
 

 

 
 

 
 

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
 

Plano de Atividades 

2018/2019 

 

 
I. A Equipa PES 

 

Ricardina Almeida e Joana Barradas - professoras do grupo de Biologia e Geologia. 

Eulália Gonçalves - Psicóloga 

 

II. A Promoção e Educação Para a Saúde em Meio Escolar – Finalidades, Eixos estratégicos e 

Áreas de Intervenção (Plano Nacional de Saúde Escolar 2015). 

 

a. Finalidades - Contribuir para mais saúde, mais educação, mais equidade e maior participação e 

responsabilização da comunidade educativa, em particular das crianças e dos jovens no seu 

desenvolvimento saudável e sustentável e no da sua comunidade. 

 

b. Eixos Estratégicos - Abordagem holística da saúde na escola, que fomente a capacitação da 

comunidade educativa, a saúde, a segurança, a sustentabilidade ambiental e a inclusão de 

crianças e jovens; Parcerias que valorizem a saúde nas suas políticas, contribuindo para a 

redução das desigualdades. 

 
 

c. Áreas de Intervenção - Competências sociais e emocionais para a tomada de decisões 

responsáveis em saúde, nomeadamente em: 

i. saúde mental 

ii. alimentação saudável e atividade física 

iii. mobilidade segura e sustentável 

iv. sexualidade 

v. prevenção do consumo de tabaco, álcool e outras substâncias psicoativas, bem como 

redução dos comportamentos aditivos sem substância. 

 

 

III. A Promoção e Educação Para a Saúde em Meio Escolar – Integração no Projeto Educativo 

do Agrupamento (PEA 2015/2018). 

O desenvolvimento de ações, atividades e projetos integra-se predominantemente, em termos de 

Linhas Estratégias definidas para o Agrupamento, na área de Cultura Cívica, de Intervenção e de 

Responsabilização, sendo que algumas ações foram planeadas também no sentido de melhorar o 

Rendimento Académico dos alunos, e contribuir para uma melhor Prática Pedagógico-didática.  



 

 
                    PES 2018/2019 Plano de Atividades 

2 2 

 

IV. Atividades/Projetos, Público-alvo e Parcerias 

Atividade/Projeto Público-alvo Parceiros/ 

Participantes 

 Espaço Saúde - espaço de apoio e atendimento anónimo e confidencial, no domínio 

da saúde, que promove o diálogo, informação, reflexão e resolução de situações 

problemáticas, estabelecendo a “ponte” entre o aluno e estruturas/serviços/técnicos 

da área da saúde. 

    Colaboração com o Gabinete do Aluno na resolução de algumas situações de 

indisciplina, entre outros. 

 

Alunos 

ACES Amadora 

EPIS 

Gabinete do Aluno 

DT 

 

 Encaminhamento para consultas de oftalmologia, planeamento familiar, 

psicologia, pedopsiquiatria, consumos e dependências, obesidade com patologia 

associada. 

 

Alunos  

ACES Amadora 

Associação “O 

Vigilante” 

SICAD 

Espaço Aparece 

 Levantamento de dados e envio para a USP: 

- nº e tipo de acidentes escolares ocorridos; 

- alunos com Necessidades de Saúde Especiais (Diabetes do tipo 1, doença 

oncológica, outras doenças crónicas), contribuição para a elaboração do Plano 

Individual de Saúde; 

- dados antropométricos e análise da evolução dos dados referentes ao 

Agrupamento para eventual intervenção; 

- tipologia dos lanches dos alunos do 1º Ciclo; 

- atualizações de boletins de vacinas/sinalização de recusas; 

- caraterização do Parque Escolar; 

- nº de casos de doenças de evicção escolar 

 

 

 

 

Alunos 

 

USP 

DT 

Professores 

titulares de Turma 

Professores Ed. 

Física 

Serviços 

Administrativos 

Serviços ASE 

 Consumo de SPA e outras dependências - Adoção de Estratégias de Prevenção 

- Reuniões de concertação de estratégias; 

- Formação e divulgação do guião de procedimentos a Professores e EE; 

- Reuniões para discussão de casos; 

- Encaminhamento para consulta do adolescente; 

- Aplicação de um jogo sobre a prevenção do consumo de tabaco – Alunos 7º anos  

- Ação de sensibilização sobre a utilização da Internet e Redes Sociais por crianças e adolescentes 

– Enc. de Educação 

SICAD, UCC e USP 

Biblioteca escolar 

PJ 

EPIS  

Professores TIC 

Professores de 

Ciências Naturais 

 Divulgação de palestras, cursos, projetos e concursos, apoio a atividades letivas 

e a trabalhos a desenvolver na área da saúde. 

