
 
 
 

PES 2010/11 
Plano Anual de Actividades 

1º Período 
 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E ACTIVIDADE FÍSICA 

Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO (16 OUT.) 
(ALGUMAS DAS ACTIVIDADES DE 1º CICLO E JI SÃO EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA PASSE) 

 

• Sensibilizar para a adopção de 

hábitos alimentares saudáveis e 

equilibrados. 

• Alertar para a necessidade de se 

alterarem alguns hábitos 

alimentares. 

 

• Fomentar o envolvimento dos 

pais/EE e professores nas 

actividades escolares. 

• Incentivar ao consumo da fruta e 

legumes. 

 
• Conhecer a roda dos alimentos. 

 
• Quantificar o número de refeições 

por dia. 
 

• Sensibilizar os alunos para a 
importância de uma alimentação 
diversificada, racional e equilibrada. 

 
 
 
 

• Almoço na escola entre professores, alunos e 

A.O;  

 

• No dia anterior cada turma confeccionará 

gelatinas vegetais que servirão de sobremesa 

do almoço. 

 

• Construção de uma roda dos alimentos por 

todos os alunos que será exposta na cantina 

não só para embelezamento da mesma mas 

também como meio de alerta para os bons 

hábitos alimentares. 

 
• Elaboração de um desdobrável sobre 

alimentação saudável 

 

 
• 2ª Mostra de Sopas confeccionadas pelos 

EE/professores das Escolas EB 2,3 e nº4 de 

Oliveira de Azeméis (inscrição voluntária). 

Serviço apoiado pelos alunos de CEF de 

Hotelaria. 

 
 
 

Ementa saudável para a cantina, com espetadas 

de fruta como sobremesa. 

 

• Construção de um cartaz a anunciar a 

actividade pelas escolas. 

 

• Professores 1º ciclo, 

• Assistente Operacional 

e ATL (Junta de 

Freguesia) 

 

 

Educadoras de Infância  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipa PES 

Pais/EE e Professores das 

Escolas do Agrupamento 

com cantina: 

 EB2,3 Bento Carqueja 

 EB1 nº4 de Oliveira de 

Azeméis e outras. 

 

Alunos CEF Hotelaria  

Formador de Hotelaria 

 

Professores de EV/ EVT/ 

Artes (voluntários). 

 

Alunos do 1º Ciclo 

 

 

 

 

Alunos do pré-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utentes das Cantinas 

do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envolvimento dos 

participantes/destinatários 

 

 Relatório 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 a 15 de 

Outubro 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14 de Outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Construção de um cartaz informativo dos 

diferentes tipos de sopas presentes na mostra 

(número, nome e ingredientes) que será 

colocado à entrada da cantina para que cada 

aluno escolha o nº da sopa que pretende 

comer e dar essa informação ao aluno de CEF 

de Hotelaria que apoia o serviço de entregada 

das sopas. 

 

• Inscrição voluntária on-line ou nas respectivas 

escolas. 

 
• Jogo de sabores e sentidos – identificação 

de frutos através dos sentidos. (PASSE) 

 

• Feira das Compotas - confecção das 

compotas nos Jardins-de-infância 

 
 

 

• “Saber comer Sensibilizar para a adopção 

de hábitos alimentares saudáveis e 

equilibrados”: 

- Confecção de uma salada de frutas; 

- Diálogo com os alunos sobre a importância da 

fruta na alimentação diária; 

- Entoação de canções alusivas ao tema. 

 
• Divulgação (polivalente) do PowerPoint 

“Como escolher uma alimentação 

saudável” 

 
 

• Palestra “Plantas Aromáticas e Medicina 

Popular”. 

 

 Divulgação da actividade no blog e Facebook 
PES, site do Agrupamento e caderneta do 
aluno. 
 

 Inscrições on-line ou através da caderneta de 
aluno ou do DT ou professor Titular de Turma.  

 

Alunos 

Professores titulares de 

turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Educadoras JI 

As. Operacionais 

 

Educadoras 

Professores 1º ciclo 

As. Operacionais 

Pais/EE  

 
Educadoras 

As. Operacionais 

 

 

 

 

 

 
Equipa PES 

 

 
Equipa PES 

Prof. Doutor Jorge Paiva 

do Departamento de 

Botânica da Universidade 

de Coimbra 

 

 

Equipa PES 

DT’s 

Professores 1º ciclo e pré-

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alunos do pré-escolar 

 

 

Alunos pré-escolar e 1º 

ciclo. 

 

 

 
 

Alunos do pré-escolar 

 

 

 

 

 

 
Comunidade educativa 

EB 2,3 

 
 

 

 

 

Professores do 

Agrupamento BC 

Pais/EE 

As. Operacionais 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Envolvimento dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Exposição (polivalente) de trabalhos de 

pesquisa sobre alimentação. 
 
 

 
Professores do 2º Ciclo 
(CNz) 
Alunos de CNz 
 

 
Comunidade Escolar 

participantes/destinatários 
 

 Qualidade do trabalho 

realizado 

 
 

1º Período 

RECOLHA DE ALIMENTOS “ACTUAR PARA ALIMENTAR”/ “ CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE” 

• Mobilizar a comunidade educativa 
para a recolha de alimentos. 

• Consciencializar as crianças para o 
valor da solidariedade. 

• Promover na comunidade 
educativa o sentido da importância 
da partilha. 

 

• Recolha de alimentos. Estes serão 
organizados em cabazes a entregar a famílias 
carenciadas da freguesia, após uma avaliação 
em conjunto com as entidades religiosas e 
outras da comunidade local. 

• Recolha de alimentos e posterior entrega dos 
mesmos pelas crianças, na Sede do 
Agrupamento. 

 
Professores 
 
Assistentes 
Operacionais 
 
Comunidade Educativa 
 
EB 2,3 Bento Carqueja 
Alunos JI (Vermoim) 

Comunidade 
Educativa 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

2 a 10 de 
Dezembro de 

2010 

FEIRA DE DOCES E COMPOTAS 

• Envolver as crianças e famílias na 

confecção de Doces e Compotas. 

• Angariar fundos para a gestão do 

Jardim de Infância. 

 
• Valorizar hábitos de uma 

alimentação saudável 

 

• Actividades de culinária. 

 

 

Educadoras de Infância 

Encarregados de 
Educação 

Jardim de Infância do 

Cruzeiro 

 

Comunidade 

Educativa 

 

 
Jardins de Infância de 

O. Azeméis nº2 e nº4 

 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

9, 10,11 de 

Dezembro de 

2010 

 

 
18 de Outubro 

2010 

PALESTRA “BONS HÁBITOS ALIMENTARES – PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL” 

• Sensibilizar para a importância de 

uma alimentação saudável. 

 

• Palestra dirigida por um Nutricionista em dois 
momentos: crianças e Encarregados de 
Educação 

 

Nutricionista 

Educadora de Infância 

Crianças dos J. I. do 

Cruzeiro e Igreja, S. 

Tiago de Riba-Ul. 

Enc. de Educação. 

