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"Quem tem saúde e liberdade, é rico e não o sabe" 

Provérbio 

1. Preâmbulo 

 

A saúde é um conceito que implica “um estado completo de bem-estar físico, social e mental e não 

apenas a ausência de doença ou enfermidade” (OMS). A promoção da saúde permite consciencializar 

as pessoas para melhorarem e aumentarem o controlo sobre a sua saúde. Dentro desta perspetiva, a 

Educação para a Saúde deve ter como finalidade a preservação da saúde individual e coletiva.  

 

Em contexto escolar, educar para a saúde consiste em dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, 

atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu 

bem-estar físico, social e mental, bem como à saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes assim um 

papel interventivo.                In 

site da DGIDC – Promoção e Educação para a Saúde 

 

Em tempos de pandemia, importa reforçar, junto dos alunos, bons comportamentos de saúde, 

transformando-os em agentes da prevenção em casa e na comunidade. Importa também 

consciencializar para o autocuidado e o respeito pelo outro. 

 

Este projeto pretende promover a Educação para a Saúde, nas suas diferentes vertentes, prevenindo 

a doença e promovendo hábitos de vida saudáveis, através de um conjunto de ações de sensibilização 

e informação, dotando a comunidade educativa de conhecimentos, atitudes e valores promotores da 

saúde. O seu desenvolvimento deverá ser adequado aos diferentes níveis etários, envolvendo a 

comunidade educativa, e será dinamizado, sempre que possível, em colaboração com os serviços de 

saúde, pais e Encarregados de Educação, ou outras entidades externas.  

 

A função de um projeto de Promoção e Educação para a Saúde é capacitar pessoas e populações para 

gerirem o seu potencial de saúde e assim viverem situações de bem-estar físico, psíquico e social. Este 

projeto propõe uma abordagem pedagógica de temas que promovam a responsabilidade individual e 

comunitária, neste âmbito, desenvolvendo nos alunos competências que lhes permitam tomar 

decisões conscientes, fazer opções responsáveis e adotar estilos de vida saudáveis. 

 

A Escola, enquanto lugar privilegiado para as aprendizagens, deve aliar-se às famílias para uma maior 

eficácia na edificação de hábitos e estilos de vida saudáveis. 

 

2. Enquadramento Legal 

O quadro legislativo atual, torna obrigatória a inclusão da Promoção e Educação para a Saúde, como 

área de formação global do indivíduo, no Projeto Educativo, na vivência de um currículo aberto, 

trabalhado em toda a escola, quer no campo específico das disciplinas dos planos curriculares em vigor, 
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quer no conjunto das atividades constantes das áreas curriculares não disciplinares e das atividades 

de enriquecimento curricular.  

O Projeto de Educação para a Saúde, enquanto instrumento de trabalho integrador das preocupações 

do Agrupamento e da comunidade, incorpora todas as atividades educativas que concorrem para a 

promoção e educação para a saúde e as estratégias adotadas permitirão assegurar respostas 

adequadas às necessidades e aos problemas diagnosticados.  

 

De acordo com o atual quadro legislativo e normativo, a Educação Sexual é de inclusão obrigatória no 

Projeto Educativo do Agrupamento, assim como, a operacionalização do Gabinete de Informação e 

Apoio ao Aluno.  

 

Desta forma, este projeto integra objetivos e atividades que permitem desenvolver e colaborar com 

os projetos de Educação Sexual deste agrupamento e a operacionalização do Gabinete de Informação 

e Apoio ao Aluno, ao qual qualquer aluno da escola pode recorrer sempre que precise de esclarecer 

qualquer dúvida relacionada com a saúde física, psicológica e social.  

 

 

3. Identificação da Equipa  

 

 

4. Objetivos gerais do Projeto  

 

 Implementar atividades e ações cujo fim permita a promoção e o desenvolvimento da 

saúde no contexto do Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira. 

 Promover nos alunos do Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira a consciência 

da importância da saúde, entendida como a adoção de comportamentos, atitudes e 

ações que facilitem o bem-estar físico, psicológico e social e a assunção de uma 

cidadania ativa e responsável. 

 Levar os alunos a assumir estilos de vida saudáveis, em que a responsabilidade, a 

capacidade de controlo e a gestão positiva dos recursos sociais e pessoais sejam 

valorizados para que se possa considerar que são detentores de um projeto de vida 

caracterizado por adjetivos como saudável, positivo e gratificante. 

