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1.ENQUADRAMENTO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Educação para a Saúde como “qualquer 

combinação de experiências de aprendizagem que tenham por objetivo ajudar os indivíduos e as 

comunidades a melhorar a sua saúde, através do aumento dos conhecimentos ou influenciando 

as suas atitudes”. Esta definição visa contribuir para a operacionalização do conceito de 

Promoção da Saúde definido na Carta de Ottawa (1986), como “o processo que visa aumentar a 

capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua saúde, no sentido de a 

melhorar”. Tendo por base estas ideias, no final dos anos 90, surgiu a Rede Europeia de Escolas 

Promotoras de Saúde, sob os auspícios da Comissão Europeia, do Conselho da Europa e do 

Gabinete Regional da OMS para a Europa. 

Nesta perspetiva, uma Escola Promotora da Saúde (EPS) é uma escola que fortalece 

sistematicamente a sua capacidade de criar um ambiente saudável para a aprendizagem. É, 

assim, um espaço em que todos os membros da comunidade escolar trabalham, em 

articulação, para proporcionar aos alunos, educadores/professores, assistentes técnicos e 

pais/encarregados de educação, experiências e estruturas integradas e positivas que 

promovam e protejam a saúde. 

Nesta abordagem, a classificação de EPS não pode ser atribuída, como frequentemente é 

entendida, em função de um projeto com início e fim, do desenvolvimento de atividades 

específicas ou por apresentar características físicas particulares. 

Uma EPS caracteriza-se por uma abordagem integral e plena de toda a escola, ao nível da 

sua cultura, política e prática, o que determina a forma como vê o aluno e a comunidade 

educativa. 

Segundo a OMS, uma Escola Promotora de Saúde: 

 

 fomenta a saúde e a aprendizagem com todas as medidas ao seu alcance; 

 implica os setores da saúde e da educação: educadores/professores, alunos, assistentes 

operacionais, pais/encarregados de educação, profissionais de saúde e líderes 

comunitários,sendo de salientar o esforço destes intervenientes por tornar a escola um 

lugar saudável; 

 proporciona um ambiente seguro e saudável e, em parceria com os serviços de saúde e 

com a comunidade escolar, cria oportunidades de promoção da saúde mental, apoio 

social, aconselhamento, alimentação saudável e atividade física; 
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 implementa políticas e práticas que respeitam o bem-estar e a dignidade do indivíduo, 

fornecem múltiplas oportunidades para o sucesso, reconhecem os esforços, bem como 

as realizações pessoais; 

 esforça-se por melhorar a saúde dos alunos, da equipa educativa, das famílias e 

membros da comunidade e trabalha com as autoridades locais ajudando-as a entender 

de que forma a comunidade pode contribuir para a melhoria da saúde e educação. 

 

Hoje em dia há um crescente reconhecimento das vantagens das parcerias e do trabalho 

intersetorial nos determinantes sociais e económicos da saúde. As escolas beneficiam com uma 

estratégia que forneça aos educadores/professores, pais/encarregados de educação, alunos e 

outros membros da comunidade um conjunto de princípios e ações para promover a saúde. A 

estratégia construída sobre a estrutura de uma EPS tem o potencial de ajudar as comunidades 

escolares a gerir a saúde e as questões sociais, melhorar a aprendizagem e a eficácia da escola. 

São conhecidas evidências crescentes de que a saúde e a educação estão intimamente 

ligadas entre si e influenciam outros parâmetros, incluindo a pobreza e o nível de rendimento. É 

sabido que a educação tem o poder de melhorar não só a prosperidade económica de um país, 

mas que tem um enorme efeito sobre os resultados de saúde. 

Pela sua natureza, as EPS potenciam a parceria entre os setores da Educação e da Saúde. 

Em conjunto, estes setores reúnem potencial capacitante para ajudar as crianças e 

adolescentes a aprender e a serem saudáveis: “Good Health supports successful learning. 