 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

1º Período 
(aguarda-se 
confirmação) 

RASTREIOS DE DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE SAÚDE DO AGRUPAMENTO 



• Diagnosticar a Saúde dos novos 

alunos do Agrupamento. 

 
• Avaliar a evolução da Saúde do 

Agrupamento. 

• Fazer o bochecho do flúor. 

• Fazer a escovagem dos dentes.  

 

- IMC  

- % de Massa Gorda 

(No âmbito do PROGRAMA FITNESSGRAM) 

 

 

 

- Higiene Oral (escovagem e bochecho com 

flúor) 

 

 

 

 

 
- Saúde Oral (Plano Nacional de Saúde Oral – 

cheque dentista) 

 

 

 

 
 

-Rastreio visual 

 

 

 

Professores de EF 

Professores de Actividade 

Física e Desportiva 

(AEC’s) 

ESECVP-OAZ 

 

Educadores 

Professores do 1º ciclo 

e DT’s do 2º ciclo 

Equipa PES 

Equipa Centro de 

Saúde 

 
Professores do 1º ciclo 

e DT’s do 2º e 3º ciclos 

Equipa PES 

Equipa Centro de 

Saúde 

 
Equipa PES 

Óptica Médica Oculu’s 

Educadores 

Professores 1º ciclo 

 
Alunos1º, 2º, 3º Ciclos 
e CEF’s e pré-escolar 
 
 
Alunos JI 
 
 
Alunos do Pré-escolar, 

1º e 2º ciclos 

 

 

 

 

 
Alunos nascidos em 

1997, 2000 e 2003 

 

 

 

 

 
Alunos do Pré-escolar 

Alunos do 1º ano 

 

• Grelhas de registos 

• Relatório 
 
 
 
 

• Grelhas de registos 

• Relatório 
 
 
 
 

 
 

• Grelhas de registos 

• Relatório 
 
 
 
 

 Relatório 
 

Ao longo do ano 
 

(2º Período - JI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Período 
 
 

 

 Avaliar a evolução das competências 
adquiridas relativamente ao ano 
anterior. 

 
 Tratamento dos dados do diagnóstico, por 

rastreio, do Estado de Saúde do 
Agrupamento.  
 

 Avaliação da evolução do estado de saúde 
relativamente ao ano anterior. 

 

 
Equipa PES 
 
Professores de EF Comunidade Escolar  

Comunidade extra-
escolar 

 Grelhas de registo 
 Relatório 

1º e 2º Períodos 

SUMO NATURAL E FRUTA NO BUFETE 

 Promover uma alimentação saudável 
em ambiente escolar. 

 Fomentar o envolvimento dos alunos 
nas actividades escolares. 

 Incentivar ao consumo de fruta 
natural e de água. 

 Oferta no bufete de sumo natural de laranja e 
de fruta cortada/espetadas, elaboradas pela 
equipa CEF de Hotelaria. 

 Oferta de sandes saudáveis (alface, ovo, 
atum, tomate) preparadas na hora. 

 Máquina de garrafas de água no polivalente. 
 

 

 Produção de cartazes alusivos aos frutos do 

 
 
 
Equipa PES 
 
Equipa de alunos do 
CEF de Hotelaria 
 
Assistentes 
Operacionais 

 

Comunidade Escolar 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

Ao longo do ano 
(2ª a 5ª) 



dia, criados pelos alunos em EVT/EV/Artes. 
Afixação dos mesmos no bufete para anunciar 
a fruta do dia. 

Alunos e professores 
EV/EVT/Artes 
(voluntários) 

VAMOS TORNAR A CANTINA UM ESPAÇO MELHOR 
ACTIVIDADE EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA ECO-ESCOLAS 

 

• Melhorar o ambiente da cantina. 

• Desenvolver nos alunos regras de 
saber estar. 

• Fomentar o envolvimento dos alunos 
nas actividades escolares e na 
preservação do património escolar. 

• Música ambiente. 

• Alteração da organização da cantina 
(disposição das mesas, decoração, conforto, 
som). 

• Criação das Brigadas de Apoio à cantina que 
serão formadas por: 

- 2 alunos no controle da fila de entrada; 

- 1 aluno no controle da higiene das mão; 

- 1 Professor/A. Operacional no controle da 
refeição completa; 

- 3 alunos + 2 professores/A. operacionais no 
controle do barulho, da arrumação e da 
manutenção da higiene da sala. 

• Produção de t-shirts identificativas da equipa 
Brigadas de Apoio. 

 

 
 
Equipa PES 
 
Professores 
(voluntários, incluído no 
TE ou AP) e A.O. 
Professores de 
Ed.Musical 
 
Alunos da EB 2,3 (2 
alunos por turma, 
voluntários em FC/ AP)) 

 
 
 
 
 
 
Utentes da cantina 

 
• Envolvimento dos 

participantes/destinatários 
 

 Relatório 

 
 
 
Ao longo do ano 

PASSE – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM SAÚDE ESCOLAR (ARS NORTE) 

 Promover uma alimentação saudável 
em ambiente familiar. 

 Fomentar o envolvimento dos 
pais/EE nas actividades escolares. 

 Fomentar o envolvimento dos alunos 
nas actividades escolares. 

• Desenvolvimento das actividades propostas 
pelo PASSE/PASSEZINHO. 

 
Equipa PES 
Professores ti 
 
Professores 1º ciclo e 
pré-escolar. 
 
Assistentes 
Operacionais 
Equipa PASSE local 
 

 
Alunos do pré-escolar 
e 1º ciclo 
 
Pais/EE 

• Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

Ao longo do ano 

ACTIVIDADE DESPORTIVA 
(EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA COMENIUS REGIUS) 

 

• Sensibilizar para a adopção de 
hábitos de vida saudáveis. 

• Estabelecer regras de convívio. 

• Desenvolver as relações 
interpessoais, a inclusão e o fair-
play. 

• Torneios inter-turmas de várias modalidades 
intitulados “Ser activo, ser saudável”. 

 

• Actividade física de enriquecimento curricular. 

 

 
 
 
Professores de EF e de 
Desporto Escolar 

Alunos 2º, 3º ciclos e 
CEF’s 
 
 
Alunos do 1º ciclo 
 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

Último ou 
penúltimo dia do 

1º período 
 
Ao longo do ano 



 

AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES DOS ALUNOS DOS 4º E 8º ANOS 
(EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA COMENIUS REGIUS PARA 9º ANO E CEF) 

 Avaliar os hábitos alimentares dos 
alunos. 

 Desenvolver nos alunos a 
competência de auto-avaliação e 
reflexão sobre as suas práticas e 
hábitos alimentares. 

 
 Reformulação da ficha de auto-avaliação dos 

hábitos alimentares dos alunos.* 
 

 Ficha de auto-avaliação dos hábitos 
alimentares dos alunos e posterior reflexão 
sobre os resultados individuais. 

 

 
DT’s / Professores de AP 
 
Equipa PES 
 
Professores 1º ciclo 
 

Alunos 4º ano e 8º ano 
 Ficha de auto-avaliação 

 
1º/2º períodos 

 Avaliar a evolução das competências 
adquiridas relativamente ao ano 
anterior. 

