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“ Saúde é um estado completo de bem-estar físico, psíquico e social, que não consiste
apenas na ausência de doença ou enfermidade”
(Organização Mundial de Saúde – OMS, 1948)

“ Educação para a saúde é uma acção exercida sobre os indivíduos no sentido de
modificar os seus comportamentos, a fim de adquirirem e conservarem hábitos de vida
saudáveis, aprenderem a usar judiciosamente os serviços de saúde que têm à sua
disposição e estarem capacitados para tomar, individual ou colectivamente, as decisões
que implicam a melhoria do seu estado de saúde e o saneamento do meio em que vivem”
(OMS, 1969)

Promoção da Saúde é o processo que visa criar as condições que permitem aos indivíduos
e aos grupos controlar a sua saúde, a dos grupos onde se inserem e agir sobre os factores
que a influenciam”
(Carta de Ottawa, 1986)

“A sexualidade é uma energia positiva que nos motiva a procurar amor, contacto,
ternura, intimidade; que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos
e somos tocados; é ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia
pensamentos, sentimentos, acções e interacções e, por isso, influencia também a nossa
saúde física e mental”
(OMS).
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I – Introdução
«A promoção da educação para a saúde em meio escolar é um processo em permanente
desenvolvimento para o qual concorrem os setores da Educação e da Saúde. Este processo contribui para a
aquisição de competências das crianças e dos jovens, permitindo-lhes confrontar-se positivamente consigo
próprios, construírem 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.»
In Protocolo entre o Ministério da
Educação e o Ministério da Saúde
No âmbito do protocolo estabelecido entre os Ministérios da Educação e Ministério da Saúde - Despacho
nº 25995/2005 (2ª série), Despacho nº 2506/2007 e Despacho nº 12 045 / 2006 (2ª série) foi aprovado o
Programa Nacional de Saúde Escolar que delibera que a Educação para a Saúde deve ser considerada
obrigatória em todos os estabelecimentos de ensino e integrar o Projeto Educativo da Escola.
Queremos ser um espaço educativo acolhedor onde se formem cidadãos de sucesso, responsáveis e
intervenientes na sociedade. O nosso Projeto Educativo TEIP pretende desenvolver harmoniosamente os jovens
em todas as suas vertentes: cognitivas, afetivas e sociais sob o lema “Aprendemos, Partilhamos, Crescemos…”.
Este projeto resulta do trabalho de uma equipa multidisciplinar, que integrou representantes, tanto da
área da educação como da área da saúde. Deste modo, foi possível conceber um Projeto de Educação para a
Saúde com linguagens e interesses comuns, sustentado e articulado. Esta metodologia permitiu estabelecer
uma situação de compromisso e corresponsabilização em que serviços de educação e de saúde desenvolvem
um plano de ação conjunto. Queremos criar um agrupamento com menção de "Escola Saudável".
Neste contexto, propõe-se uma abordagem pedagógica sistemática de temas ligados à saúde em
contexto curricular, promovendo a responsabilidade individual e comunitária no que concerne à saúde e
desenvolvendo nos alunos competências que lhes permitam tomar decisões conscientes e informadas, fazer
opções responsáveis e adotar estilos de vida saudáveis. Tornar-se uma Escola Promotora de Saúde é um
processo longo e difícil mas articulando a ação dos intervenientes poderemos concretizar essa ambição de
forma eficiente.
O Plano de ação para a promoção da saúde na escola - SHE está concebido para ajudar no processo de
concretização do Projeto de Promoção e Educação para a Saúde, enquanto instrumento de trabalho integrador
das preocupações da escola e da comunidade, incorpora todas as atividades educativas que concorrem para a
promoção e educação para a saúde, as estratégias adotadas permitirão, assim, criar sinergias com o ambiente
social, assegurar respostas adequadas às necessidades e aos problemas diagnosticados, através do
desenvolvimento do currículo de educação para a saúde fomentando, neste sentido, a participação de parceiros
técnicos e dos outros setores da comunidade no desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da
saúde.
Pretende-se envolver pais e encarregados de educação nesta tarefa, bem como a restante
comunidade, definir um programa curricular de Educação para a Saúde, transversal, holístico e coordenado,
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articular objetivos do setor da saúde e da educação, de modo a alcançar metas comuns, diversificar métodos
de ensino e estratégias e, sobretudo, envolver os alunos de forma ativa na sua aprendizagem.
Neste contexto, a Educação para a Saúde, será efetuada numa perspectiva interdisciplinar, numa
lógica de transversalidade, adequada aos diferentes níveis etários e utilizará um modelo pedagógico