Successful learning supports health. Education and Health are inseparable” (O`Byrne, citado por 

WHO, 2000). Atualmente, está provado que crianças e adolescentes saudáveis aprendem 

melhor e têm mais sucesso. Com efeito, a educação capacita as crianças e adolescentes para o 

processo de literacia. Por seu lado, a educação e saúde são determinantes para aumentar a 

literacia em saúde, condição facilitadora da tomada de decisão em saúde, pelas crianças e 

adolescentes. 

A Promoção e Educação para a Saúde (PES) em meio escolar é um processo contínuo que 

visa o desenvolvimento de competências das crianças e dos jovens, permitindo-lhes 

confrontarem-se positivamente consigo próprios, construir um projeto de vida e serem capazes 

de fazer escolhas individuais, conscientes e responsáveis. A promoção da educação para a 

saúde na escola tem, também, como missão criar ambientes facilitadores dessas escolhas e 

estimular o espírito crítico para o exercício de uma cidadania ativa1. 

                                                           
1
 In Protocolo assinado entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, 2014. 
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A PES tem um papel fulcral no desenvolvimento de cidadãos e sociedades saudáveis, 

sustentáveis e felizes, razão pela qual contribui para as metas e objetivos definidos pela 

Organização Mundial de Saúde para a Saúde e Bem-Estar na Europa – Saúde 20202, para a 

Estratégia da EU20203, no que respeita ao crescimento sustentável e à educação inclusiva e 

para Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas. A 

IX Conferência Mundial sobre Promoção da Saúde (2016) reforça a importância de promover a 

saúde e melhorar o nível de literacia para a saúde4 num contexto global de promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

A Escola, enquanto organização empenhada em desenvolver a aquisição de competências 

pessoais, cognitivas e socioemocionais é o espaço por excelência onde, individualmente e em 

grupo, as crianças e jovens aprendem a gerir eficazmente a sua saúde e a agir sobre fatores que 

a influenciam. Uma Escola Promotora da Saúde cria condições para a participação dos jovens 

nos Projetos PES e estimula a colaboração de parceiros locais, nomeadamente da Saúde e da 

Autarquia, entre outros. A PES, enquanto uma das dimensões da educação para a cidadania, 

reveste-se de particular importância para o sistema educativo, uma vez que constitui uma área 

de conteúdos presente em todos os níveis de educação e ensino, em diferentes disciplinas. 

Enquanto temática transversal e transdisciplinar, pressupõe: 

(i) uma interpretação em espiral com todas as suas áreas interligadas ao longo de todo o 

percurso escolar; 

(ii) uma perspetiva de intervenção consciente, criativa e intencional; 

(iii) uma posição de negociação permanente por processos éticos centrados em quem 

aprende; 

(iv) uma visão holística, porque as competências devem ser desenvolvidas 

transversalmente em todas as áreas curriculares. 

Complementarmente, a PES pode ainda suportar-se em ofertas curriculares 

complementares no ensino básico, ou em projetos e atividades definidas pelas escolas com o 

objetivo de contribuir para a formação pessoal e social dos alunos, em articulação com o 

projeto educativo de cada escola. 

 

 

                                                           
2
 Health 2020: The european policy for health and well-being 

3
 A Estratégia Europa 2020 

4
 Definida como as “habilidades cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos para obter 

acesso, compreender e utilizar a informação de forma a promover e manter uma boa saúde” 
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2. FINALIDADES DO PROJETO 

 

 Desenvolver a consciência cívica de toda a comunidade como elemento fundamental no 

processo de formação de cidadãos responsáveis, ativos e intervenientes; 

 Consciencializar os alunos para a importância da aquisição de valores/atitudes, com vista à 

sua integração na sociedade; 

 Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que todos desejamos e 

devemos promover; 

 Contribuir para uma tomada de consciência da responsabilidade individual a nível da saúde 

como bem comum; 

 Promover a aquisição de conhecimentos/atitudes promotoras de Saúde/Educação Sexual 

que ajudem os alunos a fazer opções e a tomar decisões adequadas ao seu bem-estar; 

 Promover uma cultura de respeito e responsabilidade no campo da sexualidade; 

 Fomentar estilos de vida saudáveis; 

 Estimular o apreço pelo seu próprio corpo e pela conquista da saúde individual; 

 Promover a articulação entre Saúde e Educação; 

 Prevenir situações de risco na adolescência; 

 Desenvolver as vertentes de pesquisa e intervenção, promovendo a articulação dos 

diferentes conhecimentos disciplinares e não disciplinares. 