 Tratamento dos dados sobre os hábitos 
alimentares dos alunos do Agrupamento 

 
 
 
Equipa PES 

Comunidade escolar 
Comunidade 

 Relatório 1º e 2º períodos 

* De acordo com as dificuldades encontradas no tratamento e na pertinência da ficha aplicada no ano lectivo anterior. 

 

PREVENÇÃO DO CONSUMO DE SPA 
 

Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO NÃO FUMADOR (17 NOV.) 
(EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA COMENIUS REGIUS PARA 9º ANO E CEF) 

 Sensibilizar para a adopção de 
hábitos de vida saudáveis 

 Desenvolver competências de 
literacia de informação e TIC. 

 Desenvolver relações 
interpessoais. 

 

• Diálogo de sensibilização com os alunos.  

Em cada turma far-se-á uma eleição de 
um slogan. 

• Cada slogan vencedor irá integrar um 
“Cartão Alerta” que cada aluno irá 
entregar a alguém que conheça e seja 
fumador. 

• Divulgação de cartazes alusivos ao 
consumo de SPA produzidos pelos 
alunos no âmbito das CN do 9º ano e das 
CNz. 

• Corta-mato escolar “Correr contra o 
tabaco” e outras Actividades 
Desportivas. 

 

 
Professores do 1º ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa PES 
Professores de CN e CNz 
Alunos 9º ano e 2º ciclo 
 
 
Professores de EF 

 
 
Alunos do 1º ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 4º ano, 1º, 
2º, 3º ciclos e CEF’s 
 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 
 
 
 

 Qualidade dos 
trabalhos realizados 

 
17 Novembro de 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Último ou 
penúltimo dia do 

1º período 
 

 

 

 



SAÚDE MENTAL / VIOLÊNCIA EM MEIO ESCOLAR 

 
Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

BULLYING, SOFRER EM SILÊNCIO 

 Avaliar o conhecimento da 
comunidade escolar relativamente ao 
que é o bullying. 

 Fomentar o envolvimento dos pais/EE 
nas actividades escolares. 

 Fomentar o envolvimento dos alunos 
nas actividades escolares. 

 Desenvolver nos pais/adultos 
competências/conhecimentos que 
lhes permitam detectar e intervir em 
situação de bullying.  

 Tratamento dos dados do inquérito 
sobre “O que é o bullying?” e 

elaboração do referido relatório. 
 

 Palestra sobre “Bullying - sofrer em 
silêncio”. 
 

 Conclusão e exibição do filme sobre 
bullying durante a palestra. 

 

 Entrega dos prémios dos 4 melhores 
trabalhos concorrentes ao concurso de 
cartazes sobre o bullying. (no final da 
palestra). 

 

 Conclusão do cartaz vencedor e 
afixação e publicitação on-line. 

 

 Divulgação da palestra na rádio, jornal, 
site do Agrupamento, blog e facebook 
do PES e flyers. 

 

 Exposição dos trabalhos concorrentes 
ao concurso de cartazes sobre bullying. 

 

 Produção de postais com os melhores 
trabalhos do concurso de cartazes, para 
oferta e distribuição pelos participantes 
na palestra e pela comunidade 
educativa. 

 

 Conclusão do programa e dos convites 
e distribuição dos mesmos. (aos EE). 

 

 Convite aos pais e alunos que 
participaram como actores no filme, 
para assistirem à palestra. 

 

 Preparação das fichas de avaliação da 
palestra pelos participantes. 

 

 
Equipa PES 
 
Dra. Rosário Pinho 
(psicóloga da CMOA) 
 
Equipa PES 
Alunos 9ºano (actual) 
 
Direcção do 
Agrupamento 
Equipa PES 
Patrocinadores: Porto 
Editora e Asa Editores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa PES 
Alunos participantes 
(voluntários) 
Professores de EV/Artes 
(voluntários) 

Comunidade  

 
 Fichas de avaliação 

pelos participantes 
 

 Relatório 

1º Período 
 

 



 

EDUCAÇÃO SEXUAL E IST’,S 
(ACTIVIDADES EM ARTICULAÇÃO COM O PROJECTO DE EDUCAÇÃO SEXUAL E PROGRAMA PRESSE (1º, 5º E 7º ANOS)) 

Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A SIDA (01 DEZ.) 

 
 

 Desenvolver o espírito de 
solidariedade nos alunos e nos 
cidadãos. 

 

 Participação no Peditório Nacional da 
ABRAÇO 

 
Equipa do PES 
 
Alunos EB2,3 Comunidade 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 

27 Novembro a 04 
Dezembro 2010 

 Reduzir as consequências 
negativas dos comportamentos 
sexuais de risco. 

 Corrigir ideias erróneas 
frequentemente associadas ao 
HIV/SIDA. 

 Desenvolver nos jovens a 
valorização de uma sexualidade 
responsável e informada. 

 Jogo da “Verdade ou Mentira” 
intitulado “VIH/SIDA? Eu jogo sempre 
pelo seguro. E tu?” criado em tamanho 
grande, para ser jogado no polivalente. 
Consiste num conjunto de perguntas 
sobre VIH/SIDA a que 2ou mais equipas 
de alunos (de turmas adversárias) terão 
que responder. Em caso de resposta 
certa, lançam um dado e avançam o 
número de casas correspondentes. A 
primeira equipa a chegar ao fim será a 
vencedora e receberá como prémio o 
laço vermelho, a pulseira verde e o 
diploma intitulado “VIH/SIDA? Eu jogo 
sempre pelo seguro. E tu?”. Os não 
vencedores receberão apenas o laço 
vermelho e a pulseira verde. 

 Distribuição pelos alunos do 3º ciclo e 
CEF da pulseira verde “Só há uma 
maneira de saber… Faça o Teste 
VIH/SIDA” 

  

 
Equipa de Educação de 
Pares do GIAA 
 
Professores 
FC/AP/CN/CNz/EF  

 

Alunos da EB 2,3 
Bento Carqueja 
(turmas de  

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 

2 Dezembro ??? 

GABINETE DE INFORMAÇÃO E APOIO AO ALUNO (GIAA) 

 Apoiar os alunos na resolução de 
problemas relacionados com a 
saúde e a sexualidade. 

 Envolver os alunos nas 
actividades da escola. 

 Promover a educação de pares. 

 Criação do Gabinete de Apoio ao Aluno 
(constituído por 2 professores, 1 
enfermeira, 1 psicóloga, 1 educadora 
social e 1 coordenador). 

 

 

 Criação do Grupo de Educação pelos 
Pares - grupo de alunos dos 2º e 3ºciclos 

 
Equipa PES 
Professores e outros 
profissionais com 
formação em 
Educação para a 
Saúde e Ed. Sexual. 

 
 
Alunos do 2º e 3º 

Alunos 2º 3º ciclos e 
CEF 

 Envolvimento dos 
destinatários. 
 

