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1. Introdução 

 

«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 

ativa.» 

(Protocolo assinado entre o Ministério da Educação e o 

Ministério da Saúde, 2014) 

 

 

O presente relatório é o resultado do trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto de 

Educação para a Saúde, durante o ano letivo 2019/2020, no Agrupamento de Escolas de 

Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes, pelo grupo de trabalho que inclui docentes da 

escola e a Enfermeira de Saúde Escolar. 

O foco principal de toda a nossa ação consiste em reforçar a importância da 

promoção de comportamentos saudáveis e identificar e prevenir fatores de risco. 

Devido à situação pandémica e consequente encerramento das escolas, no final do 2º 

período, algumas das atividades inicialmente propostas foram canceladas, pois implicavam a 

presença física de alunos, profissionais da educação e da saúde. No entanto, tentou dar-se 

continuidade a alguns projetos que já estavam a ser implementados. 

No início do ano letivo, foi com muito orgulho que nos foi atribuído pela Direção-

Geral e Educação, no âmbito do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde, o 

Selo Escola Saudável – nível intermédio, com a duração de dois anos (2019/2021).  O Selo 

Escola Saudável visa reconhecer o trabalho que as escolas têm vindo a desenvolver no 

âmbito da Educação para a Saúde, nomeadamente porque integra e assume nas práticas 

quotidianas a promoção da saúde e do bem-estar de toda a comunidade educativa. 
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2. Áreas prioritárias 

As áreas definidas como prioritárias, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério 

da Saúde, são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Atividades Propostas 

As atividades propostas para este ano letivo foram as seguintes: 

Atividades  

1. Projeto “Educação Sexual” ✓ 

2. Projeto “Tabagismo” ✓ 

3. Projeto “Mexer com a Ciência” ✓ 

4. Projeto “Super Saudáveis”  

5. Projeto “Geração Saudável”  

6. Rastreio do IMC, Glicémia, Tensão Arterial e Colesterol  

7. Rastreio Visual  

8. Rastreio Oral ✓ 

9. Apresentação dos resultados dos Rastreios de Saúde  

10. 9.ª Recolha de Sangue ✓ 

11. Sessão de sensibilização “Viver com VIH” ✓ 

12. Sessão de sensibilização sobre “Diabetes” ✓ 

Legenda: ✓ - Realizada   - Não realizada 

 

As atividades assinaladas como não realizadas não foram possíveis serem 

concretizadas devido ao encerramento das escolas por causa da Covid-19, em meados de 

março de 2020. 

 

 

 

 

Áreas Temáticas 

Saúde mental e prevenção da violência 

Educação alimentar e atividade física 

Prevenção dos comportamentos aditivos e dependências 

Afetos e educação para a sexualidade 
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4. Apresentação e análise dos resultados 

 

Os quadros que se seguem são uma síntese do trabalho desenvolvido no âmbito do 

Projeto de Educação para a Saúde e algumas propostas de melhoria para o próximo ano 

letivo. 

 

Escala de avaliação 

Muito Bom 
Os objetivos previstos foram superados. 

A atividade revela predominantemente pontos fortes. 

Bom 
Os objetivos previstos foram plenamente cumpridos. 

A atividade revela bastantes pontos fortes. 

Suficiente 

Os objetivos previstos foram cumpridos. 

A atividade revela um número significativo de pontos fortes mas 

com alguns pontos fracos. 

Insuficiente 
Os objetivos previstos não foram cumpridos. 

A atividade revela um número significativo de pontos fracos. 

A avaliação é qualitativa e exprime uma apreciação do grau de execução das medidas 

implementadas, bem como a avaliação dos seus impactos. 
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Atividade Parcerias 

Projeto de Educação Sexual Coordenadora do PES 

Professora Isabel Castelo 

Branco 

Professores 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 

Descrição da Atividade 

• A informação sobre sexualidade é essencial na educação para a saúde. Com vista a uma 

vida saudável em sociedade, os jovens devem adquirir conhecimentos e desenvolver 

atitudes e comportamentos nesta área. Assim, a Educação Sexual em meio escolar tem 

caráter obrigatório e destina-se a todos os alunos que frequentam estabelecimentos de 

ensino básico e secundário da rede pública, do território nacional. 