 
 
 
 

3. TEMÁTICAS PRIORITÁRIAS 

(Definidas no Despacho do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, em 3 de 

setembro de 2014) 

 

a) Saúde Mental e Prevenção da Violência; 

b) Educação Alimentar e Atividade Física; 

c) Comportamentos Aditivos e Dependências; 

d) Afetos e Educação para a Sexualidade; 

e) Outras temáticas. 
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4. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA/INTERVENIENTES 

EQUIPA/INTERVENIENTES NOME 

ESCOLA 

Coordenador do Projeto (docente de Ciências Naturais) Suzanne Tavares 

Psicóloga do Agrupamento Ana Caracóis 

Docente de Educação Física do 3.º ciclo Nuno Faria 

Órgão de Gestão Júlia Grilo 

CENTRO DE SAÚDE DE ALVITO 

Enfermeiras 
Fátima Morgado 

Vanda  

NÚCLEO DA ESCOLA SEGURA (GNR) 

Agentes 
Carlos Marques 

Ana Costa 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO 

Assistente Social Maria Antónia Saragaço 

Psicólogo David Serra 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ALVITO 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVITO 
 

5. METODOLOGIA 

No início do ano letivo é realizada uma avaliação conjunta, entre a Escola e o Centro de 

Saúde de Alvito, acerca das necessidades do Agrupamento de forma a se proceder a um 

planeamento mais eficaz e eficiente. Esta avaliação consiste na aplicação do modelo dos cinco 

passos da School for Health in Europe: (1) como começar; (2) avaliação inicial; (3) planeamento 

das ações;(4) desenvolvimento das ações e (5) monitorização e avaliação das ações, concebido 

para uniformizar a abordagem, ajudar a organização do processo, comunicar de forma mais 

eficaz os resultados e progredir nesta caminhada em prol da Promoção e Educação para a 

Saúde do Agrupamento. Desta forma, a Educação para a Saúde será desenvolvida numa 

perspetiva interdisciplinar, numa lógica de transversalidade. O desenvolvimento deste projeto 

deverá ser adequado aos diferentes níveis etários, utilizará um modelo pedagógico 

compreensivo, envolvendo toda a comunidade educativa, sendo dinamizado, sempre que 

possível, em colaboração estreita com os serviços de saúde, pais/encarregados de educação e 

outras entidades externas.  

Por conseguinte, privilegiar-se-á uma metodologia de projeto assente no contexto cultural 

e socioeconómico da região, com o diagnóstico de necessidades de saúde, quer específicas, 

quer globais e respetiva adoção de medidas conducentes à resolução das necessidades 

identificadas. Para o efeito, serão estabelecidas parcerias com instituições, nomeadamente de 
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saúde, entre muitas outras, que eventualmente se revelem úteis para a implementação deste 

projeto. 

 

6. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

A avaliação do projeto será feita com base na realização de relatórios (trimestrais e anual) 

efetuados pelo professor/coordenador do projeto, assim como nas reuniões de departamento 

e, possivelmente, em inquéritos aplicados aos alunos, aquando de algumas atividades. 