 Grelha de registo 
 

 Relatório 

1º Período 



e CEF com perfil (convidados) que 
colaboram com a equipa do GIAA na 
realização de materiais e na 
formação/sensibilização de outros 
colegas/pares. 

ciclos e CEF com 
perfil (convidados 
individualmente pelo 
DT) 

PRESSE (PROGRAMA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SEXUAL EM SAÚDE ESCOLAR) (ARS NORTE E DREN) 

 Promover a educação para uma 
sexualidade saudável. 

 

• Actividades a realizar no âmbito do 
PRESSE: 

o Elaboração do Projecto de Turma 

o Aplicação do Programa. 

o Avaliação do Projecto 

 

 
Equipa PES / e-
PRESSE 
 
Professores Titulares de 
Turma do 1º ano, DT’s 
dos 5º e 7º anos e 
outros profissionais com 
formação PRESSE. 
 

 

 
 
Alunos dos 1º ano, 5º 
e 7º anos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Envolvimento dos 

destinatários. 
 

 Grelha de registo 
 

 Relatório 
 

 
 
 

Ao longo do ano 

 

 Promover a educação para uma 
sexualidade saudável. 

 

• Actividades da responsabilidade da e-
PRESSE: 

o Comunicação aos EE da aplicação 
do questionário de pré-avaliação de 
conhecimentos. 

o Produção de um folheto informativo 
sobre a Educação Sexual 
(enquadramento legal e a nossa 
realidade escolar) e distribuição 
pelos EE. 

o 2 Sessões de esclarecimento sobre 
“Psicologia do Desenvolvimento 
da Sexualidade Infantil/Juvenil” e 
“O Papel dos Pais na Educação 
Sexual”para EE do 1º ano e dos 5º e 
7º anos. 

o Sessão de esclarecimento sobre 
“Sexualidade Infantil e Juvenil” 
para assistentes operacionais. 

 

 
Equipa PES / e-
PRESSE do 
Agrupamento 
(Coordenadora PES-
ES e Psicóloga 
(Liliana Silva)) 
 
 
 
 
 
 
 
Coordª PES-ES 
Psicóloga (Liliana 
Silva) 
Psicóloga do Centro 
de Saúde de Oliv. 
Azeméis. 

 

 
Pais/EE 1º, 5º e 7º 
anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistentes 
operacionais do 
Agrupamento 
 

 
 Envolvimento dos 

destinatários. 
 

 Relatório 
 
 

Ao longo do ano 

 
 

 Promover a formação para a 
educação sexual. 

 Formação PRESSE e DGIDC a 
Professores Titulares de Turma e 
Directores de Turma dos 1º, 5º e 7º 
anos. 

 
Equipa e_PRESSE 
(Coordenadora PES, 
Psicóloga (Liliana 
Silva), Profissionais de 
Saúde) 

Professores Titulares 
de Turma e Directores 
de Turma dos 1º, 5º e 
7º anos 

 Envolvimento dos 
participantes 
 

 Relatório 

2º e 3º Períodos 

PROJECTO DE EDUCAÇÃO SEXUAL “NÃO-PRESSE” 



 

 Promover a educação para uma 
sexualidade saudável. 

 

Da responsabilidade da Equipa PES-
ES: 

o Elaboração dos inquéritos de pré-
avaliação de conhecimentos sobre a 
sexualidade. 

o Redacção do ofício/comunicação aos 
EE sobre a aplicação do inquérito de 
pré-avaliação de conhecimentos. 

o Aprovação dos inquéritos pela 
DGIDC. 

 

o Comunicação aos EE da aplicação 
do questionário de pré-avaliação de 
conhecimentos. 

o Produção de um folheto informativo 
sobre a Educação Sexual 
(enquadramento legal e a nossa 
realidade escolar) e distribuição 
pelos EE. 

o 2 Sessões de esclarecimento sobre 
“Psicologia do Desenvolvimento 
da Sexualidade Infantil/Juvenil” e 
“O Papel dos Pais na Educação 
Sexual”para EE dos 2º, 3º, 4º, 6º,8º 
e 9º anos. 

o Sessão de esclarecimento sobre 
“Sexualidade Infantil e Juvenil” 
para assistentes operacionais. 

 

Da responsabilidade dos Conselhos 
de Turma/DT: 

o Aplicação do inquérito de pré-
avaliação de conhecimentos. 

o Levantamento das necessidades da 
turma. 

o Elaboração do Projecto de Turma. 

o Aplicação do Projecto. 

o Avaliação do Projecto. 

 
 
 

Coordenadora PES-
ES 
Psicóloga Liliana 
Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
DT’s dos 8º e 9º anos 
 
 
 
Coordenadora PES-
ES 
Psicóloga Liliana 
Silva 
 
 
 
Coordª PES-ES 
Psicóloga Liliana 
Silva 
Psicóloga do Centro 
de Saúde de Oliv. 
Azeméis – Ana Paula 
Almeida. 

 

 
 
 
Alunos dos 6º, 8º e 9º 
anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pais/EE dos 2º, 3º, 
4º, 6º,8º e 9º anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistentes 
operacionais do 
Agrupamento 
 

 
 Envolvimento dos 

destinatários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Relatório 
 
 

Ao longo do ano 

 



 

2º Período 
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E ACTIVIDADE FÍSICA 

 

 
Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

ACTIVIDADE DESPORTIVA 
(EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA COMENIUS REGIUS) 

 
 

• Sensibilizar para a adopção de 
hábitos de vida saudáveis. 

• Fomentar o gosto pelo desporto. 

 

• Torneios inter-turmas de várias modalidades 
“Ser activo, ser saudável”. 

 

 

• Actividade física extra-curricular 

 

 
 
 
Professores de EF 

Alunos 2º, 3º ciclos e 
CEF’s 
 
 
 
Alunos do 1º ciclo 
 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

 
Último ou penúltimo 

dia do 2º período 
 

Ao longo do ano 

VAMOS TORNAR A CANTINA UM ESPAÇO MELHOR 
ACTIVIDADE EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA ECO-ESCOLAS 

 

• Melhorar o ambiente da cantina. 

• Desenvolver nos alunos regras de 
saber estar. 

• Fomentar o envolvimento dos alunos 
nas actividades escolares e na 
preservação do património escolar. 

• Música ambiente. 

• Alteração da organização da cantina 
(disposição das mesas, decoração, 
conforto). 

• Criação das Brigadas de Apoio à cantina que 
serão formadas por: 

- 2 alunos no controle da fila de entrada; 

- 1 aluno no controle da higiene das mão; 

- 1 Professor/A. Operacional no controle da 
refeição completa; 

- 3 alunos + 2 professores/A. operacionais 
no controle do barulho, da arrumação e da 
manutenção da higiene da sala. 

• Produção de t-shirts identificativas da equipa 
Brigadas de Apoio. 

 

 
Professores de Ed. 
Musical 
Equipa PES 
 
Professores 
(voluntários, incluído no 
TE ou AP) e A.O. 
 
