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A Saúde é um conceito positivo, um
recurso quotidiano que implica um
estado de bem estar físico, social e
mental e não apenas a ausência de
doença e/ou enfermidade

OMS



A Educação para a Saúde , para a Sexualidade e
para os Afetos tem como finalidade básica a
preservação da saúde individual e coletiva.

Em contexto escolar pretende-se dotar os jovens de
conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a
fazer opções de vida saudáveis e a tomar decisões
adequadas ao seu bem-estar físico, social e emocional.



A ESCOLA EB 2,3 SOPHIA DE MELLO BREYNER é há muitos anos uma
ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE. Há muitos anos são desenvolvidas,
nesta escola, actividades de promoção da saúde, dedicadas aos
alunos, pais/e. educação e comunidade em geral

As atividades têm decorrido em contexto sala de aula, em diversas
disciplinas, no âmbito das atividades do Plano Anual de Atividades
(PAA) e em articulação com os vários projetos da escola.

Para a Educação para Saúde foram definidas as seguintes Áreas Prioritárias

 Sexualidade/Prevenção de Infeções Sexualmente Transmissíveis

 Alimentação e Atividade física *

 Consumo de Substâncias PsicoActivas

 Saúde mental/ Violência em meio escolar



Na nossa escola há uma equipa multidisciplinar que
coordena as atividades de Educação para a Saúde. Esta
equipa é formada por professores, de diversas áreas e pela
psicóloga da escola em articulação com técnicos de Saúde
Pública, do Centro de Saúde da Boa Nova e outras
instituições. A equipa tem contado, também, com a
colaboração da Associação de Pais.



Alimentação e Atividade física 

Tem-se vindo a verificar um aumento muito significativo de

casos de crianças/jovens e adultos, com transtornos/doenças

associadas a hábitos alimentares e estilos de vida pouco

saudáveis como por exemplo, distúrbios do sono, dificuldades

de aprendizagem, obesidade, diabetes tipo II, doenças

cardiovasculares,… Constatamos que a necessidade de agir

de forma mais intensiva é agora ainda mais pertinente em

casa e na escola.



Área Prioritária da Alimentação e Atividade Física

 Comemoração do Dia Mundial da Alimentação.

. Importância das refeições feitas na cantina da escola.

. Importância dos lanches (meio da manhã e meio da tarde) e do tipo 
de alimentos consumidos

. Importância do pequeno almoço

. Importância do controlo do dinheiro que os alunos trazem para a 
escola

. Importância da prática de  atividade física

 Workshop de alimentação saudável (baseada na Pirâmide da Alimentação Mediterrânica).

 Receção aos alunos do 5º ano com um lanche saudável.

 3ª Caminhada solidária do agrupamento e mostra de danças tradicionais   

 Outras atividades 



Área Prioritária da Sexualidade/Prevenção de Infeções 
Sexualmente Transmissíveis

 Assegurar a aplicação e articulação dos conteúdos curriculares de Educação 
Sexual, de acordo com a legislação em vigor. 

 Funcionamento do Gabinete de apoio e informação ao aluno, no âmbito da
Educação para a Saúde e Educação Sexual (ONE), de acordo com o horário
estabelecido.

 Divulgação e gestão do endereço eletrónico/e-mail, ligado ao gabinete de apoio
e informação aos alunos.

 Outras atividades



Área Prioritária de Consumo de Substâncias Psicoativas 

 Comemoração do Dia Mundial do Não Fumador

 Atividades em contexto sala de aula

 Outras atividades



 Gabinete de apoio e informação ao aluno

 Atividades em contexto sala de aula nomeadamente na Orientação de 

Turma

SAÚDE MENTAL/VIOLÊNCIA EM CONTEXTO ESCOLAR 

 Outras atividades



Bons níveis de educação geram sociedades competentes e tendencialmente 

prósperas. 

A Promoção e Educação para a Saúde é um dos fatores determinantes 

para a aquisição de um bom nível de educação. 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-P6d0BOloTp4/TE4pH7oba_I/AAAAAAAAADM/DzBgsJmWHhQ/s1600/logo+bem+estar.JPG&imgrefurl=http://bemestarpva.blogspot.com/2012_03_04_archive.html&h=781&w=1051&tbnid=IltyFFh8CT4ADM:&zoom=1&docid=pYFizKkN7x2AXM&ei=j9BsVIecPNPwaK-9gZAP&tbm=isch&ved=0CFwQMygzMDM&iact=rc&uact=3&dur=3942&page=3&start=37&ndsp=22