 

7. LEGISLAÇÃO 

 

Desde a criação da Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS) que tem sido 

emanada e/ou produzida diferente legislação/documentação que a seguir se enumera, por 

ordem cronológica: 

 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/98, de 21 de outubro – define o plano de ação 

interministerial sobre Educação Sexual e Planeamento Familiar; 

• Lei n.º 120/99, de 11 de agosto – sobre Educação Sexual em Meio Escolar; 

• Despacho Ministerial n.º 15 587/99, de 12 de agosto – cria a Comissão de Coordenação da 

Promoção e Educação para a Saúde; 

• Decreto-Lei n.º 259/2000, de 17 de outubro – regulamenta a Educação Sexual e a Lei n.º 

120/99 de 11 de agosto; 

• Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro – sobre a Reorganização Curricular do Ensino Básico; 

 Decreto-Lei n.º 332/2001, de 24 de Dezembro - Altera o Código da Publicidade ao álcool, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de Outubro, artigos 17.º e 39.º; 

• Despacho Ministerial n.º 19 737/2005, de 15 de junho – sobre a constituição do Grupo de 

Trabalho de Educação Sexual; 

• Relatório Preliminar do Grupo de Trabalho de Educação Sexual, de 31 de outubro de 2005; 

• Decreto n.º 25-A/2005, de 18 de Novembro - O Governo Português aprova a Convenção 

Quadro da Organização Mundial de Saúde para o Controlo do Tabaco, adotada em 

Genebra pela 56.ª Assembleia Mundial de Saúde, em 21 de Maio de 2003; 

• Parecer do Conselho Nacional de Educação n.º 6/2005, de 24 de novembro – sobre Educação 

Sexual nas Escolas; 
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• Despacho Ministerial n.º 25 995/2005, de 16 de dezembro – aprova as conclusões do 

Relatório Preliminar do Grupo de Trabalho de Educação Sexual; 

• Despacho do Secretário de Estado da Educação, de 27 de setembro de 2006 – define as linhas 

de orientação e temáticas prioritárias no âmbito da Educação para a Saúde, a integrar 

obrigatoriamente no Projeto Educativo de cada Agrupamento/Escola; 

• Relatório de Progresso do Grupo de Trabalho de Educação Sexual, de 4 de janeiro de 2007; 

• Despacho n.º 2506/2007, de 20 de fevereiro – sobre a designação do Professor Coordenador 

da Educação para a Saúde, em cada Agrupamento/Escola; 

• Lei n.º 37/2007, de 14 de Agosto (Lei do Tabaco) - que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 

2008, aprova normas para a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do 

tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a dependência e a cessação do seu 

consumo.  A Lei estabelece a proibição de fumar em determinados lugares, incluindo os 

estabelecimentos de ensino. 

• Plano Nacional de Saúde Mental (2007-2016) aprovado pela resolução do Conselho de 

Ministros n.º 49/2008, de 6 de março – prevê a articulação entre diferentes Ministérios, com 

destaque para o Ministério da Educação e Ciência; 

• Despacho n.º 19308/2008, de 21 de julho – sobre as “áreas curriculares não disciplinares” do 

Ensino Básico e o desenvolvimento das diferentes competências entre as quais a Educação para 

a Saúde e para a Sexualidade; 

• Resolução do Parlamento Europeu, de 19 de fevereiro de 2009, sobre saúde mental; 

• Decreto-Lei n.º 55/2009 de 2 de março – estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição e 

ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar; 

• Lei n.º 60/2009 de 6 de agosto – estabelece o regime de aplicação da Educação Sexual em 

Meio Escolar; 

• Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril – procede à regulamentação da Lei n.º 60/2009, de 6 

de agosto. 

• Circular n.º 3/DSEEAS/DGE/2013 – orientações sobre ementas e refeitórios escolares 

2013/2014; 

 Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril - Estabelece o regime de disponibilização, venda e 

consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público. 

  Decreto-Lei n.º 106/2015 de 16 de junho, veio criar um novo regime jurídico de 

disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos 

ao público, com fundamento no imperativo constitucional de proteção da saúde dos cidadãos. 



PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE – 2018/2019 Página 10 

  Lei n.º 109/2015 de 26 de agosto,  Primeira alteração à Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto, 

transpondo a Diretiva 2014/40/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 

2014, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 

Estados membros no que respeita ao fabrico, apresentação e venda de produtos do tabaco e 

produtos afins. 