Alunos da EB 2,3 (2 
alunos por turma, 
voluntários em FC/ 
AP)) 

 
 
 
 
 
 
Utentes da cantina 

 
 
 
 
 
 
• Envolvimento dos 

participantes/destinatários 
 

 Relatório 

 
 
 
 

Ao longo do ano 

PASSE – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM SAÚDE ESCOLAR 

 

 
• Desenvolvimento das actividades propostas 

pelo PASSE . 

 
Equipa PES 
Professores ti 

 
Alunos do pré-escolar 
e 1º ciclo 

• Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

Ao longo do ano 



 Promover uma alimentação 
saudável em ambiente familiar. 

 Fomentar o envolvimento dos 
pais/EE nas actividades escolares. 

 Fomentar o envolvimento dos alunos 
nas actividades escolares. 

 
Professores 1º ciclo e 
pré-escolar. 
 
Assistentes 
Operacionais 
Equipa PASSE local 
 

 
Pais/EE 

 Relatório 

Workshops “Saladas 6+1” 

Promover uma alimentação saudável 

em ambiente familiar. 

 Fomentar o envolvimento dos 
pais/EE nas actividades escolares. 

 Fomentar o envolvimento dos alunos 
nas actividades escolares. 

 Preparação de 6 saladas pelos pais/EE com 
orientação do formador de CEFde Hotelaria. 

 Contribuição, por parte dos pais, com uma 
receita de salada do seu conhecimento. 

 Divulgação da actividade no jornal, rádio, 
blog e Facebook PES, site do Agrupamento 
e caderneta do aluno. 

 Inscrições on-line ou através da caderneta 
de aluno ou do DT ou professor Titular de 
Turma.  

 

 Actividade “Os olhos também comem” 

sobre a decoração de pratos com alimentos 
em forma de bonecos, apoiada por uma 
equipa de alunos do CEF de Hotelaria e a 
ser desenvolvida simultaneamente aos 
workshops “Saladas 6+1”. 

 

 
 
Formador do CEF de 
Hotelaria 
 
Equipa PES 

 

Professores do 

Agrupamento 

 

Pais/EE 

 

 
Equipa de alunos do 
CEF de Hotelaria 
 
 

 
 
  

 
 
Pais/EE do 
Agrupamento 
 
Docentes do 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 

 
Educandos/filhos dos 
participantes nos 
workshops. 
 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

2º e 3º Períodos 
(sala CEF) 

(Uma sessão por 
período, se houver 

inscrições) 

SUMO NATURAL E FRUTA NO BUFETE 

 Promover uma alimentação saudável 
em ambiente escolar. 

 Fomentar o envolvimento dos alunos 
nas actividades escolares. 

 Incentivar ao consumo de fruta 
natural e de água. 

 Oferta no bufete de sumo natural de laranja 
e de caixas de fruta cortada/espetadas, 
elaboradas pela equipa CEF de Hotelaria. 

 Oferta de sandes saudáveis (alface, ovo, 
atum, tomate) confeccionadas na hora. 

 Máquina de garrafas de água no 
polivalente. 

 

 Produção de cartazes alusivos aos frutos do 
dia, criados pelos alunos em EVT/EV/Artes. 
Afixação dos mesmos no bufete para 
anunciar a fruta do dia. 

 
 
 
Equipa PES 
 
Equipa de alunos do 
CEF de Hotelaria 
 
Assistentes 
Operacionais 

 
Alunos e professores 
EV/EVT/Artes 
(voluntários) 

Comunidade Escolar 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

Ao longo do ano  



CONVERSA COM UM NUTRICIONISTA “SABER COMER. CIÊNCIA OU SABEDORIA POPULAR?” 

 

 Promover uma alimentação saudável 
em ambiente familiar. 

 Fomentar o envolvimento dos pais/EE 
e docentes nas actividades escolares. 

 Fomentar o envolvimento dos alunos 
nas actividades escolares. 

 Conversa com um nutricionista sobre “Saber 
comer. Ciência ou Sabedoria Popular?” – 
Previamente, é solicitado aos alunos que 
procedam a um levantamento, junto dos 
pais/familiares, sobre ditados ou mitos 
populares relacionados com o modo de 
consumo de certos alimentos. Cada aluno/ pai 
apresentará o seu caso durante a conversa 
para obter a explicação/demonstração da 
nutricionista. 

 
Equipa PES 
 
Nutricionista 
 
Pais e alunos 

 
Pais/EE 
 
Docentes 
 
As. Operacionais 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 

 
2º Período 

(antecede os 
workshops) 

 
 

EDUCAÇÃO SEXUAL E IST 
(ACTIVIDADES EM ARTICULAÇÃO COM O PROJECTO DE EDUCAÇÃO SEXUAL E PROGRAMA PRESSE (1º, 5º E 7º ANOS)) 

Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

Semana dos afectos “Emoções e AFECTOS” 

• Compreender a importância dos 
sentimentos e da afectividade. 

•  Enumerar alguns tipos de afectos. 

•  Ser capaz de definir os seus 
sentimentos e entender as suas 
emoções, desenvolvendo o 
conhecimento sobre si e sobre os 
outros. 

• Criar o gosto pela descoberta das 
suas emoções. 

Durante esta semana desenvolver-se-ão 
várias actividades: 

- os jogos da Graça Gonçalves; 

- rally paper dos afectos; 

- outras ainda a organizar. 

 
 
 
 
 

Professores  
 
Assistente Operacional 

Alunos 1º ciclo (2º, 3º 
e 4º anos) 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 

 Relatório 

14 a 18 de 
Fevereiro de 2011 

COMEMORAÇÃO DO DIA DE S. VALENTIM – (GIAA) 

 
• Compreender as sensações e 

comportamentos que estão 
associamos ao Amor.  

• Fomentar o convívio entre os 
elementos participantes.  

• Promover o bem-estar e o 
relacionamento interpessoal. 

• Valorizar os diferentes tipos de 
emoções, afectos e sentimentos 
entre as pessoas. 

• Café de Ciência “A Química do Amor” 

– abordagem do amor romântico do 
ponto de vista da química. Conversa 
informal durante o saborear de um café.  

• Produção e distribuição de 
“lembranças”* alusivas ao tema pela 
equipa de educação de pares do GIAA. 

• Inscrição dos participantes 
interessados. 
 

 
• Actividade “Doces Emoções”. 

Produção e distribuição de rebocados 
“bola de neve” envoltos em mensagens 

 
Equipa PES 
 
Prof.Doutor Paulo Claro 
do Deptº de Química da 
UA 
 
Equipa de educação de 
pares do GIAA 

 
Professores de 
Português/ AP/FC 
/Francês/Inglês 
 

 
Professores  
 
A.Operacionais 

 
 
 
 
 
 
 
Alunos 2º e 3º ciclos 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 

 
 
 
 
 

14 de Fevereiro 
(D7/sala CEF) 



de sensibilização sobre a importância 
das emoções, sentimentos e afectos 
que poderão ser criadas em LP, AP ou 
FC. Actividade dinamizada com o apoio 
da equipa de educação pelos pares do 
GIAA. 

• Concurso de cartas de amor 
(* mensagens alusivas, objectos 
simbólicos em origami- corações, ave da 
felicidade...). 
 

