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1.   Descrição da natureza do Projeto: 

Este projeto tem como objetivo principal promover a Educação para a Saúde em meio escolar e 

intervir de forma a criar condições para conhecer os problemas dos alunos, pais e professores e 

facilitar o diálogo entre os vários protagonistas do processo educativo.  

A Educação para a Saúde é um conceito positivo, um recurso quotidiano que implica “um estado 

completo de bem-estar físico, social e mental e não apenas a ausência de doença e/ou 

enfermidade (OMS, 1993). Dentro desta perspetiva, a Educação para a Saúde deve ter como 

finalidade a preservação da saúde individual e coletiva. 

Na época atual, uma escola que se responsabiliza no seu Projeto Educativo, em promover estilos 

de vida saudável, nas suas múltiplas vertentes, não significa só que se propõe modificar 

comportamentos e hábitos geradores de doenças, mas visa igualmente promover nos cidadãos, 

tanto em termos individuais como coletivos, uma maior responsabilidade nas opções que dizem 

respeito à sua saúde e bem-estar, através de múltiplas experiências de aprendizagem. 

 

2. Objetivos Gerais: 

Tendo em conta o Despacho do Senhor Secretário de Estado da Educação, de 27 de Setembro 

de 2006, e outra legislação de referência, pretende-se com a Educação para a Saúde assegurar 

o acompanhamento, monitorização e desenvolvimento das atividades da saúde em meio escolar, 

na vertente da Educação para a Saúde, nas temáticas consideradas de intervenção prioritárias: 

Alimentação e Atividade Física: 
ü Melhorar o estado de saúde global dos jovens. 

ü Inverter a tendência crescente de perfis de doença associadas a uma deficiente nutrição. 

ü Promover a saúde dos jovens, especificamente em matéria de alimentação saudável e atividade 

física. 

 

Educação Sexual: 
ü Contribuir para uma melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais entre os jovens. 

ü Contribuir para a redução das possíveis consequências negativas dos comportamentos sexuais, 

tais como a gravidez não planeada e as Infeções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

ü Contribuir para a tomada de decisões saudáveis na área da sexualidade. 
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ü Dotar o aluno de competências que o tornem capaz de  “relacionar harmoniosamente o corpo com 

o espaço, numa perspetiva pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida”. 

 

Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas: 
ü Melhorar o estado de saúde global dos jovens. 

ü Contribuir para a definição de políticas claras em matéria de consumos de substâncias psicoativas. 

ü Prevenir o consumo destas substâncias em meio escolar através de debates, sessões de 

sensibilização e outras estratégias de trabalho continuado com os alunos e envolvendo toda a 

comunidade educativa. 

 

Saúde Mental e Prevenção da Violência em Meio Escolar: 
ü Identificar os vários tipos de comportamentos relacionados com a violência. 

ü Promover uma intervenção eficaz baseada em conhecimento. 
(Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular) 

 

 

3. Orientações Curriculares para a Educação Sexual 

O Ministério da Educação estabeleceu as orientações curriculares relativas aos conteúdos de 

Educação Sexual, que devem respeitar os objetivos mínimos definidos para todos os níveis de 

ensino, divulgados num quadro anexo à portaria nº196-A/2010, de 9 de abril. 

Estes conteúdos devem ser trabalhados no âmbito da Educação para a Saúde, nas áreas 

curriculares não disciplinares, designadamente em Formação Cívica, em complementaridade com 

as áreas curriculares disciplinares, ou seja, desenvolvido numa perspetiva interdisciplinar. 

A implementação do Programa de Educação Sexual nos termos referidos anteriormente, 

respeitará obrigatoriamente os conteúdos estabelecidos na referida portaria e abaixo 

transcritos, devendo a carga horária dedicada à educação sexual ser adaptada a cada nível de 

ensino e a cada turma não podendo ser inferior a seis horas para os 1.º e 2.º ciclos do ensino 

básico, nem inferior a doze horas para o 3.º ciclo do ensino básico e distribuídas de forma 

equilibrada pelos diversos períodos do ano letivo. Serão ainda imputados à educação sexual 

tempos letivos de disciplinas e de iniciativas e ações extracurriculares que se relacionem com esta 

área, de acordo com a Lei nº 60/2009, de 6 de agosto . 
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v Primeiro Ciclo (1º ao 4º ano): 

 Noção de Corpo; 

 O corpo em harmonia com a Natureza e o seu ambiente sócio - cultural; 

 Noção de Família; 

 Diferenças entre rapazes e raparigas; 

 Proteção do corpo e noção dos limites, dizendo não às aproximações abusivas. 