 

Docentes/Técnicos e endereços eletrónicos 

Maria Clara David (Coordenadora PES) – clara.david@esc-sec-feira.org  

Cristina Almeida (Psicóloga) – spo@esc-sec-feira.org    

Liliana Alves (Psicóloga) – liliana.alves@esc-sec-feira.org  

José Manuel Oliveira leite (Enfermeiro) – jmleite@arsnorte.min-saude.pt  

Docentes da EB2/3 Ferreira de Almeida 

Docentes da Escola Secundária de Santa Maria da Feira 
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 Sensibilizar a comunidade educativa para o papel ativo que poderá assumir na escolha 

e defesa de hábitos de vida saudáveis, com repercussões nos níveis de bem-estar em 

todas as suas dimensões pessoal, física, psicológica, social e ambiental. 

 

5. Temáticas prioritárias do programa de educação para a saúde: 

• Saúde Mental e Prevenção da Violência;  

• Educação alimentar e Atividade Física;  

• Comportamentos Aditivos e Dependências;  

• Afetos e Educação para a sexualidade. 

 

6. População alvo 

O projeto envolve toda a comunidade educativa. 

7. Tipologia das atividades 

As atividades a implementar, no âmbito da Educação para a Saúde, serão desenvolvidas em três 

dinâmicas de intervenção: atividades contínuas, pontuais e complementares. No primeiro caso, trata-

se de atividades que serão realizadas num período de tempo prolongado, enquanto as pontuais, serão 

realizadas apenas num determinado momento, como a comemoração de efemérides. As “atividades 

complementares” são realizadas no âmbito de propostas de projetos e parcerias. 

 

A implementação do projeto poderá concretizar-se através da aplicação de várias metodologias de 

trabalho. Assim, poderão ser enumerados alguns exemplos orientadores: Exposições, Palestras e 

Colóquios, Feiras, Torneios, Visitas, Sessões de Sensibilização, Divulgação comentada das orientações 

da DGS relativas a Covid-19... 

 

• Dinamização das atividades do PRESSE, no que diz respeito à formação do pessoal 

docente e em colaboração com o Centro de Saúde de Santa Maria da Feira e o Centro 

de Formação de Terras de Santa Maria (havendo docentes sem formação); 

 

• Dinamização do Gabinete GIAA – consolidação de um trabalho de equipa no gabinete 

físico da Escola Secundária de Santa Maria da Feira e da EB2/3 Ferreira de Almeida – 

pessoal docente, técnicos do SPO, enfermeiros do ACES Feira-Arouca presentes para 

darem resposta a questões levantadas presencialmente, ou via email (giaa-giap-fa@esc-

sec-ferira.org e giaa-giap-sec@esc-sec-feira.org  ); 

 

• Criação de um espaço digital próprio, na página oficial do Agrupamento, com a 

finalidade de divulgar todas as atividades realizadas ou a realizar no âmbito dos 

objetivos da promoção e educação para a saúde, em contexto escolar; 

 

• Projeto PRESSE –continuidade do projeto.  
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8. Parcerias e apoios 

A consecução do projeto implica a participação ativa da comunidade educativa. 

Trabalhar-se-á, também, em estreita articulação com os serviços de saúde envolventes, 

nomeadamente, a Equipa de Saúde Escolar da Unidade de Cuidados na Comunidade de Santa Maria 

da Feira  (UCC Feira), o Hospital de S. Sebastião, a PSP de Santa Maria da Feira, a CPCJ de Santa Maria 

da Feira, a Autarquia e, sempre que necessário, serão estabelecidos contactos com outras entidades 

externas, no sentido de se mobilizarem conhecimentos e experiências, para a concretização das 

finalidades propostas. 

9. Avaliação do Projeto 

 

A eficácia e a qualidade deste projeto serão avaliadas de uma forma contínua, de modo a poder 

proceder-se a reformulações, quando necessário. 

 

A avaliação deverá ser formativa e utilizar diversos instrumentos de avaliação / metodologias:  

 

● QuesLonários;  

● Observação direta;  

● Relatórios dos grupos de trabalho. 

 

Quanto a indicadores, sugere-se: 

  

● Taxa de concreLzação das atividades;  

● Grau de consecução dos objetivos;  

● Nível de parLcipação/envolvimento;  

● Grau de saLsfação e interesse dos destinatários das atividades. 

 

No final do ano letivo, a avaliação será concretizada com a elaboração de um relatório. Este terá a 

finalidade de possibilitar a reformulação das metodologias inerentes às ações que tiveram menor 

impacto junto do público-alvo. Também daqui resultará uma reflexão, que deverá servir de base à 

elaboração de propostas de trabalho para o ano letivo seguinte.  

 

No que se refere, especificamente, à educação sexual, proceder-se-á a uma avaliação diagnóstica no 

início do ano letivo. No final da implementação dos recursos didáticos destinados a esta temática, 

proceder-se-á a uma pós-avaliação e finalmente a uma análise estatística que permitirá obter 

conclusões e encontrar sugestões de melhoria. 

Santa Maria da Feira, 7 de setembro de 2021 

A Coordenadora, 

Clara David 