 
 
Equipa de educação 
pelos pares do GIAA 
 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO BEIJO (13 DE ABRIL) 

 

 Desenvolver nas crianças a 
capacidade de protecção face a 
situações abusivas. 

Leitura do livro “Nem um beijito à 
força!”. 

Abordagem do seu conteúdo com os 
alunos. 

 
Educadoras de Infância 
Professores 1º ciclo 

Alunos do pré-escolar 
1º Ciclo 

 Relatório 
2º Período 

(8 de Abril) ??? 

TRABALHOS DE PESQUISA SOBRE IST 

 Desenvolver competências de 
literacia de informação e TIC. 

 Desenvolver relações 
interpessoais. 

 Promover a educação para uma 
sexualidade saudável. 

 Pesquisa e elaboração de trabalhos 
sobre IST (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis) /DST. 

 
 
Professores de: 
CN 
ITIC  
Outros  
 
Alunos do 9º ano 
Alunos 2º ciclo ??? 

Alunos do 9º ano 
 
Alunos 2º ciclo ??? 

 Qualidade do trabalho 
realizado 

2º Período 

 

 Promover a educação para uma 
sexualidade saudável. 

 Exposição dos trabalhos realizados 
pelos alunos 

 
Professores de: 
CN e CNz ??? 
EV/Artes (voluntários) 
As. Operacionais 
 

Comunidade escolar 

 Envolvimento dos 
participantes 
 

 Relatório 

2º Período 

TEATRO DEBATE DO IPJ 

 

 Estimular a reflexão e o debate 
sobre problemas relacionados 
com a sexualidade juvenil. 

 Promover acções de Teatro 
debate sobre temas de interesse 
dos Jovens relacionadas com a 
promoção da sua saúde. 

Peça de teatro debate (2 horas) 
“Nem Muito Simples, Nem Demasiado 
Complicado”- (um espectáculo de debate 

teatral sobre relacionamentos e 
sexualidade juvenil). 

 

 
 
 
Equipa PES 
 
IPJ (Instituto Português 
da Juventude) 
 
Alunos 

Alunos do 3º ciclo  

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 

2º/ 3º períodos 

 Conhecer as transformações 
ocorridas no corpo durante a 

 A transformação do corpo – no âmbito 
de CNz e do P E. Sexual/PRESSE 

 
Professores do 2º ciclo 
(CNz) 

Alunos 2º ciclo 
 Envolvimento dos 

participantes/destinatári
os 

2º período 



puberdade. DT’s 5º ano 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08 DE MARÇO) 

 

 Sensibilizar os destinatários para 
os direitos da Mulher. 

 Promover a igualdade entre os 
sexos. 

 Eliminar comportamentos 
baseados na discriminação 
sexual. 

 Produção de marcadores de livros com 
grafismo e frases alusivas à Mulher. 

 Distribuição pelas /homens mulheres da 
EB2,3 

 
• Equipa PES 
• Equipa de educação de 

pares do GIAA 
• Professores de 

Português, Inglês, 
Francês, História, FC 
(voluntários) 

• Alunos dos 2º e 3º 
ciclos 

• BE 

 
Mulheres/homens e 
mães da EB 2,3 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 

2º Período 
(8 de Março 2011) 

 Desenvolver competências ao 
nível do funcionamento dos 
mecanismos biológicos 
reprodutivos. 

 Compreender as mudanças 
características da adolescência. 

 Valorizar a higiene pessoal como 
factor determinante para a Saúde. 

 Sessão de informação-sensibilização “A 
adolescência e tu” 

 
Equipa Ausónia 
 
CN 9º ano 
 

Alunos do 9º ano 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 

 Relatório 

2º Período 

SESSÃO DE INFORMAÇÃO-SENSIBILIZAÇÃO “PLANEAMENTO FAMILIAR E PREVENÇÃO DAS IST” 

 Promover a educação para uma 
sexualidade saudável. 

 Conhecer as principais IST e 
métodos de prevenção. 

 Ampliar os conhecimentos sobre 
planeamento familiar e Prevenção 
das IST 

 Estimular a reflexão e o debate 
sobre problemas relacionados 
com a sexualidade 

 Sessão de informação-sensibilização 
“Planeamento Familiar e Prevenção 
das IST” 

 
 
Equipa PES_ES 
 
Equipa do Centro Saúde 
O.Az. 

 
Professores EFA 

Formandos da 
Alfabetização e  EFA 
B1 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 

 Relatório 

2º Período 
(6 de Abril  

Entre as 9h e as 
12h) 

 Promover o envolvimento dos 
pais/EE nas actividades escolares. 

 Sensibilizar os pais para a 
importância da comunicação com 
os seus filhos adolescentes. 

 

 Sessão de informação-sensibilização 
sobre A problemática da Sexualidade 
e a comunicação pais-filhos na 
adolescência. 

 
Psicóloga do Centro 
Saúde O.Az. – Dra Paula 
Almeida. 
 
Equipa PES 

 
 

Pais/EE dos alunos 
dos 7º e 8º anos, CEF 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 

 Relatório 

2º/3º Período 

 

 



 

PREVENÇÃO DO CONSUMO DE SPA 

Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE CONSUMO DE SPA 
(EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA COMENIUS REGIUS PARA 9º ANO E CEF) 

 Avaliar os hábitos de consumo de 
SPA dos alunos 

 Diagnosticar casos-problema 

 

Inquérito à Comunidade Escolar sobre 
hábito/consumo de SPA 

 
Equipa PES 
 
Professores de AP  

Alunos dos 8º e CEF 
(novo) 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 

2º Período 
(Janeiro/Fevereiro) 

 Avaliar a evolução das 
competências adquiridas 
relativamente ao ano anterior. 

 

 Tratamento dos dados do inquérito 
sobre hábito/consumo de SPA 

Equipa do PES 

 
Comunidade escolar 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 

 Relatório 

2º período 

INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA DO PORTO 
(EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA COMENIUS REGIUS PARA CEF) 

 Sensibilizar para os perigos 
associados ao consumo de SPA. 

 Prevenir situações de risco. 

 Intervir/apoiar situações-
problemas detectadas. 

 Sessão de informação-sensibilização  
“A Adolescência e o consumo de SPA 
– comportamentos de risco e 
consequências ” 

 
Equipa PES 
Professor de CMA 
 
Associação 
EcosUrbanos de 
S.João da Madeira / 
Equipa IDT de Stª Mª 
da Feira. 

Novos alunos do CEF 
(CEF B) 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 

 Relatório 

2º Período 

 Sensibilizar para a adopção de 
hábitos de vida saudáveis; 

 Prevenir atitudes de consumo de 
substâncias psico-activas. 

 Ampliar noções gerais 
relacionadas aos transtornos por 
uso de substâncias psico-activas. 

 Sessão de informação-sensibilização 
“Prevenção do Consumo de SPA”. 

 
 
Equipa PES_ES 
 
Associação EcosUrbanos 
de S.João da Madeira / 
Equipa de Stª Maria da 
Feira. 
 