 

  

 

 

 

8. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

Alvito, 01 de novembro de 2018 

 

A Coordenadora do PES 

Suzanne Tavares 

 

Aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico no dia ___ de novembro de 2018 
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8. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 
 

OBJETIVOS INTERVENIENTES CALENDARIZAÇÃO 

Atendimento aos alunos 
- Esclarecimento de dúvidas 
(presencialmente e/ou por email 
– aeca.saude@gmail.com) 
- Encaminhamento de casos;  
- Atividades com os alunos. 

- Dar resposta às principais dúvidas e necessidades dos 
jovens na área da saúde e sexualidade. 
- Orientar os jovens para a tomada de decisões 
conscientes e responsáveis. 
- Promover atitudes de diálogo, tolerância e respeito pela 
diferença.  
- Promover uma cultura física e desportiva, promotora do 
desenvolvimento físico e psíquico, de hábitos de 
autodisciplina, competitividade saudável e sentido de 
grupo e interajuda.  
- Promover um clima de escola adequado à aprendizagem 
e à realização de ações que contribuam para o 
desenvolvimento dos alunos. 

- Prof. Suzanne Tavares 
- Prof. Nuno Faria 
- Alunos 

Ao longo do ano 
 
4.ª Feira das 10:35 às 
11:25 - Prof. Suzanne 

Tavares 
 

3.ª Feira das 13:30 às 
14:20 - Prof. Nuno 

Faria 

ATIVIDADES OBJETIVOS INTERVENIENTES CALENDARIZAÇÃO 

b) Educação Alimentar e 
Atividade Física 
  

1. Comemoração do Dia Mundial 
da Alimentação 
(16 de outubro) 
- Construção de duas rodas dos 
alimentos solidária; 
- Elaboração de cabazes com os 
alimentos recolhidos; 
- Distribuição de marcadores de 
livros, elaboradas pelos alunos e 
alusivas ao tema; 
- Distribuição gratuita de fruta à 
comunidade escolar. 

- Sensibilizar os alunos e envolver ativamente toda a 
comunidade educativa na aquisição de hábitos mais 
saudáveis do ponto de vista nutricional e de saúde. 
- Compreender a importância de uma alimentação 
saudável e equilibrada no bom funcionamento do 
organismo. 
- Conhecer a variedade de alimentos ao seu dispor. 
- Incentivar o consumo de legumes e frutas. 
- Confrontar-se com o conceito de equilíbrio alimentar. 
- Descobrir a importância de fazer da refeição um 
momento sereno, de conversa, de partilha, num local 
agradável. 

- Professores 
- Assistentes Operacionais 
- Pais/Encarregados de 
Educação  
- Alunos do Pré-Escolar, 
1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
- “Espaço solidário” de 
Alvito 

 

1.º Período 
(17 de outubro) 
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ATIVIDADES OBJETIVOS INTERVENIENTES CALENDARIZAÇÃO 

b) Educação Alimentar e 
Atividade Física 
 
2. Avaliação do Índice de Massa 
Corporal (IMC) e 
encaminhamento para um 
nutricionista caso se justifique 
 
 

- Conhecer a relação direta existente entre a obesidade e 
uma alimentação não equilibrada. 
- Compreender a importância de uma alimentação 
equilibrada e da prevenção de doenças. 
- Controlar o excesso/défice de peso dos alunos. 
- Evitar a prevalência da obesidade. 

- Professores de Ed.Física 
- Alunos do 2.º e 3.º Ciclos 

1.º e 3.º Período 

3. Projeto “Super Saudáveis” da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro 

 
- Incentivar os alunos a ingerir fruta e legumes todos os 
dias, na escola e em casa. 
- Dar a conhecer a importância da fruta e dos legumes na 
alimentação e na manutenção da saúde. 
- Encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar uma 
alimentação saudável e variada. 
- Despertar a comunidade, em geral, para os benefícios da 
adoção de pequenas mudanças saudáveis nos hábitos 
diários. 