compreensivo, envolvendo a comunidade escolar, e será dinamizado, sempre que possível, em colaboração
estreita com os serviços de saúde, pais e Encarregados de Educação, e outras entidades externas.
Pretende-se que o PES seja um projeto aberto e dinâmico, prevendo-se que venha a incorporar os
contributos de todos quantos estejam disponíveis para ajudar a construir na escola e na sua área
envolvente, novos e sempre renovados contextos de promoção da Saúde e do Bem-Estar e, por isso, a
comunicação do Projeto PES e do seu Plano de ação e a avaliação dos seus resultados é de extrema importância
na sua reformulação, bem como, na sua adequação ao contexto sócio-cultural da comunidade escolar.
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II - Caracterização do agrupamento
"O Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião, com sede em Santa Marinha do Zêzere, concelho de
Baião, integra sete estabelecimentos de educação e ensino: cinco jardins de infância (Barroncal, Igreja,
Ladoeiro, Rua e Senhora); uma escola básica com 1.º ciclo e com educação pré-escolar (Escola Básica de
Carvalhais, Gestaçô) e a Escola Básica do Sudeste de Baião (escola-sede) com 2.º e 3.º ciclos, anexo à qual, foi
inaugurado um centro escolar com educação pré-escolar e 1.º ciclo.
A população escolar é composta por 646 crianças e alunos (oriundos de 8 freguesias): 100 na educação
pré-escolar (sete grupos); 219 no 1.º ciclo (11 turmas); 138 no 2.º ciclo (sete turmas); 155 no 3.º ciclo (oito
turmas); 14 no curso vocacional do 2.º ciclo (uma turma) e 18 no curso vocacional do 3.º ciclo (uma turma). 5%
dos alunos estão abrangidos pela educação especial. Todos os anos surgem novas referenciações para
avaliação técnico/pedagógica e psicológica devido a dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais
e de integração. Graças a um trabalho concertado da equipa do GAAF, da Direção da escola, dos DT, e
instituições parceiras, como a CPCJ de Baião e a Segurança Social, os casos de absentismo grave e de
abandono são residuais e resultam da falta de acompanhamento adequado por parte dos pais/EE. Merece,
ainda, destaque o elevado número de alunos acompanhados pela CPCJ (89, em 2013/2014, o que corresponde
a 15,7% dos alunos do Agrupamento). Estas situações relacionam-se com fatores sociais, económicos e
familiares, (alcoolismo, violência doméstica, famílias disfuncionais) e comportamentos negligentes no
acompanhamento dos filhos/educandos.
De acordo com um relatório da Segurança Social, em 2014, mais de 20% dos indivíduos que
beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI) em Baião residiam na freguesia de Santa Marinha do
Zêzere, sendo que esta representa cerca de 13,5% da população do concelho. Embora não tenhamos dados
que nos permitam aferir que se trata de elementos pertencentes aos agregados familiares dos nossos alunos,
consideramos que é mais um indicador que nos permite ajudar a compreender o meio socioeconómico em que o
Agrupamento está inserido.
No presente ano letivo, beneficiam de Ação Social Escolar 73% dos alunos (49% no escalão A e 24% no
escalão B). É de realçar, também, que apenas 12,8% dos alunos possuem computador com ligação à internet
em casa.
A educação e o ensino são assegurados por 71 docentes, dos quais 87% pertencem aos quadros. A
experiência profissional é significativa, pois cerca de 86% lecionam há 10 ou mais anos. O pessoal não docente
é composto por 59 elementos, dos quais 81,4% têm 10 ou mais anos de serviço.
Relativamente à escolaridade dos pais/encarregados de educação, verifica-se que maioria tem uma
baixa escolaridade: 33% conclui o 4º ano; cerca de 20% concluiu o 6º ano, 24% possui o 9º ano e apenas cerca
de 11% concluiu o ensino secundário; são detentores de uma licenciatura 2,6%, 0,1% possui um bacharelato e
0,1% tem mestrado.
Se considerarmos apenas as mães, verificamos que 29,5% concluíram apenas o 4º ano de escolaridade,
23% o sexto ano, 19% o nono ano e apenas 8,9% o 12º ano. A percentagem de mães com formação superior é
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muito baixa (2,5%). Contudo, o número de pais/EE que não concluiu a escolaridade obrigatória é residual
(0,3%). Para isto contribuiu, também, a oferta, por parte do Agrupamento, num passado recente, de cursos de
alfabetização de adultos (para conclusão do 1º ciclo) e cursos EFA (B2 e B3).
Quanto à ocupação profissional, apenas 4% dos pais dos alunos exercem atividades profissionais de
nível superior e intermédio.
As expectativas dos Encarregados de Educação face aos seus educandos são baixas, repercutindo-se
no parco acompanhamento do percurso dos filhos e no fraco desempenho escolar dos mesmos, na sua baixa
autoestima e reduzidas expectativas face ao futuro."