Um dos objetivos primordiais é contribuir para a tomada de decisões conscientes na área da 

educação para a saúde - educação sexual. A Educação Sexual deve ser assumida como parte 

integrante do Projeto Educativo. O Projeto de Educação Sexual de Turma deve integrar o 

Projeto de Turma. Deste projeto devem constar os conteúdos e temas que, em concreto, 

foram abordados, as iniciativas e atividades que foram realizadas ao longo do ano letivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A legislação reforça a importância dos agrupamentos disponibilizarem aos alunos, do 2.º e 

3.º Ciclo, um Gabinete de Informação e Apoio no âmbito da Educação para a Saúde e 

Educação Sexual. O principal objetivo deste gabinete é acompanhar e apoiar, de forma 

absolutamente confidencial, jovens e Encarregados de Educação no âmbito da Educação 

para a Saúde e da Educação Sexual. O gabinete integrou apenas uma colega do grupo 520, 

Isabel Castelo Branco, e a coordenadora do projeto. Fizeram o acompanhamento direto a 

alguns jovens e, paralelamente, foram articulando com os respetivos Diretores de Turma de 

cada um dos alunos.  

Durante o primeiro período, cada Conselho de Turma planificou os tempos em cada 

disciplina, que deveriam ser utilizados no Projeto de Educação Sexual, sendo 8 tempos para 

o 1.º e 2.º Ciclo e os 16 tempos para o 3.º Ciclo, tal como está legislado. Para isso tinham à 

disposição vários materiais que poderiam utilizar nas referidas aulas. No final do ano foi 

feito o balanço final de todas as atividades que foram desenvolvidas no âmbito do projeto. 

De salientar que este ano, tal como já foi referido no início do relatório, com a pandemia e o 

encerramento da escola, algumas das tarefas que estavam propostas para o final do 2.º e 3.º 

períodos não se realizaram. 

Avaliação 

Pontos Fortes - o impacto das atividades na aprendizagem dos alunos e na adoção de 

hábitos de vida mais saudáveis; 

- as diferentes áreas curriculares estabeleceram parcerias entre si; 

- todas as turmas abordaram o tema da Educação Sexual; 

- todos os diretores de turma integraram o Projeto de Educação Sexual 

no Projeto de Turma; 

- algumas turmas implementaram a totalidade dos tempos definidos, 

apesar dos constrangimentos referidos. 

Pontos Fracos - o número reduzido de jovens em atendimento no Gabinete de Apoio; 

- algumas turmas tiveram poucos tempos para o projeto. 
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Bom 

Há alguns aspetos a melhorar, nomeadamente o cumprimento do número de horas 

obrigatórias em cada um dos ciclos. 

Em relação ao Gabinete de Apoio aos Jovens, é necessário que os jovens se 

consciencializem da importância do mesmo, nomeadamente no apoio aos alunos com 

excesso de peso. 

O balanço final do projeto é positivo. 

Proposta para 2020/2021 

Propõe-se: 

- manter em funcionamento o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno; 

- assegurar a aplicação dos Módulos de Educação Sexual, desde o início do ano letivo, no 

1.º, 2.º e 3.º ciclo, garantindo o cumprimento da totalidade das horas previstas por lei. 
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Atividade Parcerias 

Projeto “Tabagismo” Coordenadora do PES 

Diretores de Turma do 6.º e 

7.º ano 

Descrição da Atividade 

A abordagem da prevenção de comportamentos aditivos e dependências em meio escolar é 

da competência da Direção-Geral da Educação e tem como objetivos: 

- Melhorar o estado de saúde global dos jovens; 

- Contribuir para a definição de políticas em matéria de comportamentos aditivos e 

dependências; 

- Prevenir os consumos em meio escolar, através de debates, sessões de sensibilização e 

outras estratégias de trabalho com os alunos e envolvendo toda a comunidade educativa. 