 Colaboração com a área de Cidadania e Desenvolvimento 

Alunos e 

professores 

 

-------------------- 

 

 Participação em reuniões de coordenação com a equipa de Saúde Escolar 

 

----------------- 

 

ACES Amadora 

 

 

 Suporte Básico de Vida e técnicas elementares de 1º socorros - 

Sessões/Formação  

Alunos 9º ano 

Professores 

CV da Amadora  

Proteção Civil 

Prof. Ricardina 

Almeida, Rita 

Antunes, Maria 

José Valamatos 
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USP – Unidade de Saúde Pública 

UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade 

USPS – Unidade de Saúde de Prestação de Cuidados de Saúde 

ACES Amadora – Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora 

SICAD – Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências do Ministério da Saúde 

 Higiene Postural Ações de sensibilização e distribuição de flyers. Alunos do 1º 

Ciclo e EE 

UCC 

 Alimentação saudável 

- Ações de sensibilização em aula; 

- Ações de sensibilização e acompanhamento das refeições no refeitório; 

- Aplicação de um inquérito sobre lanches no 1º Ciclo; 

- Elaboração e distribuição de um cartaz com propostas de lanches saudáveis e 

económicos; 

- Comemoração do dia mundial da alimentação (16 de outubro) – ação de 

sensibilização sobre a importância do pequeno-almoço. 

Alunos do 2º 

ano do 1º 

Ciclo 

Alunos do 2º 

ciclo que 

frequentam o 

refeitório 

Alunos 9ºano 

 

UCC 

APN 

Alunos 9º1 

 

 Diabetes - Formação – Cuidados a crianças e jovens com diabetes tipo I 

 Preparação de indicações escritas sobre como atuar 

Professores 

Assistentes 

Operacionais 

 

USP e APDP 

 Projeto “Sexualidade com Responsabilidade” Alunos 9º Anos 

e CEF - AA1 

UCC e UCSP 

 

 Sessão “Métodos contracetivos; prevenção, acesso e recursos; esclarecimento 

de dúvidas” 

Alunos 9º 

anos; 

12º opção de 

Biologia; PCA 

2º ciclo 

APF 

Alunos 12º 

 Saúde oral  

- Ações educativas; 

- Triagem de alunos com problemas dentários, aplicação de vernizes de flúor, 

atribuição de cheques dentista, referenciação para higiene oral  

 

Alunos 1º ciclo 

e JI 

Todos os 

alunos de 7, 

10 e 13 anos 

Alunos 1º Ciclo 

 

UCC (Higienista) 

Biblioteca Escolar 

 

 

 “Dar sangue é dar Vida” 

Comunidade 

escolar 

 

IPST 

 

 Projeto “A célula oncológica” - sessão de informação e discussão sobre a 

biologia do cancro e a sua prevenção. 

Turmas de 11º 

e 12º do Curso 

de Ciências e 

Tecnologias, 

Professores 

 

Serviço de 

Oncologia do 

Hospital Amadora-

Sintra 

 Sessões de sensibilização sobre o cancro do pulmão e de pele - prevenção de 

comportamentos de risco. 

Alunos 8º ano Liga Portuguesa 

Contra o Cancro 

 Projeto “Cuida-te” – medida 3 – reflexão sobre comportamentos de risco através de 

dramatizações interativas por parte do “Teatro Debate – Associação Usina”. 

Alunos IPDJ 

 Obesidade/Excesso de peso – Projeto PINO - ntervenção atividade física 

diferenciada e aconselhamento nutricional 

Alunos com 

excesso de 

peso/obesos 

Prof. Ed. Física 

Nutricionistas 
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IPST- Instituto Português do Sangue e Transplantação 

APDP – Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal 

EPIS – Projeto Empresários Pela Inclusão Social 

CV – Cruz vermelha  

APF – Associação para o Planeamento da Família 

IPDJ – Instituto Português da Juventude 

APN – Associação Portuguesa de Nutricionismo 

 

V. Avaliação 

- número de atividades/projetos desenvolvidos (iniciados ou de continuidade); 

- número de alunos envolvidos e nível de escolaridade; 

- número de encarregados de educação, professores e assistentes operacionais envolvidos; 

- número/diversidade de áreas de intervenção; 

- evolução de conhecimentos. 

 

 

 

 