in Plano Plurianual de Melhoria TEIP 2015- 2017
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III - 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, quer no conjunto das
atividades constantes das áreas curriculares não disciplinares e das atividades de enriquecimento curricular.
Conforme se pode ler no preâmbulo da Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril, que regulamenta o
regime de aplicação da educação sexual em meio escolar, “As matérias respeitantes à educação para a saúde e
educação sexual têm merecido, em tempos mais recentes, particular atenção por parte da sociedade
portuguesa. Assim, já em 1999, veio a ser publicada a Lei n.º 120/99, de 11 de agosto, que reforça as garantias
do direito à saúde reprodutiva. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto – Lei n.º 259/2000, de 17 de outubro,
que perspetiva a escola como entidade competente para integrar estratégias de promoção da saúde sexual,
tanto no desenvolvimento do currículo como na organização de atividades de enriquecimento curricular,
favorecendo a articulação escola - família (artigo 1.º deste último diploma). A referida legislação incluiu a
educação sexual nos currículos do ensino básico e secundário integrada na área da educação para a saúde,
área da qual fazem parte, igualmente, a educação alimentar, a atividade física, a prevenção de consumos
nocivos e a prevenção da violência em meio escolar. O conceito atual de educação para a saúde tem subjacente
a ideia de que a informação permite identificar comportamentos de risco, reconhecer os benefícios dos
comportamentos adequados e suscitar comportamentos de prevenção. A educação para a saúde tem, pois,
como objetivos centrais a informação e a consciencialização de cada pessoa acerca da sua própria saúde e a
aquisição de competências que a habilitem para uma progressiva autorresponsabilização. A educação sexual foi
integrada por lei na educação para a saúde precisamente por obedecer ao mesmo conceito de abordagem com
vista à promoção da saúde física, psicológica e social. Mais recentemente, o Governo, através do despacho n.º
25 995/2005 (2.ª série), de 16 de dezembro, determinou a obrigatoriedade de as escolas incluírem no seu
projeto educativo a área da educação para a saúde, combinando a transversalidade disciplinar com inclusão
temática na área curricular não disciplinar. Na sequência e reconhecendo que a educação sexual é uma das
dimensões da educação para a saúde, a Assembleia da República fez aprovar em 2009, através da Lei n.º
60/2009, de 6 de agosto, um conjunto de princípios e regras, em matéria de educação sexual, prevendo, desde
logo, a organização funcional da educação sexual nas escolas. Neste contexto, consagram-se as bases gerais
do regime de aplicação da educação sexual em meio escolar, conferindo-lhe o estatuto e obrigatoriedade, com
uma carga horária adaptada e repartida por cada nível de ensino, especificada por cada turma e distribuída de
forma equilibrada pelos diversos períodos do ano letivo e, por último, estabelecendo-se ainda que a educação
sexual deva ser desenvolvida pela escola e pela família, numa parceria que permita respeitar o pluralismo das
conceções existentes na sociedade portuguesa”.
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IV - Constituição e competência da equipa: papéis, tarefas e agenda de reuniões
A criação de hábitos tendentes a melhorar o nível de saúde da população escolar e da comunidade
constitui a finalidade do presente projeto. Para tal, o papel do Coordenador não é de um aplicador e ator no
desenvolvimento de projetos e atividades em contexto de sala de aula ou outros, mas de um agente orientador,
dinamizador e organizador do Projeto PES.
A) Constituição:
Equipa PES:

Equipa Alargada PES:

