas de forma simples e que as coisas simples traduzem por vezes a  
complexidade que temos de conhecer e entender.” 
Jorge Ascensão CONFAP- Confederação Nacional das Associação de Pais

Prefácio do livro, 
Pediatra Mário Cordeiro

“Uma coleção completa de respostas para as crianças num livro só. Saber de onde vieram, como são 
feitos os bebés, como é o corpo e como cuidar dele - conhecimentos que são ferramentas para a criança          
desenvolver o seu autoconhecimento, respeito por si e pelo outro, e proteger-se da violência sexual” 
Caroline Arcari, Instituto Cores - Centro de Orientação em Educação e Saúde (Brasil)
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4. o que fazemos

O projecto permite apoiar as famílias, escolas e outras entidades em projectos de educação sexual e 
prevenção primária da violência sexual e de género na infância. É ainda uma ferramenta importante 
na abordagem dos temas que suscitam curiosidade nas crianças e que temos tantas vezes dificuldade em 
responder.

Um conjunto de acções desde Palestras às Formações que 
Organizamos à medida das necessidades:

Palestras em Bibliotecas, escolas, Municípios, empresas:
Apresentação do projecto, A importância da educação sexual na prevenção de riscos (…),

Formação para pais:
Como comunicar eficazmente com os filhos em sexualidade, Como protege-los das situações de risco 
(prevenção da violência sexual e de género) (…)

Formação para Educadores, Professores e Técnicos:
A viagem de Peludim, uma ferramenta em educação Sexual (…)
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www.peludim.com

www.facebook.com/aviagemdepeludim

olapeludim@gmail.com

Vânia Beliz
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 3
7800 Beja

[NIF: 228 636 752[

5. contacte-nos

http://www.peludim.com
http://www.facebook.com/aviagemdepeludim
mailto:olapeludim%40gmail.com?subject=Ol%C3%A1%20Peludim%20%5Bpedido%20de%20informa%C3%A7%C3%A3o%5D