Professores EFA 

Formandos da 
Alfabetização e EFA 
B1 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 

 Relatório 

2º Período 
(2 de Março entre 
as 9h e as 12h) 

 

 

 

 

 



 

SAÚDE MENTAL / VIOLÊNCIA EM MEIO ESCOLAR 

 

Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

SEMANA DA INTERNET SEGURA 

 
 

 Combater as dúvidas/lacunas dos 
pais/EE reveladas na sessão de 23 
de Março de 2010. 

 Promover formação básica na área 
da Internet. 

 

 Sessões de Formação Básica para 
pais sobre Internet, e-mail e redes 

sociais. Actividade prática em sala de 
informática. 
 

 Elaboração de cartaz para publicitação. 
 

 Publicitação no site do Agrupamento, no 
blog e facebook do PES, via caderneta 
de aluno, flyers, via Associação de Pais.  

 

 Inscrição prévia dos interessados, on-
line ou por caderneta de aluno. 

 

 Formação de turmas, calendarização 
das sessões e comunicação aos 
interessados inscritos.  

 
Professores de ITIC  
 
Outros professores 
colaboradores 
(voluntários) 

Pais /EE do 
Agrupamento 

 
A. Operacionais 

 Envolvimento dos 
destinatários. 
 

 Relatório 

2º Período 
Fevereiro  

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA INTERNET SEGURA (09 FEV.) 

 Alertar para as vantagens e 
desvantagens da Internet. 

 Envolver os alunos na produção de 
materiais com a aplicação das novas 
TIC. 

 Produção e distribuição de 
desdobráveis alusivos aos perigos da 
Net nas aulas de ITIC. 
 

 Afixação de cartazes alusivos ao tema 
produzidos pelos alunos do 9º ano no 
âmbito das CN. 

 
• Professores de ITIC 
• Alunos dos 3º ciclo (8º 

ano) 
 

• Equipa PES 
• Alunos do 9º ano a CN 

Comunidade escolar 

 Qualidade dos 
materiais produzidos. 
 

 Relatório 

2º Período 
(9 de Fevereiro) 

 

 

 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE (07 DE ABRIL) 

 • Feira da Saúde  
   Envolvimento dos 08 de Abril de 



 
 

• Promover a Saúde individual e 
comunitária. 

• Desenvolver o espírito de 
solidariedade entre os cidadãos. 

• Facultar informação para uma vida 
saudável. 

• Divulgar instituições de 
apoio/manutenção da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia aberto à Comunidade em que serão 
realizados diferentes rastreios, dádiva 
de sangue e fornecida informação 
diversa sobre Saúde. Exige a 
colaboração de diferentes parceiros 
particulares e públicos. 

(actividade apoiada pela equipa de 
pares de educação do GIAA): 

- Dádiva de Sangue 

- rastreio visual 

- rastreio tensão arterial 

- densitometria óssea 

- IMC (Índice de Massa Corporal) 

- colesterol 

- glicemia 
 

 Produção do cartaz e flyer’s de 
divulgação, pela equipa de educação de 
pares do GIAA. 

• Divulgação do evento no jornal, rádio, 
blog e facebook do PES, página do 
Agrupamento, caderneta de aluno e 
flyers. 

• Convite às instituições privadas/públicas 
para estarem presentes no evento. 

• Exposição de trabalhos realizados pelos 
alunos ao nível do PASSE, PES e 
curricular. 

 

Equipa PES 
 
Equipa de pares de 
educação GIAA 
 
IPS (Instituto Português 
do Sangue) do Porto 
 
Centro de 
Saúde/Escola Superior 
de Enfermagem de 
Ol.Az. 
 
Óptica Médica Oculu’s 
 
Outras instituições 
privadas/públicas 
(academias de 
ginástica, 
nutricionistas, IDT…) 

 
Equipa de Educação 
de pares GIAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 

2011 
(todo o dia) 

HOSPITAL DAS BONECAS 

 

 

 Promover as regras básicas de 
saúde. 

 

 Esbater o receio em relação aos 
profissionais de saúde. 

 

 Minimizar o sofrimento e a dor 
associado ao ambiente hospitalar. 

 

• Hospital das bonecas.  

As crianças levam o seu boneco/a ao 
médico e relatam as doenças fictícias do 
mesmo sendo diagnosticada uma 
doença e prescrito o seu tratamento. 

 
 
 
 
 
Educadores de Infância 

 

 

Alunos do pré-escolar 

 

J.I. de O. Azeméis nº1 

e Lações  

(Bairro Social) 

 

 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 

Ao longo do ano 



 

CUIDADOS A TER COM A EXPOSIÇÃO SOLAR 

 
 

 
• Identificar os perigos do Sol. 
 
• Sensibilizar os alunos para os 

cuidados a ter com a exposição ao 
Sol. 

 

 Promover as regras básicas de 
saúde. 

 

• Vinda de um Enfermeiro/enfermeira da 

ESE de Oliveira de Azeméis para a 

apresentação de uma palestra sobre o 

tema. 

 

 
 
Educadora de Infâcia 
 
Professoras 
 
Enfermeira(a)/ ESE 
 

 

 

Alunos do pré-escolar 

Professoras 

As. Operacionais 

 

 

 

 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 

2º Período 

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E A. OPERACIONAIS 

 Desenvolver conhecimentos básicos 
de primeiros socorros. 

• Desenvolver o espírito de 
solidariedade entre os cidadãos. 

 

 Formação Básica de Primeiros 
Socorros. 

 
Equipa PES 
 
Socorristas dos 
Bombeiros de Oliveira 
Azeméis 
 

As. Operacionais 
Professores 
voluntários 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 

 Relatório 

2º Período 

 

 

 



3º Período 
 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E ACTIVIDADE FÍSICA 

PEA 
Metas 

Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

ACTIVIDADE DESPORTIVA 
(EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA COMENIUS REGIUS) 

 
2 
3 
4 
5 
6 
 

• Sensibilizar para a 
adopção de hábitos de 
vida saudáveis. 

• Fomentar o gosto pelo 
desporto. 

 

• Torneios inter-turmas de várias modalidades 
“Ser activo, ser saudável”. 

 

• Actividade física extra-curricular 

 

 
 
 
Professores de EF 

Alunos 2º, 3º ciclos e 
CEF’s 
 
 
 
Alunos do 1º ciclo 
 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

 
Último ou penúltimo 

dia do 3º período 
 

Ao longo do ano 

VAMOS TORNAR A  CANTINA UM ESPAÇO MELHOR 
ACTIVIDADE EM ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA ECO-ESCOLAS 

 

1 

2 

3 

5 

 

• Melhorar o ambiente da 
cantina. 

• Desenvolver nos alunos 
regras de saber estar. 

• Fomentar o envolvimento 
dos alunos nas actividades 
escolares e na 
preservação do património 
escolar. 

• Música ambiente. 

• Alteração da organização da cantina 
(disposição das mesas, decoração, 
conforto). 