Coodenador PES
Representante do 1º ciclo

Representante da Educação Especial
Representante do GAAF

Representante do 2º ciclo

Equipa Saúde Escolar

Representante do 3º ciclo

Representante Pessoal Não Docente

Representante do Pré-escolar
Elemento da Direção

Representante Encarregados de Educação
Representante Alunos

B) Competências do Coordenador da Educação para a Saúde e Educação Sexual:
●

Coordenar as atividades de Educação para a Saúde e Educação Sexual no Agrupamento;

●

Elaborar o «Plano de Ação» tendo em conta as recomendações de saúde da Legislação em vigor;

●

Apresentar propostas para o Plano Anual de Atividades, no âmbito da Educação para a Saúde;

●

Articular com entidades, técnicos e especialistas externos à escola;

●

Elaborar um relatório de atividades no final de cada período e/ou final do ano letivo.

●

Avaliar a implementação do Projeto no Agrupamento.

C) Competências da Equipa PES:
●

Implementar o Projeto de Educação para a Saúde;

●

Acompanhar e concretizar o plano de ação do PES;

●

Dinamizar as atividades PES;

●

Assegurar a aplicação dos conteúdos curriculares;

●

Promover a articulação interciclos;

●

Organizar e disponibilizar materiais de apoio aos docentes, no âmbito da educação para a Saúde;

●

Gerir os Gabinetes de Informação e Apoio ao Aluno;

●

Organizar iniciativas de complemento curricular;

●

Apoiar os parceiros técnicos no desenvolvimento do plano de ação;
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D) Competências da Equipa Alargada PES:
●

Colaborar na implementação do Projeto de Educação para a Saúde;

●

Promover o envolvimento da comunidade educativa.

E) Agenda de reuniões:
•
•

Mensalmente, após a reunião do Conselho Pedagógico;
Sempre que seja necessário para organizar atividades, orientar projetos, delinear estratégias ou discutir
resultados.
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V - Público-alvo
Este projeto pretende chegar a todos os membros da comunidade educativa do Agrupamento, ou
sejam:
Todos os alunos do Agrupamento, do Pré-Escolar ao 3.º Ciclo do Ensino Básico;
Professores e Educadores de Infância do Agrupamento;
Assistentes operacionais dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento;
Pais e Encarregados de Educação.
Estabelecimento de parcerias e apoios
Para o trabalho em conjunto, contar-se-á com a cooperação e colaboração dos órgãos de direção,
gestão e administração da escola (Conselho Geral, Conselho Administrativo, Direção Executiva e Conselho
Pedagógico), dos Departamentos Curriculares, dos Diretores de Turma e Conselhos de Turma, da Associação
de Pais e Encarregados de Educação.
Aprofundar-se-ão as parcerias externas, com entidades da área educativa envolvente, em especial
com:
· Centro de Saúde de Baião e Unidade de Saúde de Santa Marinha do Zêzere;
· Câmara Municipal de Baião;
· Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere;
· Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere.
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VI - Diagnóstico da situação atual do agrupamento
Utilizado o instrumento de avaliação rápida online - SHE (Anexo i), apresentam-se em seguida as
percentagens para as duas formas em análise em cada questão, "diagnóstico" e "prioridade" (tabela 1). Segundo
o instrumento de avaliação, quando uma área apresenta uma pontuação média/alta na "prioridade" e
média/baixa no "diagnóstico", devem ser o foco de ações futuras no processo de integração da abordagem de
escola promotora de saúde. No diagrama em teia de aranha (gráfico 1) são apresentados os mesmos
resultados mas com um aspeto visual diferente. Se a "prioridade" (verde) tem um alcance maior (percentagem)
que o "diagnóstico" (azul), deve considerar-se igualmente, a possibilidade de incluir esta área ou alguns dos
tópicos da área na abordagem de escola promotora da saúde.

Tabela 1

Gráfico 1
Por um lado, pela análise dos resultados obtidos nas questões, verifica-se que o agrupamento deve dar um
maior enfoque à área "competências de saúde"; por outro lado, pela análise do gráfico de dispersão, para além
da área referida anteriormente, deve também considerar as áreas "Ambiente social da escola" e "Políticas de
saúde da escola", delineando estratégias para melhorar.
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ASPETOS A TER EM CONTA
• Normativos legais;
• Organização funcional e
pedagógica do Agrupamento;
•

Conteúdos
programáticos
das diversas disciplinas;

•

Programa de Saúde Escolar;

•

Oferta
de
modalidades
de
Desporto Escolar;