- Alunos do 1.º ciclo 
- Câmara Municipal de 
Alvito (Assistente Social - 
Maria Antónia Saragaço) 
- Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (Voluntárias – 
Carolina Barrocas e 
Madalena Martins) 

16 outubro 
(apresentação do 

projeto às turmas do 
1.º ciclo) 

 
 

2.º Período 
(desenvolvimento do 

projeto) 

4. Promoção da Saúde Oral  
- Distribuição de escovas e flúor 
aos alunos do Pré-Escolar e 1.º 
Ciclo; 
- Escovagem dos dentes no Pré-
Escolar e 1.º Ciclo; 
- Distribuição de escovas aos 
alunos do 2.º e 3.º Ciclos; 

- Promover regras de saúde oral. 
- Implementar a escovagem nos alunos do Pré-Escolar e 
1.º Ciclo. 
- Dar a conhecer a importância da adoção de medidas na 
manutenção de uma boa higiene oral. 
- Reduzir as cáries dentárias. 

- Alunos do Pré-Escolar, 
1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
- Educadoras de Infância 
- Professores Titulares de 
Turma 
- Diretores de Turma 
- Enf.ª Ana Quítalo 
(apenas forneceu as 
escovas de dentes) 

Ao longo do ano 
letivo 
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ATIVIDADES OBJETIVOS INTERVENIENTES CALENDARIZAÇÃO 

 
b) Educação Alimentar e 
Atividade Física 
 
5. “A Saúde Oral e o prazer de 
Ler e contar uma História” 
inserido no projeto SOBE 

(articulação com a BE) 
 

- Desenvolver ações de promoção de leitura, da felicidade 
e da saúde, centradas no projeto SOBE que reúne duas 
valências: saúde oral e bibliotecas escolares. 

- Coordenadora da BE 
- Alunos do Pré-Escolar e 
1.º Ciclo 
- Educadoras 
- Professores Titulares de 
Turma 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 
6. Semana da Saúde e da 
Atividade Física 
- Dinamização de atividades 
físicas; 
- Realização de Rastreios à 
comunidade em geral 
(hipertensão; diabetes e 
colesterol) 
 
 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a adoção de 
estilos de vida saudáveis desde a prática de exercício 
físico, à alimentação equilibrada e regrada ou abstinência 
tabágica; 
- Transmitir a importância dos valores das medições 
realizadas e monitorização frequente dos mesmos. 

- Alunos do 2.º e 3.º 
ciclos; 
- Docentes 
- Assistentes 
Operacionais; 
- Enf.ª do Centro de Saúde 
de Alvito 
- Professores de EF 
- C.M.Alvito 

2.º Período 
(de 1 a 5 de abril) 

 
c) Comportamentos Aditivos e 
Dependências 
 
 
1. Exploração de um PowerPoint 
relativo a Estratégias de 
Promoção da Saúde 
 

- Caracterizar, sumariamente, a sociedade atual como 
uma sociedade de risco. 
- Conhecer determinados comportamentos típicos do 
estilo de vida moderno, nomeadamente, o consumo 
precoce de drogas e respetivas consequências na saúde e 
bem-estar do ser humano. 
- Promover estratégias de promoção da saúde. 

- Professora de CN 
- Alunos do 9.º ano 

1.º Período 
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c) Comportamentos Aditivos e 
Dependências 
 
2. Sessão de esclarecimento 
sobre consumos/dependências 
para alunos e para 
Pais/Encarregados de Educação 

(Projeto “consome-te”) 
 

- Prevenir o consumo de psicotrópicos. 
- Conhecer os malefícios do consumo de psicotrópicos no 
organismo humano. 
- Prevenir a dependência tecnológica (jogos e redes 
sociais) 

- Alunos 3.º Ciclo 
- CMA / CPCJ (David Serra) 
- Diretores de Turma 
- Pais/Encarregados de 
Educação 

Ao longo do ano 
letivo 

(3 de abril) 
 

ALUNOS 
14:30 – 7.º anos 

16:00 – 8.º e 9.º ano 

- Apresentação do livro “do 
telemóvel para o mundo” do 
psicólogo Daniel Sampaio 

2.º Período 
(4 de abril) 

(Das 18:30 às 20:00) 

d) Afetos e Educação para a 
Sexualidade 
 
1. Projeto “Des(cobre) o teu 
corpo” 
 

- Sensibilizar os alunos para a questão dos 
afetos/sexualidade. 

