
«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 

 

 

O Projeto de Promoção e Educação para a Saúde, do Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna, propõe uma 

abordagem pedagógica, sistemática e constante de temáticas associadas à Saúde, que permita desenvolver, nos 

alunos, o sentido de responsabilidade para que se formem indivíduos autónomos informados e críticos, com 

capacidade de fazerem escolhas conscientes e adotarem estilos de vida saudáveis. 

Estamos conscientes de que a Escola não se esgota na transmissão de conhecimentos, tem também a missão de 

educar para os valores, promover a saúde, a formação e a participação cívica dos alunos. 

Pretendemos que a Educação para a Saúde e Sexualidade seja tratada numa perspetiva interdisciplinar, e que 

envolva não só os alunos, mas, toda a Comunidade Educativa, estabelecendo, sempre que possível, a articulação 

com outras entidades internas e externas, tais como Associação de Pais, GIPS (Gabinete de Apoio Psicossocial), 

Centro de Saúde, CML, Junta de Freguesia, Ordem dos Farmacêuticos, Faculdade de Medicina Dentária, Essilor, 

Fundação Portuguesa do Pulmão, Centro de Alcoologia do Hospital Júlio de Matos, IDT, Associação Portuguesa 

de Asmáticos, Associação Abraço, Escola Segura, entre outros. 

Pensamos ser essencial, de acordo com as Orientações do Ministério da Educação, publicadas em Diário da 

República, abordarmos as várias temáticas da Saúde e Sexualidade, de modo adequado aos diferentes níveis 

etários e especificidadede cada turma. Consideram-se temáticas prioritárias: 

 Alimentação e Atividade Física; 

 Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas; 

 Educação Sexual em Meio Escolar – ISTs; 

 Saúde Mental – Prevenção da Violência em Meio escolar. 

Contudo, é também indispensável promover, nos diversos estabelecimentos do Agrupamento, atividades que 

contemplem outros temas, tais como: Higiene Individual e Comunitária, Saúde Oral, Prevenção de várias doenças, 

Como atuar em diferentes situações,… 

Acreditamos que a Educação Sexual é um importante contributo para a formação pessoal e social de um 

indivíduo. 

 

No nosso Agrupamento de Escolas funciona, na escola sede, um Gabinete de Atendimento e Apoio ao Aluno – 

“Espaço Jovem”, orientado por uma enfermeira do Centro de Saúde de Sete Rios, que informa, esclarece e, em 

caso de necessidade, encaminha para um apoio extra escola. Neste ano letivo, o seu funcionamento ainda não foi 

possível, por falta de disponibilidade do Centro de Saúde. 

 

Este Projeto é, pela sua natureza, uma tarefa em constante dinâmica e é gratificante pensá-lo como um contributo 

para a Saúde e Bem-estar de todos, facilitando o desenvolvimento de relações humanas saudáveis entre os 

diversos agentes da comunidade educativa. 

 

PPES 