•

•
•
•

•
•

Qualidade dos almoços
servidos na Cantina Escolar
da escola sede;
Instabilidade do corpo
docente;
Reduzida taxa de abandono e
absentismo escolares;
Disponibilidade e abertura do
Agrupamento face ao apoio à
família;
Programa TEIP;
Plano de Melhoria Plurianual;

•
•
•

•
•

•

•

PONTOS FORTES
Boas práticas na área da
educação para a saúde;
Metas do Agrupamento;
Existência de Gabinetes
de Informação e Apoio
(GIA e i-alunos);
Continuidade da parceria
com a UCC de Baião;

CONSTRANGIMENTOS
• Hábitos
de
trabalho
colaborativo ainda muito
incipientes;
• Espaços físicos deficitários
para o desenvolvimento de
atividades;
•

Existência de um projeto
de educação sexual já
com vários anos de
implementação;

•
•

Atividades de
Enriquecimento Curricular
em todos os níveis de
ensino;
Cooperação por parte do
órgão de gestão;

•

Associações
colaborantes;

•

Estabelecimento de parcerias
com diversas entidades
externas;
Melhoria da qualificação dos
Encarregados de Educação;

•

de

Pais

•

•

•

•

•

Elevada percentagem de
alunos apoiados pela
ASE;
Baixas habilitações literárias
dos EE;
Diminuição da recetividade
das famílias ao longo da
escolaridade;
Acréscimo de trabalho /
reuniões / solicitações para
atividades ou projetos ao
corpo docente;
Fragilidades ao nível da
eficácia da monitorização de
processos com vista a uma
melhor adequação de ações
de melhoria;
Insuficiente
divulgação/informação de
atividades realizadas junto da
comunidade;
Aumento da taxa de
desemprego entre os pais/EE
o que gera instabilidade;
Existência de um elevado n.º
de alunos que apresenta uma
falta de suporte e supervisão
parental que se reflete na
falta de rigor e de hábitos e
métodos de trabalho e estudo
e na qualidade das
aprendizagens;
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VII - Prioridades - Áreas de intervenção
No contexto da intervenção de Educação e Saúde Escolar, as áreas prioritárias para a promoção de
estilos de vida saudáveis são: Saúde mental e prevenção da violência; Educação Alimentar e Atividade Física;
Comportamentos Aditivos e Dependências e Afetos e Educação para a Sexualidade.
Os ambientes podem favorecer ou prejudicar a saúde das crianças e dos jovens, daí que, a escola, ao
constituir-se como um ambiente seguro e saudável está a facilitar a adoção de comportamentos saudáveis.
Sem
prejuízo
da
autonomia
dos
Conselhos
de
Turma,
que
adotarão
as
melhores
decisões
em
função
das
necessidades
e
dos
interesses
diagnosticados
aquando
da
caracterização
das
turmas
e
elaboração
dos
respetivos
Projetos
de
Turma,
propõe-se
o
desenvolvimento
destas
quatro
grandes áreas temáticas, numa ação concertada de todas as disciplinas do desenho curricular, dando especial
importância ao desenvolvimento de projetos e ações que visem a mudança de atitudes e a adoção de estilos de vida
saudáveis. Assim, para cada área temática apresentam-se os objetivos gerais:
• Saúde Mental e Prevenção da Violência
1. Identificar os vários tipos de comportamentos relacionados com a violência;
2. Apoiar ações de sensibilização e de promoção da saúde mental;
3. Promover uma intervenção continuada e baseada no conhecimento, em parceria com instituições
competentes na matéria.
• Educação Alimentar e Atividade Física
1. Melhorar o estado de saúde global dos jovens;
2. Inverter a tendência crescente de perfis de doença associadas a uma deficiente nutrição;
3. Promover a saúde dos jovens, especificamente em matéria de alimentação saudável e atividade física.
• Comportamentos Aditivos e Dependências
1. Melhorar o estado de saúde global dos jovens;
2. Contribuir para a definição de políticas em matéria de comportamentos aditivos e dependências;
3. Prevenir os consumos em meio escolar, através de debates, sessões de sensibilização e outras
estratégias de trabalho continuado com os alunos e envolvendo toda a comunidade educativa.
• Afetos e Educação para a Sexualidade
1. Contribuir para a melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais entre os jovens;
2. Contribuir para a redução de possíveis ocorrências negativas decorrentes dos comportamentos sexuais,
como gravidez precoce e infeções sexualmente transmissíveis (IST);
3. Contribuir para a tomada de decisões conscientes na área da educação para a saúde - educação sexual.