- Alunos do Pré-escolar 
- Educadoras de Alvito 
- CPCJ de Alvito (David 
Serra) 
- Psicóloga Elisabete 
Gomes da Silva da ULSBA 

2.º e 3.º Período 

2. Comemoração do Dia Mundial 
de Luta contra a SIDA (1 de 
dezembro) 
- Construção de um laço gigante 
com origamis de cor vermelha 
elaborados pelos alunos do 3.º 
ciclo; 
- Visualização do documentário 
“Me, myself & HIV” com alunos 
de 9.º ano, seguido de debate 
sobre a temática. 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a questão do 
VIH/SIDA. 
- Promover a prevenção face a riscos para a saúde, 
nomeadamente na esfera sexual e reprodutiva, com base 
em comportamentos informados e responsáveis sobre a 
saúde sexual e reprodutiva. 

- Prof. de Ed. Visual – 3.º 
ciclo 
- Prof. de CN – 3.º ciclo 
- Alunos do 3.º ciclo 

1.º Período 
(5 de dezembro) 
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ATIVIDADES OBJETIVOS INTERVENIENTES CALENDARIZAÇÃO 

d) Afetos e Educação para a 
Sexualidade 
 
3. Morfologia e Fisiologia do 
Sistema Reprodutor Humano 
- Conteúdos lecionados nas aulas 
de Ciências Naturais do 9.º Ano; 

 
- Reconhecer e aceitar as transformações anatómico-
fisiológicas em si próprio e dos outros. 
- Conhecer as Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
mais frequentes e os modos de transmissão de cada uma 
delas. 
- Conhecer os métodos contracetivos adequados à 
prevenção das Infeções Sexualmente Transmissíveis. 
- Promover a adoção de comportamentos adequados de 
prevenção de infeção pelo VIH e outras infeções 
sexualmente transmissíveis. 

- Alunos do 9.º ano 
- Professora de CN 

3.º Período 

 
4. Programa “Acerca de Ti” 
- Visionamento de vídeos 
educativos, e exploração dos 
mesmos; 
-Exploração do Programa 
fornecido pela Evax. 
 

- Identificar as mudanças físicas e emocionais que 
ocorrem durante a puberdade e entendê-las como uma 
parte natural do processo de crescimento; 
- Identificar a fisiologia dos seus corpos; 
- Manter a confiança superando limites, dando ênfase aos 
sucessos pessoais e com uma mentalidade de 
crescimento. 

- Alunos do 6.º ano 
- Psicóloga do 
Agrupamento 
- Professora de CN do 2.º 
ciclo 
- Equipa Evax 

2.º Período 

5. Comemoração do Dia dos 
Namorados 
- Sessão de sensibilização sobre 
prevenção das IST’s e 
Planeamento Familiar (métodos 
contracetivos – pílula do dia 

seguinte e preservativo ♂) 

- Atividades psicológicas 
relacionadas com a Autoestima e 
afetos. 

- Conhecer as Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
mais frequentes e os modos de transmissão de cada uma 
delas. 
- Conhecer os métodos contracetivos adequados à 
prevenção das Infeções Sexualmente Transmissíveis. 
- Promover a adoção de comportamentos adequados de 
prevenção de gravidez indesejada e de infeções 
sexualmente transmissíveis. 
- Promover uma cultura de respeito e responsabilidade no 
campo da sexualidade; 
- Estimular o apreço pelo seu próprio corpo e pela 
conquista da saúde individual. 