 

v Segundo Ciclo (5º e 6º anos) 

 Puberdade: aspetos biológicos e emocionais; 

 O corpo em transformação; 

 Carateres sexuais secundários;  

 Normalidade e importância e frequência das suas variantes bio-psicológicas; 

 Diversidade, respeito; 

 Sexualidades e género; 

 Reprodução humana e crescimento. Contraceção e planeamento familiar; 

 Compreensão do ciclo menstrual e ovulatório 

 Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas; 

 Dimensão ética da sexualidade humana. 

 

v Terceiro Ciclo (7º ao 9º ano) 

 - Dimensão ética da sexualidade humana; 

 - Compreensão da sexualidade como uma das componentes mais sensíveis da pessoa, no 

contexto de um projeto de vida que integre valores (por exemplo: afetos, ternura, 

crescimento e maturidade emocional, capacidade de lidar com frustrações, compromissos, 

abstinência voluntária) e uma dimensão ética; 

 - Compreensão da fisiologia geral da reprodução humana; 

 - Compreensão do ciclo menstrual e ovulatório; 

 - Compreensão do uso e acessibilidade dos métodos contracetivos e, sumariamente, dos 

seus mecanismos de ação e tolerância (efeitos secundários); 
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 - Compreensão da epidemiologia das principais ISTs em Portugal e no mundo (incluindo 

infeção por VIH/vírus da imunodeficiência humana — HPV2/vírus do papiloma humano — e 

suas consequências) bem como os métodos de prevenção. Saber como se protege o seu 

próprio corpo, prevenindo a violência e o abuso físico e sexual e comportamentos sexuais 

de risco, dizendo não a pressões emocionais e sexuais; 

 - Conhecimento das taxas e tendências de maternidade e da paternidade na adolescência e 

compreensão do respetivo significado; 

 - Conhecimento das taxas e tendências das interrupções voluntárias de gravidez, suas 

sequelas e respetivo significado; 

 - Compreensão da noção de parentalidade no quadro de uma saúde sexual e reprodutiva 

saudável e responsável; 

 - Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas. 
 

4. Operacionalização: 

Encontra-se descrito, nas grelhas seguintes (organizadas pelas áreas referidas nos objetivos 

específicos), o modo de operacionalização e implementação do projeto, referindo os objetivos, os 

conteúdos, as estratégias, as atividades, os destinatários e intervenientes, bem como as metas que 

se pretende atingir e a avaliação. 

Foi nossa intenção, ao elaborar este projeto, ir de encontro aos “Princípios e Valores”, bem como 

às “Prioridades de Ação” do Projeto Educativo do Agrupamento.
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Objetivos  

 

Título / 

Conteúdos 

 

Estratégias / Atividades / Ações 

 
Público -              

Alvo 

 
Indicadores de 

Medida 

 
Metas 

Equipa 
Coordenadora 

/ 
Dinamizadores 

 
Calendari-
zação 

Divulgar online 

(Página da 

Escola) e através 

do Jornal da 

Escola, as 

atividades do 

Projeto. 

Áreas de 

Intervenção 

Prioritárias 

definidas  no 

PES 

- Utilizar as novas tecnologias ao 

serviço da Educação para a Saúde. 

e/ou Página da Escola  o Projeto, 

seu enquadramento legal, recursos 

disponíveis, assim como  as 

atividades desenvolvidas e 

respetiva avaliação.  

Comunidade 

Educativa 

 

- Nº de atividades do Projeto 

desenvolvidas e divulgadas  

Na Página da Escola) ou 

através do Jornal da Escola. 

 

 

Conseguir que 

100% 

das atividades 

desenvolvida  

sejam divulgadas.  

 

 

PES 

 

 Direção 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Avaliar o projeto 

Conteúdos 

constantes do 

Projeto 

- Avaliação das atividades 

 - Reuniões regulares 

- Debate 

Comunidade 

Educativa 

Nº de relatórios elaborados  

Elaboração dos  

Relatórios de 

todas as 

atividades/ações 

 

 

PES /  Direção 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

 

 

Aumentar o 

número de 

conhecimentos 

da comunidade 

educativa 

 

Formação  

no  

âmbito 

da   

Educação 

 Sexual 

-Sessões de esclarecimento/debate 

junto dos alunos do 2ºCiclo 

dinamizadas por turmas de 9ºano. 

