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ASSUNTO: Sessão de esclarecimento sobre “sexualidade.com (e) ”, com jantar gourmet  

 

A Rede de Bibliotecas de Vagos encontra-se a promover, com o apoio da Câmara Municipal de 

Vagos e da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos (EPADRV), a 

segunda sessão do ciclo de esclarecimentos “À conversa com…”, relativa ao tema 

“sexualidade.com (e)”, que se realiza no dia 6 de março 2013, pelas 21h, na EPADRV.  

 

Esta sessão, que aborda temas como o sexo e a internet, os comportamentos de risco, os 

métodos contracetivos e a prevenção da gravidez na adolescência, é destinada, sobretudo, a 

educadores, pais e encarregados de educação e será ministrada pela Dr.ª Sónia Araújo, técnica 

da Associação de Planeamento da Família – Região Centro. 

 

Antes da sessão de esclarecimentos, haverá um jantar gourmet, pelas 20h, nas instalações da 

EPADRV, sendo que a inscrição do jantar deverá ser feita antecipadamente, e o pagamento do 

mesmo (5 euros) será efetuado no próprio dia. 

 

De lembrar que esta é a 2.ª sessão de um ciclo de três sessões. A primeira realizou-se no dia 30 

de novembro de 2012, subordinada ao tema “A segurança na internet”. A terceira sessão está 

agendada para o dia 12 de abril com o tema “A química da Leitura”. 

 

A ficha de inscrição encontra-se disponível no site da Câmara Municipal de Vagos e nas várias 

bibliotecas da Rede de Bibliotecas de Vagos. A inscrição será considerada efetiva após a 

receção da ficha de inscrição. O documento deverá ser entregue até ao dia 4 de março de 

2013, diretamente, nas bibliotecas da Rede de Bibliotecas de Vagos (RBV), ou através do 

correio eletrónico: biblioteca@cm-vagos.pt. O pagamento do jantar é feito no dia da sessão de 

esclarecimento. 

 


