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PROJETO PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Designação do Projeto: Promoção e Educação para a Saúde
Duração do Projeto: Ano letivo 2017/2018
Coordenadora do Projeto: Alexandra Finisterra
Professores envolvidos no Projeto: Alexandra Finisterra e Sofia Moça
Público-alvo: alunos, professores de formação cívica, outros professores
Descrição do Projeto:
O Projeto PES tem como objetivo desenvolver diferentes atividades e implementar programas para promover/educar a
saúde escolar em diferentes áreas de intervenção: Alimentação e Atividade Física, Educação Sexual em Meio Escolar,
Prevenção da Violência em Meio Escolar e Saúde oral.
Objetivos (de acordo com os definidos no Plano Anual de Atividades).
1. Reduzir as taxas de abandono escolar.
2. Diminuir as taxas de retenção e retenção repetida.
3. Promover o desenvolvimento de um ambiente escolar favorável e eficiente à formação integral dos alunos.
4. Reforçar a interação da escola com a comunidade e outros parceiros educativos.
5. Proporcionar condições que possibilitem maior envolvimento dos diversos intervenientes no processo
educativo.
6. Fomentar atitudes de tolerância, solidariedade e respeito mútuo.
8. Dinamizar iniciativas que visem a animação dos espaços escolares.
9. Incentivar comportamentos de consciência ambiental.
10. Proporcionar aos alunos contextos adequados e diversificados nas áreas curriculares, privilegiando
metodologias ativas.
11. Articular os saberes das diferentes áreas curriculares.
12. Reforçar a colaboração com a equipa de educação especial e com os serviços de psicologia e orientação.
Atividades a desenvolver e sua calendarização:
Coordenação da aplicação do programa PRESSE - Educação Sexual em Meio Escolar – 5º e 7º anos – ao longo do
ano.
Dinamização de Ações de sensibilização - Prevenção da Violência em Meio Escolar e Utilização Segura da Internet –
2º período.
Comemoração do Dia dos Namorados – fevereiro.
Rastreio do peso e altura dos alunos do 2º e 3º ciclos para a determinação do IMC – ao longo do ano.
Sessões sobre Saúde oral – mês a confirmar.
Colaboração no Programa Cheques-dentista – ao longo do ano.
Dinamização do GIAA (Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno) – ao longo do ano.
Recursos (humanos/físicos/materiais/financeiros):
Recursos humanos: professores do grupo PES, professores de Formação Cívica, Professores do 7º ano com formação
PRESSE, professores de Educação Física, professores do Ensino Especial, Agentes da Escola Segura, enfermeiras da
UCC do ACES da PV.
Recursos materiais: computador, projetor, placards, fotocópias, cartolinas, folhas, balança, fita métrica.
Recursos físicos: sala para funcionamento do GIAA.
Recursos financeiros: 125 €.