• Criação das Brigadas de Apoio à cantina que 
serão formadas por: 

- 2 alunos no controle da fila de entrada; 

- 1 aluno no controle da higiene das mão; 

- 1 Professor/A. Operacional no controle da 
refeição completa; 

- 3 alunos + 2 professores/A. operacionais 
no controle do barulho, da arrumação e da 
manutenção da higiene da sala. 

• Produção de t-shirts identificativas da equipa 
Brigadas de Apoio. 

 

 
Professores de Ed. 
Musical 
Equipa PES 
 
Professores 
(voluntários, incluído no 
TE ou AP) e A.O. 
 
Alunos da EB 2,3 (2 
alunos por turma, 
voluntários em FC/ 
AP)) 

 
 
 
 
 
 
Utentes da cantina 

 
 
 
 
 
 
• Envolvimento dos 

participantes/destinatários 
 

 Relatório 

 
 
 
 

Ao longo do ano 

PASSE – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM SAÚDE ESCOLAR 

1 

2 

3 

7 

 

 Promover uma 
alimentação saudável em 
ambiente familiar. 

 Fomentar o envolvimento 
dos pais/EE nas 
actividades escolares. 

• Desenvolvimento das actividades propostas 
pelo PASSE . 

 
Equipa PES 
Professores ti 
 
Professores 1º ciclo e 
pré-escolar. 
 
Assistentes 

 
Alunos do pré-escolar 
e 1º ciclo 
 
Pais/EE 

• Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

Ao longo do ano 



 Fomentar o envolvimento 
dos alunos nas actividades 
escolares. 

Operacionais 
Equipa PASSE local 

Workshops “Saladas 6+1” 

2 

3 

7 

 Promover uma 
alimentação saudável em 
ambiente familiar. 

 Fomentar o envolvimento 
dos pais/EE nas 
actividades escolares. 

 Fomentar o envolvimento 
dos alunos nas actividades 
escolares. 

 Preparação de 6 saladas pelos pais/EE com 
orientação do formador de CEFde Hotelaria. 

 Contribuição, por parte dos pais, com uma 
receita de salada do seu conhecimento. 

 Divulgação da actividade no jornal, rádio, 
blog e Facebook PES, site do Agrupamento 
e caderneta do aluno. 

 Inscrições on-line ou através da caderneta 
de aluno ou do DT ou professor Titular de 
Turma.  

 

 Actividade “Os olhos também comem” 

sobre a decoração de pratos com alimentos 
em forma de bonecos, apoiada por uma 
equipa de alunos do CEF de Hotelaria e a 
ser desenvolvida simultaneamente aos 
workshops “Saladas 6+1”. 

 

 
 
Formador do CEF de 
Hotelaria 
 
Equipa PES 

 

Professores do 

Agrupamento 

 

Pais/EE 

 

 
Equipa de alunos do 
CEF de Hotelaria 
 
 

 
 
  

 
 
Pais/EE do 
Agrupamento 
 
Docentes do 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 

 
Educandos/filhos dos 
participantes nos 
workshops. 
 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

2º e 3º Períodos 
(sala CEF) 

(Uma sessão por 
período, se houver 

inscrições) 

SUMO NATURAL E FRUTA NO BUFETE 

2 
3 
 

 Promover uma alimentação 
saudável em ambiente 
escolar. 

 Fomentar o envolvimento 
dos alunos nas actividades 
escolares. 

 Incentivar ao consumo de 
fruta natural e de água. 

 Oferta no bufete de sumo natural de laranja 
e de caixas de fruta cortada/espetadas, 
elaboradas pela equipa CEF de Hotelaria. 

 Oferta de sandes saudáveis (alface, ovo, 
atum, tomate) confeccionadas na hora. 

 Máquina de garrafas de água no 
polivalente. 

 Produção de cartazes alusivos aos frutos do 
dia, criados pelos alunos em EVT/EV/Artes. 
Afixação dos mesmos no bufete para 
anunciar a fruta do dia. 

 
 
 
Equipa PES 
 
Equipa de alunos do 
CEF de Hotelaria 
 
Assistentes 
Operacionais 
 
Alunos e professores 
EV/EVT/Artes 
(voluntários) 

Comunidade Escolar 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatários 
 

 Relatório 

Ao longo do ano  
(2ª a 5ª) 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO SEXUAL E IST 
(ACTIVIDADES EM ARTICULAÇÃO COM O PROJECTO DE EDUCAÇÃO SEXUAL E PROGRAMA PRESSE (1º. 5º E 7º ANO)) 

PEA 
Metas 

Objectivos 
Prioritários 

Actividades 
Dinamizadores 
/Participantes 

Destinatários 
Instrumentos de 

Avaliação 
Calendarização 

SESSÃO DE SENSIBILIZAÇÃO “VIOLÊNCIA NO NAMORO” 

 

1 

2 

3 

7 

 Contribuir para a melhoria 
dos relacionamentos 
afectivo-sexuais dos 
jovens. 

 Promover a igualdade 
entre os sexos. 

 Eliminar comportamentos 
baseados na 
discriminação sexual ou 
na violência em função do 
sexo. 

 Sessão de sensibilização sobre a “Violência 

no Namoro”. 

 

Equipa PES 

 

Psicólogo convidado 

 

Professores de FC, CN e 

CMA  

 

 

Alunos do 9º e CEF 

 Relatório 

 

 

 

3º Período 

Tertúlia “QUESTÕES DE GÉNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL” 

(No âmbito do PRESSE) 

3 

4 

7 

 Incentivar a reflexão 

individual e em grupo. 

 Promover o envolvimento 
da comunidade escolar 
nas actividades da escola. 

 Desenvolver novos 
conhecimentos sobre a 
sexualidade humana. 

 

 Tertúlia com jantar para a Comunidade 

Escolar sobre Questões de Género e 

Orientação Sexual. 

(Inscrições para o jantar limitadas à lotação 

da sala CEF) 

  

 

Equipa e-PRESSE 

Equipa PES-ES 

 

Equipa de Profissionais de 

Psicologia convidada 

 

Comunidade Escolar 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 

 

 

 

3º Período 

Sessão de sensibilização “VIOLÊNCIA EM MEIO FAMILIAR” 

1 

2 

3 

4 

 

  
 Eliminar comportamentos 

baseados na 
discriminação sexual ou 
na violência em função do 
sexo. 

 Informar sobre os direitos 
e serviços de apoio à 
vítima. 

 Contribuir para a melhoria 
dos relacionamentos 
afectivo-sexuais. 

 Sessão de sensibilização sobre a “Violência 

em Meio Familiar”. 

 
 
Equipa PES_ES 
 
Psicóloga do Centro de 
Saúde de Oliveira de 
Azeméis. 
 
Professores EFA 

Formandos da 
Alfabetização e  EFA 
B1 

 Envolvimento dos 
participantes/destinatári
os 
 

 Relatório 

3º Período 
(4 de Maio entre 
as 9h e as 12h) 



 

 

 
Oliveira de Azeméis, 20 de Setembro de 2010 

Última actualização efectuada a 22 de Novembro de 2010 
 

A Coordenadora PES, 
 

Helena Trigo 

 