 

- Sessões de formação / 
esclarecimento/debate junto dos 
alunos do 3ºCiclo . 

- Realização de trabalhos nas 
turmas selecionadas para a 
apresentação/ sensibilização aos 
alunos do 2º Ciclo. 

 
Alunos 

do 5º e 6º 
 
 
 

Alunos 
do 7º,8º e 
9º anos de 

escolaridade 
 

 

- Preenchimento de um 
inquérito pelos alunos do 2º 

ciclo envolvidos. 

 

Preenchimento de um 
inquérito.  

 

 
Envolver 
100% dos alunos 
nas turmas 
selecionadas 

 

Envolver 
100% dos alunos 

 

 
 

Envolver 
100 % dos  DTs    

 PES 
 

 

 

CAOJ 

DT 
 

 

 

 

 (Segundo 
Calendarização 
a apresentar) 
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Objetivos 

 

Título / 
Conteúdos 

 

Estratégias / Atividades / Ações 

 
Público -   

Alvo 

 
Indicadores de 

Medida 

 
Metas 

Equipa 
Coordenadora 

/ 
Dinamizadores 

 
Calendari-
zação 

Promover e 

garantir o 

funcionamento 

do  

Gabinete de 

(In)formação e  

Apoio ao Aluno 

(GIAA) 

Gabinete de 
(In)formação e  

Apoio ao Aluno 

 

(GIAA) 

 

 

- Aplicação dos normativos legais.  

- Recriação do GIAA.  

- Ajudar os jovens a fazer escolhas 

informadas e contribuir para 

tomadas de decisões saudáveis. 

 - Definir horários, equipa(s) e 

estratégias de apoio. 

- Atendimento dos alunos. 

- Encaminhamento dos alunos com 

problemáticas. 

- Prevenir comportamentos de risco 

(bullying, distúrbios alimentares, 

alcoolismo, tabagismo, insucesso 

escolar,…) 

- Mediação de conflitos 

- “Banco de Questões”- caixa para 

receber dúvidas, sugestões, 

notícias e reflexões formuladas 

pelos alunos sobre as temáticas da 

Promoção e Educação para a 

Saúde (PES). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos da 

Escola Martim 

de Freitas  

 

 

- Nº de horas semanais de 

funcionamento do gabinete 

 

- Nº de visitas ao gabinete 

- feedback dos alunos 

(questionários) 

 

- Memorandos e folhas de 

registo de presenças 

Conseguir que 

25% dos alunos 

que frequentam a 

escola 

frequentem o 

GIAA 

PES 
 

SPO 
 

DTS 
 

Direção do 

Agrupamento 

 
CAOJ 

 
Centro de Saúde 

de Celas 

Ao longo do 

ano letivo 
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Objetivos 

 

Título / 
Conteúdos 

 

Estratégias / Atividades / Ações 

 
Público -   

Alvo 

 
Indicadores de 

Medida 

 
Metas 

Equipa 
Coordenadora 

/ 
Dinamizadores 

Calendari-

zação 

Implementar a 
Educação 

Sexual nas ACD 
de 

Ciências 
Naturais  

Exploração de 
temas de  

Educação 
Sexual 

nas ACD de 

Ciências 
Naturais 

- Tratamento de temas, no âmbito 

da Educação Sexual, nas aulas de 

Ciências Naturais, de acordo com 

os conteúdos programáticos 

específicos: recurso a materiais 

audiovisuais e outros, seguido de 

debate e sua avaliação. 

Alunos 

 do 

6º e 9º anos 

de 

 escolaridade 

% de alunos com nível igual 
ou superior a “três” nestes 

conteúdos 

Conseguir que 
60% dos alunos 
adquiram nível 

igual ou superior a 
“três” nestes 
conteúdos 

PES 

Professores 

C. N. 

Ao longo do 

ano 

 

Fomentar 

hábitos de uma 

alimentação 

saudável;  

Compreender 

saudável para  

 

Compreender a 

importância de 

uma 

alimentação 

saudável, para o 

funcionamento 

equilibrado do 

organismo 

 

 

Comemoração 

do Dia Mundial 
da Alimentação 

 

- Montagem de um Workshop, para 

sensibilizar sobre “A importância da 

Sopa”, “A importância da Fruta”, “A 

importância do Pequeno – Almoço”, 

do “Lanche a meio da manhã e da 

tarde”.  

- Utilização dos toalhetes com 

mensagens para os tabuleiros do 

Refeitório. 

- Distribuição de Fruta, Leite e 

Iogurtes durante o Lanche da 

manhã. 