Página | 14

VIII - Objetivos, metas e indicadores
Objetivos gerais do Projeto
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fomentar o desenvolvimento de estilos de vida saudáveis;
Contribuir para a tomada de decisões saudáveis;
Prevenir comportamentos de risco;
Vigiar o estado de saúde, em geral, da comunidade escolar;
Aumentar a resiliência;
Promover a auto responsabilização dos jovens pela sua saúde;
Criar um espaço onde seja possível o aconselhamento, individual ou em grupo, mantendo uma relação
de confiança e sigilo;
Desenvolver as vertentes de pesquisa e intervenção, promovendo a articulação dos diferentes
conhecimentos disciplinares e não disciplinares;
Sensibilizar a comunidade escolar para a importância das medidas preventivas visando o melhor estado
de saúde física, mental e social;
Sensibilizar os diversos elementos da comunidade educativa para a necessidade da Educação para a
Saúde, fomentando a sua participação ativa e envolvimento neste projeto;
Atuar ao nível do currículo de forma a que a promoção da saúde se torne efetiva e sustentável;
Fomentar o envolvimento com a comunidade, através da participação da escola em projetos e
programas relacionados com a saúde;
Sensibilizar os diversos agentes da comunidade educativa para a necessidade da Educação para a
Saúde e da Educação Sexual, fomentando a sua adesão e envolvimento neste projeto;
Promover a relação Escola–Família, Escola–Centro de Saúde e/ou outras instituições/recursos
comunitários.

Página | 15

Ano

Objetivos

Metas

Indicadores

Envolver a comunidade escolar
nas atividades relacionadas
com as temáticas da saúde.

- Realizar 3 ações por ano sobre as
temáticas da saúde (saúde mental,
alimentação saudável, substâncias
aditivas…) com a colaboração de EE;
- Garantir a participação de, no
mínimo, 20 pais/EE, em cada ação;

nº de ações planificadas e
realizadas
nº de participantes
Grau de satisfação dos
participantes

Implementar um clube da saúde
no Agrupamento

-Envolver 12 alunos na dinamização
do clube;

garantir a colaboração de,
pelo menos, 3 pais/E
Nº de alunos envolvidos
na dinamização do clube;
Nº de pais/EE que
colaboram;

Promover a Saúde alimentar e
o exercício físico

-Pesar e todos os alunos do 1º e 2º
ciclo e medir o respetivo índice de
massa corporal;
-Acompanhar os alunos com índices
acima da média;
-Melhorara a situação de, pelo menos,
20% dos alunos sinalizados;

Nº de alunos rastreados;

Prevenir o consumo de tabaco,
álcool e outras substâncias
aditivas

-Envolver os alunos em, pelo menos,
uma ação de sensibilização
relacionada com as temáticas da
saúde, realizadas com a colaboração
de parceiros;
-Realizar uma exposição, por ano,
com trabalhos realizados pelos alunos;

Nº de ações realizadas e
parceiros envolvidos;
Nº de alunos envolvidos
nas ações de
sensibilização;
Nº de exposições
realizadas,

Desenvolver nos alunos
competências que permitam
escolhas informadas e seguras
no campo da sexualidade.

-Desenvolver em 100% das turmas o
projeto de educação sexual nos
moldes do PRESSE;
-Atender e acompanhar e/ou
encaminhar todos os alunos
sinalizados para o gabinete de
informação e apoio ao aluno;
-Aumentar em 10% o nº de alunos que
procura voluntariamente o gabinete de
informação e apoio ao aluno.

% de turmas em que
foram abordados os
conteúdos mínimos
definidos;
Nº de alunos sinalizados,
atendidos e/ou
encaminhados;
% de alunos que procura,
por iniciativa própria, o
GIAA

Promover um ambiente escolar
seguro e saudável.

-Não aumentar o nº de participações
disciplinares por comportamentos
desajustados;
-Envolver, no mínimo 90% dos alunos,
nas ações realizadas ao longo do ano
sobre as temáticas da saúde;

Manter abaixo de 0,10%
a percentagem de alunos
com participações por
mau comportamento;
Diminuir em 20% o nº de
acidentes em meio
escolar que envolvam
alunos.