O consumo de tabaco inicia-se geralmente na juventude ou princípio da idade adulta. 

Quanto mais cedo começarem a fumar, maior probabilidade há desses jovens se tornarem 

fumadores crónicos e desenvolverem doenças provocadas pelo tabagismo e morte 

prematura. 

Este projeto consiste na aplicação de quatro sessões de trabalho para o 6.º e 7.º ano, com 

atividades que já se encontram previamente definidas. 

De salientar que este ano, tal como já foi referido no início do relatório, com a pandemia e o 

encerramento da escola, fez com que algumas das tarefas que estavam propostas para o final 

do 2º e 3º período não se realizassem. 

Avaliação 

Pontos Fortes - o envolvimento das turmas que abordaram o tema; 

- 50% das turmas implementaram o total de tempos definidos para o 

projeto; 

- apenas uma turma de 6º ano não cumpriu o total de tempos definido. 

Pontos Fracos - quatro turmas de 7º ano não cumpriram nenhum tempo obrigatório 

para a aplicação do projeto. 

Suficiente 

Os objetivos delineados inicialmente não foram cumpridos, no entanto, o trabalho 

desenvolvido por várias turmas foi uma mais-valia para este projeto. 

Proposta para 2020/2021 

Aplicação das quatro sessões do projeto a todos os alunos do 6.º ano. 
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Atividade Parcerias 

Projeto “Mexer com a Ciência” Coordenadora do Projeto 

Professora bibliotecária das bibliotecas 

escolares do AE 

Enfermeira escolar do Centro de Saúde de 

Alhandra 

Docentes do Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais 

Docentes titulares das turmas envolvidas 

CPCJ 

Farmácia de Alhandra 

Descrição da Atividade 

No âmbito do Projeto Mexer com a Ciência, desenvolvido nas escolas do 1.º ciclo do 

Agrupamento, deu-se continuidade às atividades anteriormente desenvolvidas no domínio da 

Saúde Oral e da Alimentação Saudável, promovendo a integração/participação concertada de 

parcerias dentro e fora da comunidade educativa. Cumpriu-se, assim, o plano de ação 

elaborado para o presente ano letivo, a nível da divulgação da Saúde Oral junto dos alunos e 

das suas famílias, promovendo e desenvolvendo as atividades previstas, incluindo as 

associadas à promoção da leitura, especificamente da leitura científica, contribuindo, deste 

modo, para a divulgação da ciência e de conteúdos. Foram ainda abordados outros temas 

considerados pertinentes, a promoção e prevenção da exploração e abuso sexual e a 

reciclagem de medicamentos. 

A atividade “Alimentação Saudável e Saúde Oral” e as sessões experimentais em parceria 

com o grupo disciplinar de Físico-Química (3.º ciclo) não se realizaram pela situação de 

pandemia que vivemos e que obrigou ao encerramento das escolas mas também porque a 

professora responsável por estas atividades esteve de atestado médico desde o início do 2.º 

período. 

Avaliação 

Pontos Fortes - os trabalhos produzidos pelos alunos alusivos às temáticas focadas; 

- a curiosidade e o interesse demonstrado pelos alunos nas sessões; 

- a maioria dos alunos e professores refere que a mesma contribuiu para 

a aprendizagem de conceitos e conteúdos novos; 

- o caráter lúdico e motivador das sessões. 

Pontos Fracos - a articulação curricular vertical realizada; 

- a não realização de algumas atividades. 

Bom 

Todas as atividades realizadas foram sempre avaliadas pelos professores titulares de turma e 

respetivos alunos, pelo que o balanço final foi positivo. A observação direta permitiu, 

também, avaliar, de forma crítica e consistente, o nível de satisfação dos participantes, tanto 

pela qualidade dos trabalhos produzidos, como pela curiosidade, interesse e questionamento 

dos alunos durante as sessões. 