- Peddy-paper sobre a alimentação 

saudável. 

- Palestra sobre a alimentação 

saudável dinamizada por um 

nutricionista do IPO. 

Comunidade 

escolar 

 

 

6º ano 

 

9º ano 

 

 

 

 

Preenchimento de um 
inquérito. 

 

Preenchimento de um 
inquérito. 

 

 
 

 

 

Envolver 

100% dos alunos 

de 6º ano 

 

 

Envolver 

100% dos alunos 

de 9 ano 

 

PES 

 

Liga Portuguesa 

contra o Cancro – 

Núcleo Regional do 

Centro  

(LPCC- NRC) 

 

Professores de CN 

 

16 de 

outubro 
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Objetivos 

 

Título / 
Conteúdos 

 

Estratégias / Atividades / Ações 

 
Público -   

Alvo 

 
Indicadores de 

Medida 

 
Metas 

Equipa 
Coordenadora 

/ 
Dinamizadores 

Calendari-

zação 

- Alertar para os 
malefícios do 
tabaco. 
- Compreender 
a necessidade 
de viver sem 
fumo e com 
qualidade de 
vida 
- Prevenir os 
consumos de 
substâncias 
psicoativas e 
escolha de 
estilos de vida 
alternativos 
- Identificar 
comportamento 
de risco no seio 
da comunidade 
escolar 

 

 

 
 

 

Dia Mundial 

do 
Não Fumador 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ação antitabágica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6º ano 

 

 

 

 - 9º ano 

 

 

 

 

- Preenchimento de um 
inquérito. 

 

 

- Preenchimento de um 
inquérito. 

 

 

 

 

 

Envolver nas 

atividades 100% 

dos alunos do 6 e 

9 anos 

 

 

 

 

 

 

 

PES 

 

Professores de CN 

 

- LPCC-NRC 

 

 

 

- Fundação 

Portuguesa do 

Pulmão (FPP) 

Dr. João Rui 

Almeida 

 

 

 

 

 

17 de 

novembro 

 

 

 

 

 

 

- Sensibilizar os 
alunos para 
temas da 
atualidade 
focados em dias 
especiais; 
- Desenvolver 
conhecimentos 
relacionados 
com o 
HIV/SIDA; 
-Promover 
comportamento
s responsáveis, 
a nível pessoal 
e social. 

 

 

 

Dia Mundial da 
Luta contra a 

Sida 

 

 

 

- Atividades na sala de aula: 
visionamento de filmes alusivos 
ao tema; resposta a um 
questionário, para testar os 
conhecimentos adquiridos. 

- Palestra/Debate sobre a SIDA 

 
- Elaboração de “LAÇOS”, feitos 
pelos alunos que frequentam o     

   “Gabinete do Autismo”, para 
serem distribuídos à comunidade 

educativa. 
 

Alunos do 6º 
ano 

 

Alunos do 9º 
ano 

Alunos do 
“Gabinete do 
Autismo”. 

- Número de alunos 
participantes 

 

- Preenchimento de um 
inquérito. 

- Número de alunos 
participantes 

 

 

Envolver 100% 
dos alunos  

Envolver 80% dos 
alunos 

Conseguir a 
participação de 
“cinco” ou mais 
alunos do 
“Gabinete do 
Autismo”. 

 

Professores de CN 

Proj. Educação 
pelos Pares 

PES 

CN 

Gabinete do 
Autismo 

 

-Numa aula a 
programar 
por cada 
professor 

 

1 de 
dezembro 
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Objetivos 

 

Título / 
Conteúdos 

 

Estratégias / Atividades / Ações 

 
Público -   

Alvo 

 
Indicadores de 

Medida 

 
Metas 

Equipa 
Coordenadora 

/ 
Dinamizadores 

Calendari-

zação 

- Reconhecer 
que a dádiva 
de sangue 
pode salvar 
vidas. 

Dia da Escola 
Aberta 

- Dádiva de 
Sangue 

 

Colheita de Sangue 
“Dar Sangue é ser solidário” 

Professores  

Assistentes 
operacionais 

Enc. de Ed. 

Sociedade 
civil/comunida
de envolvente 

- Número de participantes	  

 

Conseguir um 
número máximo 
de participantes 

PES 

Instituto Português 
do Sangue e da 
Transplantação 

 

 

- Sensibilizar os 
alunos para 
temas da 
atualidade 
focados em 
dias especiais;  

- Refletir sobre a 
importância de 
adotar estilos 
de vida 
saudável na 
prevenção de 
doenças. 