1º

2º

3º

Nº de alunos
acompanhados;
% de alunos com
evolução positiva em
termos de peso e índice
de massa corporal.

IX - Metodologias/Estratégias de trabalho
A Educação para a Saúde será efectuada numa perspetiva interdisciplinar, numa lógica de
transversalidade. O desenvolvimento deste projeto deverá ser adequado aos diferentes níveis etários, utilizará
um modelo pedagógico compreensivo, envolvendo a comunidade educativa, e será dinamizado, sempre que
possível, em colaboração estreita com os serviços de saúde, pais e Encarregados de Educação, ou 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
respectiva adoção de medidas conducentes à resolução das necessidades identificadas. Para o efeito serão
estabelecidas parcerias com instituições de saúde, ou outras, que eventualmente se revelem úteis para a
implementação deste projeto.
O desenvolvimento dos temas prioritários será de modo a promover a pesquisa e organização de
informação, devendo os alunos procurar, sob orientação do professor, as respostas para as questões/problemas
e/ou aspirações do grupo turma e para as suas, tendo assim um papel ativo. O aluno torna-se sujeito-ator, na
procura permanente do saber, sendo os agentes da sua própria aprendizagem orientados pelo professor Metodologia de Projeto. Achamos que:
1. Deve ser promovido o trabalho em equipa e em parceria, de forma coordenada e adaptada a cada
momento e área de intervenção do plano.
2. Deve ser discutido o Projeto PES nas reuniões de departamento e diretores de turma.
3. Devem ser incluidas as atividades da Educação para a Saúde e da Educação Sexual no Plano de
Turma .
4. Devem ser incluídas as temáticas da Educação para a Saúde e Educação Sexual nos planos
curriculares e não disciplinares, nomeadamente em Educação para a Cidadania.
5. Deve ser incentivada a formação específica dos técnicos nas áreas de intervenção prioritárias.
6. Deve ser priorizada a formação inter pares – todos aprendem com todos.
7. Devem ser apoiadas todas as ações que de forma integrada e sustentada sejam propostas pelos
parceiros.
8. Deve ser potenciada a utilização de metodologias ativas e participativas que promovam a interacção
aluno/professor e professor/professor; o saber fazer e o saber ser.
9. Deve ser incentivada a produção de materiais.
10. Devem ser criados momentos de divulgação e partilha de trabalhos realizados, envolvendo a
comunidade escolar.
11. Devem ser elaborados questionários dirigidos aos alunos cujo tratamento leve a novas e melhores
práticas comportamentais - Metodologia de Inquérito.
12. Deve-se estimular a participação dos jovens na totalidade do processo ensino/aprendizagem (discussão
de casos, dramatizações, debates, “brainstorming”…). - Intervenção directa.
Assim, sugerimos:
Atividades extracurriculares (clubes, Desporto Escolar, outros projetos, ...),
Gabinete de Informação e Apoio aos Alunos
Palestras / colóquios / fóruns / Workshops
Teatro
Filmes / Debate
Exposição de fotografias e trabalhos
Jogos / Peddy-paper´s
Jornal escolar do agrupamento
Blogue / site do agrupamento
Feiras
Visitas de estudo

X - Recursos
Os principais recursos a serem usados serão:
-

Recursos Humanos: O Coordenador para a saúde e os elementos que farão parte da sua equipa; a
Direção do Agrupamento; os assistentes operacionais; os pais/EE; as parcerias estabelecidas,
principalmente com a UCC de Baião; Biblioteca Escolar.

-

Recursos financeiros: todos aqueles obtidos através do Edital da DGIDC, patrocínios e doações.

-

Recursos materiais: todos aqueles disponibilizados pela Direção, alunos, pais/Encarregados de
Educação e docentes:
Sala de funcionamento do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno e à Família.
Meios audiovisuais : computador, internet, DVDs, TV, leitor de DVDs.
Livros e revistas de consulta para alunos e docentes.
Material necessário para as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto de Educação
para a Saúde e da Educação Sexual (cartolinas, fotocópias, marcadores, lápis, …).
Kits APF (exclusivamente para docentes).