- Alunos do 3.º Ciclo 
- Psicóloga do 
Agrupamento 
- Enfª Ana Quítalo 

2.º Período 
(14 de fevereiro) 
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ATIVIDADES OBJETIVOS INTERVENIENTES CALENDARIZAÇÃO 

 
d) Afetos e Educação para a 
Sexualidade 
 
 
6. Cumprimento das 
planificações de Educação 
Sexual 

 
- Sensibilizar os alunos para a questão dos 
afetos/sexualidade. 
- Promover a aquisição de conhecimentos/atitudes 
promotoras de Saúde/Educação Sexual que ajudem os 
alunos a fazer opções e a tomar decisões adequadas ao 
seu bem-estar; 
- Promover uma cultura de respeito e responsabilidade no 
campo da sexualidade; 
- Fomentar estilos de vida saudáveis; 
- Estimular o apreço pelo seu próprio corpo e pela 
conquista da saúde individual. 
 

- Professores 
- Alunos do 1.º, 2.º e 3.º 
Ciclos 

Ao longo do ano 
letivo 

a) Saúde Mental e Prevenção da 
Violência 
 
1. Sessão de sensibilização sobre 
Epilepsia 

- Informar de como atuar numa crise de epilepsia, e quais 
os cuidados a ter 

- Alunos do 3.º ciclo 
- Comunidade educativa 
- Dra. Fátima Furtado 

2.º / 3.º Período 

 
e) Outras Temáticas 
 
 
1. Campanha de recolha de 
Sangue 

- Promover parcerias e participação em projetos e 
atividades de âmbito local e nacional. 
- Promover a dádiva de sangue. 
- Envolver os pais/encarregados de educação nas 
atividades/projetos da escola. 

 
- Centro de Saúde de 
Alvito 
- C.M.Alvito 
- Alunos 
- Professores 
- Assistentes Operacionais 
- Pais/E.E. 
- Associação Humanitária 
de Dadores de Sangue de 
Beja 
 

2.º / 3.º Período 
(4 de abril) 

e 
(3 de outubro) 
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e) Outras Temáticas 
 
2. Workshop sobre “Suporte 
Básico de Vida (SBV)” 

- Promover um primeiro socorro eficaz e rápido, em caso 
de acidente. 
- Aumentar o número de docentes habilitados para a 
prestação de primeiros socorros. 

- Docentes 
- Assistentes Operacionais 
- Bombeiros Voluntários 
de Alvito 

3.º Período 
(27 de fevereiro) 

3. Workshop sobre “Primeiros 
Socorros” e Epilepsia 

- Promover um primeiro socorro eficaz e rápido, em caso 
de acidente. 
- Aumentar o número de docentes habilitados para a 
prestação de primeiros socorros. 

- Docentes 
- Assistentes Operacionais 
- Bombeiros Voluntários 
de Alvito (Comandante 
António Piteira) 

3.º Período 

4. Construção do Placard 
“Projeto de Promoção e 
Educação para a Saúde (PES)” 

- Divulgar as atividades dinamizadas no Projeto de 
Educação para a Saúde. 
- Desenvolver a capacidade de pesquisa, seleção e 
tratamento de informação. 

- Alunos do 2.º e 3.º Ciclos 
- Clube das Ciências 
- Prof. de CN 
- Prof. Ed. Física 
- Psicóloga do 
Agrupamento 

Ao longo do ano 
letivo 

5. Articulação com o Projeto Eco 
Escolas e Clubes existentes na 
escola 

- Promover parcerias e participação em projetos e 
atividades de âmbito local e nacional.  
- Estreitar relações com as autarquias locais e outros 
parceiros sociais no âmbito dos objetivos privilegiados no 
Projeto Educativo.  
- Promover um clima de escola adequado à aprendizagem 
e à realização de ações que contribuam para o 
desenvolvimento dos alunos.  
- Promover o gosto pela excelência e melhoria constante 
de processos e resultados.  
- Incentivar atividades de divulgação dos trabalhos e 
projetos dos alunos. 

- Alunos 
- Professores 
- CPCJ de Alvito 
- Câmara Municipal de 
Alvito 
- Outros Intervenientes 

Ao longo do ano 
letivo 
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Nota: Este projeto pretende ser uma proposta de trabalho em que as atividades, assim como a respetiva calendarização poderão sofrer alterações 

em função da disponibilidade e sugestões dos intervenientes. 

 

A Coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde 

Prof. Suzanne Tavares 


