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“A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes.” 
Oscar Wilde 

 



Projeto de Educação para a Saúde- EB2 Paulo Quintela (2014-2016) 

“…Todas as crianças e jovens têm direito à saúde e à 

educação e devem ter a oportunidade de frequentar uma 

escola que promova a saúde e o bem-estar…” 

 

 

 Fonte: Programa Nacional de Saúde Escolar 2015 



“…O Agrupamento de Escolas Emídio Garcia visa ser um 

lugar de construção de valores e de afetos, trabalhando 

por uma Educação com caráter pluralista, livre, 

responsável, autónoma e solidária…”  

Fonte: Projeto Educativo do AEEG  

 



 

“Na Escola, são necessárias diferentes perspetivas de 

saúde, equidade e sustentabilidade”  
Fonte: Programa Nacional de Saúde Escolar 2015 

 

 



EQUIPA PARCEIROS 

Professores/ Diretores de Turma Unidade Local de Saúde Nordeste (ULSNe) 

Coordenadora de Estabelecimento Escola Segura 

Enfermeira/ Estagiários Bombeiros 

Dentista Casa do Mel 

Psicólogas (SPO) / Centro de Saúde Comissão Proteção Crianças Jovens (CPCJ) 

Agentes Escola Segura (PSP) Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens (NACJR)  

Nutricionista Grupo de Dança 3XL 



ALUNOS ENVOLVIDOS 

5º ano 6º ano TOTAL 

 

 

2014 - 2015 

 

 

(8 turmas) 

 

178 alunos 

 

 

(8 turmas) 

 

165 alunos 

 

 

343 
 

 

 

2015 - 2016 

 

(6 turmas) 

 

117 alunos 

 

 

(8 turmas) 

 

183 alunos 

 

 

300 

Total 643 



GABINETE DE APOIO AO ALUNO 

2014-2015 2015-2016 

Caixinha das 

perguntas 



ATIVIDADES 2014 - 2015 



Dia Mundial da Alimentação 

Peça de teatro “A horta da 

avó Maria” 

 

Atendendo a que o tema 

«Agricultura Familiar: 

alimentar o mundo, 

cuidar do planeta» 



Dia Nacional de Prevenção do 

Cancro da Mama 30 de outubro 

“Onda Rosa” 

A importância da vigilância na deteção precoce do cancro da mama.  



Dia de S. Martinho 

11 e 12 de novembro 

Confeção da sopa de castanhas. 

Promoção do consumo de frutos da 

época. 



Dia Mundial do Não Fumador  

17 de novembro 

 Prevenção da iniciação ao hábito 

de fumar.  



Clube de Pais Finalistas 

    Partilhar dificuldades e 

experiências, num espaço 

promotor de reflexão e de 

desenvolvimento de estratégias.  



Rastreio de Saúde Oral 

05 de março 

        Inserido no Programa 

Nacional de Promoção da 

Saúde Oral (PNPSO), cujos 

destinatários foram os alunos 

nascidos em 2003. 



Semana da Saúde  

 16 a 19 de março  

Sessões Presse (Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar) 



Semana da Saúde  

 16 a 19 de março  

Workshops de Sementes, Especiarias e Ervas 

Aromáticas. 



Semana da Saúde  

 16 a 19 de março  

Movimento e Saúde 

Momentos de dança com o grupo  

3 XL 



Semana da Saúde  

 16 a 19 de março  

Rastreio cardiovascular 



Semana da Saúde  

 16 a 19 de março  

Sessão de esclarecimento 

sobre Saúde Oral.  



Horta escolar 

 Terceiro período 

Plantação de canteiros de ervas 

aromáticas e hortícolas. 



Workshop de Culinária  

27 de maio 

Alimentação equilibrada 

e o uso das plantas 

aromáticas em 

substituição do sal.  



Encerramento do ano letivo 

5 de junho 

Jogos de saúde oral e um Workshop de 

dança com o grupo 3XL.  



ATIVIDADES 2015 - 2016 



Semana da Alimentação 

13 a 16 outubro 

Workshop “Alimentação Saudável 

– poupar e comer bem”  



Semana da Alimentação 

13 a 16 outubro 

Exposição de trabalhos e 

produtos base da 

alimentação mediterrânica: 

hortícolas, frutas, frutos secos, 

sementes, azeite, mel, etc.  

 



Semana da Alimentação 

13 a 16 outubro 

Benefícios do mel para a 

saúde, (Engenheiro Hélder 

da Casa do Mel, de 

Bragança). 



Dia Mundial do Não Fumador 

17 de novembro 

      Importância de ter estilos de 

vida saudáveis, onde o tabaco 

não tem lugar! 



Dia Mundial da Luta contra a 

SIDA 

Concurso de slogans 

“A vida só tem a 

perder, o que a SIDA 

der a ganhar” 
Vencedor 5º ano 

“SIDA ou vida… 

Decida” 
Vencedor 6º ano 



Workshop cozinha vegan 

16 dezembro 

          Num ambiente descontraído, foram 

exemplificados alguns pratos da cozinha 

vegan. 



Prevenção do consumo de 

substâncias psicoativas 
17 de fevereiro 

Agente Pereira do Programa Escola Segura da PSP. 



Semana da Saúde  

abril 

     Rastreio de vigilância para adultos: 

Diabetes, Frequência Cardíaca, Tensão Arterial 

e Índice de Massa Corporal (I.M.C.). 



Semana da Saúde  

abril 

     Workshop “Escolhas Saudáveis” 



Semana da Saúde  

abril 

     Sessões PRESSE (Programa Regional 

de Educação Sexual em Saúde Escolar). 



Semana da Saúde  

abril 

     "Curso de Primeiros Socorros e 

suporte básico de vida“ para 

professores. 



Semana da Saúde  

abril 

Sessão/demonstração de Primeiros 

Socorros - suporte básico de vida. 



Semana da Saúde  

abril 

       Rastreio de saúde oral a todos os 

alunos nascidos no ano de 2004 



“Eu feliz” 

maio 

Higiene pessoal 



Atividade de encerramento do 

final de ano letivo 

“Jogo da Glória da saúde” 



Avaliação 

ASPETOS POSITIVOS ASPETOS A MELHORAR 

- Envolvimento de toda a comunidade educativa - Aumentar o envolvimento dos Encarregados 

de Educação 
- Articulação entre os elementos da equipa 

- Empenho e dedicação dos parceiros - Trabalhar temáticas onde se detetaram 

lacunas 

- Motivação dos alunos, na aceitação dos desafios 

lançados 

 

- Trabalhar áreas de intervenção previstas no 

Programa Nacional de Saúde Escolar 
- Disponibilidade dos docentes 



 

 

 

As sementes estão lançadas, resta-nos aguardar e ter esperança que germinem, que cada 
aluno cresça feliz e se torne um adulto responsável, com hábitos de vida saudáveis. 



 

 

 

Obrigada pela vossa atenção. 