Uma avaliação mais detalhada da atividade consta do relatório final elaborado pelas colegas 

Madalena Abrantes, coordenadora do projeto, e Maria José Paiva, professora bibliotecária 
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das bibliotecas escolares do 1.º ciclo.  

Proposta para 2020/2021 

Continuação do projeto no próximo ano letivo. 
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Atividade Parcerias 

Rastreio Oral Centro de Saúde de Alhandra 

Higienista Oral 

Descrição da Atividade 

No âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 

(PNPSO), da Direção Geral de Saúde, foi realizado, nos dias 4 e 5 de 

março (na escola sede) e 18, 25, 30 e 31 de outubro nas escolas 

primárias, o Rastreio Oral aos alunos nascidos em 2006, 2009 e 2012, 

pela higienista oral do Centro de Saúde de Alhandra.   

Na escola sede, este rastreio consistiu na observação da dentição do 

aluno, levada a cabo no gabinete de primeiros socorros da escola, 

onde os discentes se dirigiram mediante convocatória individual 

durante o período letivo. 

Em relação aos alunos do 1.º Ciclo, todos os Encarregados de 

Educação foram informados do estado de saúde oral dos seus 

educandos. No 2º e 3º ciclos, e uma vez que devido à pandemia a 

escola teve de encerrar, os Encarregados de Educação, dos alunos 

nascidos em 2006 e 2009, foram informados pelos diretores de turma 

que deviram entrar em contato com a higienista oral do Centro de 

Saúde para recolherem os cheques dentista.  
  

Avaliação 

Pontos Fortes - a possibilidade dada aos alunos de famílias carenciadas de 

consultarem um dentista; 

- a promoção de hábitos de vida mais saudáveis mediante o contacto 

individual com cada aluno; 

- o interesse dos alunos pelo seu estado de saúde, manifestado na 

vontade que demonstraram em conhecer os resultados dos testes. 

Pontos Fracos Nada a salientar 

Muito Bom 

Os objetivos inicialmente propostos foram superados, no entanto não foi possível fazer a 

avaliação final pois não sabemos quais os resultados dos rastreios realizados aos alunos 

nascidos em 2006 e 2009, na escola sede. 

Proposta para 2020/2021 

No próximo ano, iria ser realizado o Rastreio Oral aos alunos nascidos em 2007, 2010 e 

2013, no entanto dado o panorama vivido pela COVID-19 provavelmente não se irá 

realizar. 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes  

12 

 

 

Atividade Parcerias 

Recolha de Sangue Instituto Português do Sangue 

Alunos da turma 9.º A 

Professores da turma 

Descrição da Atividade 

No segundo período, no dia 23 de janeiro, a turma 9.º A esteve envolvida, como 

dinamizadora, na nona Recolha de Sangue realizada no Agrupamento, e que teve a 

colaboração do Instituto Português do Sangue. 

Os alunos da turma de PCA 9.º A distribuíram, pelas áreas geográficas de residência, 

materiais de divulgação, junto de locais-alvo. Os Diretores de Turma desenvolveram um 

trabalho de divulgação da iniciativa junto dos Encarregados de Educação, durante as 

reuniões da primeira quinzena de janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

No dia da recolha de sangue, os alunos asseguraram, desde as 8h30min e durante todo o 

turno da manhã, o acolhimento dos voluntários junto da entrada da Escola Sede, 

acompanhando-os ao local de dádiva, contribuíram para o bom funcionamento do espaço 

circundante da sala onde a atividade decorreu e fizeram o registo dos dados de identificação 

dos dadores, para futuro contacto. Tivemos 22 dadores inscritos e desses 18 colhidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Pontos Fortes - o envolvimento da turma 9.º A, que tão prontamente respondeu de 

forma afirmativa, bem como todo o seu Conselho de Turma; 

- a surpreendente e generosa adesão das entidades e firmas das 

localidades onde decorreu a promoção da recolha, permitindo a 

afixação de todos os materiais. 