- Fazer a 
prevenção 
precoce da 
saúde oral, 
junto das 
crianças; 

-Consciencializar 
as famílias 
para a 
importância da 
área da saúde 
oral; 

Semana	  da	  

Saúde	  

	  

(Dia	  Mundial	  

da	  Saúde)	  

	  

Atividade “Saúde em Movimento” 

 

- Palestra sobre distúrbios 
alimentares. 

 

- Aula de fitness  

 

- Atividades de Rastreio Visual  

 

-Sessão de sensibilização sobre 
saúde oral 

 

 

Alunos do 9º 
ano 

 

Comunidade 
escolar 

Comunidade 
escolar 

 

Alunos do pré-
escolar, 4ºe 
5ºanos de 

escolaridade 

 

 

 

 

- Preenchimento de um 
inquérito. 

 

- Número de participantes	  

- Número de alunos	  
participantes	  

- Número de alunos	  
participantes	  

 

 

 

Envolver 80% dos 
alunos  

 

 

 

 

Envolver 75% dos 
alunos 

PES 

 

Prof. De Educação 
Física 

 

Centro de Saúde 

/ 

 Enfermeiros (a 
definir)	  

Semana	  de	  
6	  a	  11	  de	  
abril	  de	  
Abril	  
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Objetivos 

 

Título / 
Conteúdos 

 

Estratégias / Atividades / Ações 

 
Público -   

Alvo 

 
Indicadores de 

Medida 

 
Metas 

Equipa 
Coordenadora 

/ 
Dinamizadores 

Calendari-

zação 

ü  
ü - Contribuir para 

uma melhoria 
dos 
relacionamentos 
afetivo-sexuais 
entre os jovens;. 

ü - Prevenir 
comportamento 
de violência 
verbal, física e 
psicológica;  

ü - Promover 
relações 
afetivas 
saudáveis. 

Violência	  no	  

Namoro	  
Palestra/Debate 

 

 

 

Alunos do 8º 
ano 

 

 

 

 

Preenchimento de um 
inquérito. 

Envolver 80% dos 
alunos 

Escola Superior de 
Enfermagem 

/ Psicóloga Escolar 

2º	  Período	  

(a	  definir)	  

ü Analisar 
criticamente o 
ambiente 
rodoviário e 
adotar atitudes 
e 
comportamento
s sociais e 
cívicos 
adequados; 
- Identificar, 
conhecer e 
adotar 
comportamento
s adequados à 
circulação e ao 
atravessamento 
enquanto peão, 
passageiro e 
condutor. 

	  

	  “Prevenção	  

Rodoviária”	  

Sessão teórica-prática sobre 
prevenção rodoviária. 

 

 

 

Alunos do 5º 
ano 

 

 

 

 

Preenchimento de um 
inquérito. 

Envolver 80% dos 
alunos 

 

PES 

Escola Segura 

2ºPeríodo	  
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Objetivos 

 

Título / 
Conteúdos 

 

Estratégias / Atividades / Ações 

 
Público -   

Alvo 

 
Indicadores de 

Medida 

 
Metas 

Equipa 
Coordenadora 

/ 
Dinamizadores 

Calendari-

zação 

 

- Reconhecer e 
atuar perante 
um acidente ou 
em situação de 
doença 

- Melhorar os 
conhecimentos 
sobre primeiros 
socorros  

- Adquirir 
competências 
na prestação 
dos primeiros 
socorros 

ü  

- Primeiros 
Socorros/ 
Suporte Básico 
de Vida 

	  

-Sessão sobre: Primeiros 
Socorros” com formação prática 

 

 

 

Assistentes 
Operacionais 
do 
Agrupamento 

 

 

Número de participantes 

Envolver 50% do 
nº de Assistentes 
Operacionais do 

Agrupamento 

Bombeiros 
Voluntários de 

Brasfemes 

PES 

A	  definir	  

 

Observação; Qualquer das atividades poderão ser substituídas ou simplesmente acrescentadas ao Projeto, em função da disponibilidade das 

entidades parceiras ou como resultado das ofertas que, ao longo do ano, vão chegando à Escola.  

 

                                                                    As Professoras responsáveis pelo Projeto “Crescer Saudável” 

        Ana Paula Lucas Ferreira e Regina Vieira Pires 

 
Projeto	  aprovado	  no	  Conselho	  Pedagógico	  de	  9	  de	  setembro	  de	  2014 
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