ü
ü
ü
ü
ü

XI - Temáticas por ano de escolaridade
Aconselha-se que a abordagem das temáticas prioritárias seja distribuída por ano de escolaridade conforme
o quadro que se segue:
Ciclos
Temáticas
Saúde Mental
Prevenção da
Violência
Educação
Alimentar
Atividade Física
Comportamentos
aditivos e
dependências
Afetos e
Educação Sexual
Higiene
Saúde Oral
Primeiros
socorros

Préescolar

1º

1º Ciclo
2º
3º

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

4º
X

2º Ciclo
5º
6º
X
X

7º

3ºCiclo
8º

Prof

AO

EE

9º
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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XII - Linhas gerais de atuação
●

Nomeação de um Coordenador da Educação para a Saúde e Educação Sexual;

●

Constituição de uma Equipa PES, formada por um representante de cada nível de ensino;

●

Constituição de uma Equipa Alargada, que inclui um representante da Equipa de Mediação e Orientação
Escolar, representante da Educação Especial, docentes colaboradores do Projeto, representante do
pessoal não docente, dos alunos, dos Encarregados de Educação e profissionais de Saúde Escolar;

●

À Equipa Alargada PES compete colaborar na implementação do projeto e na promoção do
envolvimento de toda a comunidade educativa;

●

Transversalidade da Educação para a Saúde e Educação Sexual, ao longo de toda a escolaridade
básica. Todas as turmas devem contemplar, explicitamente, nos seus Projetos Curriculares e Planos de
Turma, a sua abordagem, com a identificação do professor responsável;

●

A carga horária dedicada à educação sexual deve ser, no mínimo, 6 horas para o 1º e 2º ciclos e 12
horas para o 3º ciclo, distribuídas pelos diversos períodos do ano letivo, em conformidade com o artigo
5º da Lei nº 60/2009, de 6 de Agosto;

●

O Gabinete de Informação e Apoio ao aluno, terá o apoio da Psicóloga, Assistente Social e docentes
colaboradores;

●

Manutenção de uma caixa de correio eletrónico e/ou blog para esclarecimento de dúvidas na área da
Educação para a Saúde;

●

Parcerias com diversos organismos/entidades: UCC de Baião, Câmara Municipal de Baião, Instituto
Português da Juventude.

XIII - Comunicação
A comunicação à comunidade escolar da realização das atividades e projetos na área da promoção e
educação para a saúde, bem como, dos resultados e avaliação será concretizada através:
- relatório de autoavaliação trimestral;
- projeção de informação no átrio da escola sede;
- comunicação direta aos encarregados de educação através de informações escritas;
- reuniões de conselho de turma e de coordenadores;
- correio eletrónico entre os elementos da equipa PES, parceiros e outros;
- Jornal escolar "Entre aspas";
- Biblioteca Escolar e, eventualmente, Blog do PES e página do Agrupamento na internet.
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XIV - Avaliação
Pretende-se avaliar a eficácia e qualidade deste projeto de uma forma contínua, de modo a poder
reformulá-lo quando necessário.
A avaliação deverá ser formativa e utilizar diversos instrumentos de avaliação / metodologias:
Questionários aos participantes;
Relatórios trimestrais;
Relatórios individuais das atividades, segundo as diretrizes da escola;
Testes de conhecimentos;
Trabalhos e comunicações produzidas.
No final do ano letivo a avaliação será concretizada com a elaboração de um relatório final. Este terá
como principal objetivo fomentar as boas práticas e 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.
A avaliação do projeto de educação sexual da turma e outras atividades e projetos realizados por cada
turma deve dirreferido em ata de avaliação de conselho de turma e mencionada no Plano da Turma.
Os indicadores de avaliação deverão ser:
Pertinência do tema/Interesse da atividade
Utilidade prática da atividade
Divulgação da atividade
Comportamento dos alunos
Grau de satisfação com a atividade
Grau de adesão à atividade
Taxa de concretização de atividades
Outros
Com estes indicadores pretende-se principalmente:
Valorizar a participação, o empenho, o interesse e a responsabilidade dos alunos, assim como dos destinatários
das atividades dinamizadas. Avaliar a eficácia da ação em termos de mudanças desejadas e ocorridas e por
outro lado, avaliar a aceitação das várias componentes da atividade: desempenhos dos professores/educadores,
técnicas e materiais utilizados, níveis de satisfação em relação à informação apresentada, à forma como se
desenrolam os debates e como funcionou o grupo (ou grupos).

XV - Plano de ação
VIDÉ DOCUMENTO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES COM AS ATIVIDADES PES.
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XVII - Anexos
i - Instrumento de avaliação rápida online - SHE: resultados
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