Pontos Fracos Nada a salientar 

Muito Bom 

O balanço da iniciativa foi considerado muito positivo.  

Proposta para 2019/2020 

Atividade a repetir no próximo ano, durante o 2.º período. 
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Atividade Parcerias 

Sessão de sensibilização “Viver com VIH” Associação Sol 

Descrição da Atividade 

As Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) podem trazer graves problemas de saúde e 

ainda aumentam a possibilidade de contrair o VIH. Por isso, a prevenção das IST é muito 

importante. Entre as IST, o VIH/Sida é, dado o seu caráter pandémico, a que mais 

preocupação tem suscitado. A prevenção, sendo um fator determinante, é da maior 

importância no combate à infeção pelo VIH/Sida. 

A Associação SOL tem como objetivo apoiar crianças infetadas e afetadas pelo HIV e 

intervém a nível nacional, de norte a sul do país, com uma maior incidência na área 

metropolitana de Lisboa. Atualmente atuam ao nível do acolhimento temporário e 

residencial – Casa SOL, do apoio domiciliário e do atendimento e acompanhamento 

psicossocial. Neste momento, apoiam 13 crianças/jovens residentes na Casa Sol e cerca de 

60 crianças e seus agregados através do apoio domiciliário.  

A sessão de sensibilização "Viver com VIH", que decorreu no dia 30 de janeiro, teve como 

objetivo desmistificar e clarificar algumas dúvidas acerca do HIV e foi direcionado para as 

turmas de 9.º ano de escolaridade. Nesta ação os alunos tiveram oportunidade de conhecer 

desde um pouco da história do HIV até às medidas de prevenção/tratamento, sendo 

finalizado com a apresentação do que é a Associação SOL. 

 

Avaliação 

Pontos Fortes - o interesse e atenção dos alunos, no decorrer das sessões; 

- a participação dos alunos, durante as sessões; 

- a pertinência da ação. 

Pontos Fracos - ser uma ação pontual. 

Muito Bom 

A atividade foi bastante pertinente e os alunos mostraram muita recetividade a esta 

temática. A apreciação global dos professores acompanhantes foi muito positiva e os alunos 

participaram ativamente, esclarecendo as suas dúvidas. 

Proposta para 2020/2021 

No próximo ano, deverão continuar a ser promovidas ações de sensibilização neste âmbito, 

visto serem temas pertinentes, dado o contexto atual da população juvenil. 
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Atividade Parcerias 

Sessão de sensibilização sobre “Diabetes” Enfermeira Eugénia, da Saúde 

Escolar 

Descrição da Atividade 

A Diabetes é uma das doenças crónicas mais frequentes em crianças e jovens em idade 

escolar, estando três casos diagnosticados na nossa escola sede de agrupamento. Para que os 

pais e a criança sintam que têm ao seu lado pessoas que sabem como atuar no caso de existir 

algum problema, há que integrar a necessidade de saúde da criança na rotina da escola para 

que esta sinta segurança e tranquilidade no normal funcionamento das rotinas escolares. 

Neste sentido houve a necessidade de realizar a sessão de sensibilização/formação para 

pessoal docente e não docente, de modo a informar sobre a doença e formas de atuar perante 

uma situação de emergência. 

Esta sessão decorreu para todos os docentes dos conselhos de turma do 5.º F, 7.º F e 8.º B, 

no início do 1.º período, no dia 22 de outubro e foi dinamizada pela Enfermeira de Saúde 

Escolar, Enfermeira Eugénia Pedro. 

Os três alunos com diabetes são: 

- Eva Paixão, do 5.º F; 

- Carolina Loureiro, do 7.º F; 

- Daniel Ramos, do 8.º B. 

Avaliação 

Pontos Fortes - o interesse e atenção dos formandos, no decorrer da sessão; 

- a pertinência da sessão; 

- a abordagem por parte da Enfermeira foi muito clara, ficando os 

formandos esclarecidos sobre o assunto; 

- a calendarização da sessão foi no momento certo. 

Pontos Fracos Nada a salientar 

Muito Bom 

Os objetivos inicialmente propostos foram amplamente superados. A atividade foi bastante 

pertinente, tendo em conta o tema abordado e o público-alvo. A apreciação global do pessoal 

docente foi muito positiva e a sessão foi considerada como muito interessante. 

Proposta para 2020/2021 

No próximo ano, sempre que surja necessidade, deverá promover-se sessões de 

sensibilização/formação neste âmbito. 
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5. Conclusões globais: Pontos fortes/Pontos fracos/Constrangimentos 

 

Sendo este um ano atípico, uma vez que muitos das atividades propostas não foram 

realizadas devido à pandemia Covid-19, a análise global de avaliação que realizamos refere-

se apenas às atividades dinamizadas. 

 

O projeto apresentou como pontos fortes os seguintes: 

- o envolvimento dos alunos; 

- a possibilidade dada aos alunos de famílias carenciadas de serem sujeitos a um 

despiste de saúde; 

- o originar de uma maior articulação entre as várias disciplinas que constituem o 

plano curricular de cada turma; 

- a possibilidade de desenvolver atividades dirigidas a alunos de diferentes ciclos; 

- a realização da Recolha de Sangue. 

 

Como pontos mais fracos há a considerar: 

- o ainda reduzido envolvimento da comunidade escolar no projeto, em particular 

os Encarregados de Educação; 

- a impossibilidade de estender algumas das atividades propostas a um universo 

mais amplo, nomeadamente envolvendo mais turmas e mais Encarregados de Educação; 

- o reduzido número de alunos em acompanhamento no Gabinete de Apoio à Saúde; 

 

Há ainda a assinalar alguns constrangimentos: 

- o encerramento das escolas devido à COVID-19, traduziu-se no não cumprimento 

de algumas atividades, nomeadamente o Projeto de Educação Sexual, o Projeto do 

Tabagismo e os Rastreios de Saúde; 

- o diminuto número de professores alocado a determinadas atividades; 

- a não existência de salas para determinadas atividades; 

- o elevado número de horas previstas por lei para abordar o tema da sexualidade no 

3.º ciclo. 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes  

16 

 

 

6. Definição de medidas para o próximo ano letivo – Propostas de melhoria 

 

Na sequência das orientações curriculares para o desenvolvimento da área transversal 

da Educação para a Saúde, e após os resultados obtidos no observatório da saúde, serão 

mantidas as grandes áreas de intervenção previstas desde alguns anos até esta data. Dar-se-á, 

assim, continuidade à dinamização das atividades já implementadas, procedendo-se, 

contudo, em algumas delas, a pequenos ajustamentos ou à introdução de planos de melhoria, 

tal como foi referido ao longo do relatório. De salientar, que o próximo ano será novamente 

um ano muito complicado devido à incerteza que se coloca em relação à COVID-19. 

Deste modo propõe-se as seguintes ações, no próximo ano letivo: 

 

Designação das Ações Parceria Público-Alvo Calendarização 

Projeto “Educação Sexual” 
Equipa de Saúde 

Escolar 
Todos os alunos Todo o ano letivo 

Projeto “Tabagismo” 
Equipa de Saúde 

Escolar 

Alunos do 6.º 

ano 
Todo o ano letivo 

Projeto “Alimentação 

Saudável” 
A designar 

Alunos do Pré-

Escolar e 1.º ano 
Todo o ano letivo 

Projeto “Mexer com a 

Ciência” 

Centro de Saúde de 

Alhandra 

Professora 

bibliotecária das 

bibliotecas escolares 

do AE 

Docentes do Grupo 

de Físico-Química 

Alunos do 1.º 

Ciclo 
Todo o ano letivo 

10.ª Recolha de Sangue 
Instituto Português 

do Sangue 

Comunidade 

Educativa 
2º Período 

 

       São João dos Montes, 29 de Julho de 2020 

      A Coordenadora da Educação para a Saúde 

      _______Carla Lavrador Domingues_____ 


