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1. INTRODUÇÃO 

 

Este relatório expõe, através de uma descrição sucinta, as atividades desenvolvidas no 

âmbito do Programa de Promoção e Educação para a Saúde, um balanço das mesmas e uma 

pequena reflexão da equipa. 

A equipa do PES, Programa de Promoção e Educação para a saúde, constituída pelas 

professoras Ana Sampaio, Maria José Mendes, Manuela Malheiro, Filomena Abreu, Lurdes 

Pereira, Maria Paula Morgado, pela psicóloga Ana Leite e pela enfermeira Margarida Silva deu 

cumprimento ao plano elaborado no âmbito da Educação para a Saúde.  

 

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR: 

- Comemoração do Dia da Alimentação, com a degustação de sopas, atividade 

intitulada  shot de sopa, na Escola Básica de Palmeira. 

- Comemoração do Dia da Alimentação nas escolas do 1º ciclo com a confeção de 

sopas, saladas e espetadas de fruta.  

- Sensibilização dos alunos na cantina da escola de Palmeira. Para tal foram criadas as 

brigadas da cantina em Palmeira, constituídas por alunos do 9.º ano que incentivaram os 

alunos a evitar os desperdícios de alimentos, a consumirem a refeição completa e ainda a 

realizarem a higiene das mão e boca antes e após as refeições.   

- Continuação da implementação do programa PASSE, Programa de Alimentação em 

Saúde Escolar, no 1.º ciclo e do PASSEZINHO (Jardins de Infância).  

- Realização da semana temática das sopas/alimentação saudável, em todos os 

Jardins de Infância do AESM, no mês de outubro, no sentido de aumentar o consumo de 

vegetais e fruta e incentivar o consumo de sopa. 

- Os alunos do 4º ano das escolas do 1º ciclo do agrupamento deslocaram-se ao 

MARB (mercado abastecedor de Braga), no âmbito do PASSE. 

 

SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA: 

- Sessão sobre “Bullying e Cyberbullying” pela GNR/Escola Segura, dirigida aos alunos 

do 5º ano. da Escola Básica de Palmeira. 

- Sessão sobre "Internet Segura" para os alunos das dez turmas do 6.º ano e 7º ano da 

Escola Básica de Palmeira pela  Escola Segura da GNR. 

- Sessão sobre "Internet Segura" para os alunos das escolas Básicas da Ortigueira e 

Brácara pela  Escola Segura da GNR. 

- Sessões sobre "Internet Segura" para os alunos das turmas do 7º e 8º ano da Escola 

Sá de Miranda, com a colaboração da Escola Segura da PSP. 

- Sessões no âmbito da “Liberdade e Segurança” para os alunos da turma CEF da 

Escola Básica de Palmeira, por agentes da GNR. 

- Realização da semana temática de atividade física e mental, em todos os Jardins de 

Infância do AESM, no mês de maio. 

 

COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS: 

- Sessões sobre "Consumos de Álcool e Substâncias Psicoativas” no âmbito da 

prevenção de comportamentos de risco, pela equipa da Escola Segura da GNR para os alunos 

das seis turmas do 8.º ano, da Escola Básica de Palmeira.  

- Sessões sobre "Consumos de Álcool e Substâncias Psicoativas” no âmbito da 

prevenção de comportamentos de risco, para os alunos das 2 turmas do 7.º e 8º ano da Escola 

Sá Miranda, com a colaboração da Escola Segura da PSP. 
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- Sessões sobre "Consumos de Álcool e Substâncias Psicoativas” no âmbito da 

prevenção de comportamentos de risco, para os alunos das 12 turmas do 10.º ano da Escola 

Sá Miranda, com a colaboração da Escola Segura da PSP.  

 

AFETOS E EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

- No âmbito da comemoração do Dia Mundial da luta contra a Sida e para as seis  

turmas do 9.º ano do agrupamento e a quatro turmas do 12º ano, a realização do “Jogo do 

Risco”, atividade dinamizada pela enfermeira Margarida Silva. 

- Sessões no âmbito da Violência no Namoro “Amar com Amor”, destinadas aos alunos 

das 7 turmas finalistas do 3º ciclo do agrupamento. As ações foram dinamizadas com a 

colaboração da equipa técnica do Projeto CHEGA, desenvolvido pela SOPRO – ONGD.  

- Sessões dirigidas às 15 turmas do 11º ano da Escola Sá Miranda, no âmbito da 

Violência no Namoro, dinamizadas com a colaboração da equipa do Grupo Ger`@ções3D 

(CATL-ACR), valência do Centro Cultural e Social de Santo Adrião, e da equipa da PSP Braga. 

Uma das sessões contou ainda com a colaboração de técnicos da UMAR e da APAV.  

- Sessão sobre métodos contracetivos, pela enfermeira Margarida, para todos os 

alunos do 9.º ano do agrupamento e a quatro turmas do 12º ano. 

- Sessão sobre o tema “Proteger o corpo contra aproximações abusivas” a todos os 

alunos do 1º ciclo do agrupamento pela  enfermeira Margarida Silva. 

- Sessão sobre o tema “ Compreensão da fisiologia da resposta humana e ética da 

sexualidade” ministrada a turma 2P2, pela enfermeira Margarida. 

- Sessão sobre "Gravidez na Adolescência" dirigida à turma 12º3 ministrada pela 

enfermeira Margarida. 

- Apoio à implementação do programa PRESSE (Programa Regional de Educação 

Sexual em Saúde Escolar), em colaboração com a biblioteca de Palmeira 

 

HIGIENE E SAÚDE ORAL 

 

- Dinamização da Semana Temática da Saúde Oral com a implementação do PNSO 

(Programa Nacional de Saúde Oral), realização de sessões de educação para a saúde sobre o 

tema e sensibilização para o uso do cheque dentista aos alunos do 2º, 5º e 8º ano nas escolas 

do agrupamento e nos Jardins de Infância, pela enfermeira Margarida.  

- Foi dada continuidade à implementação do PNSO nos Jardins-de-infância e escolas 

do primeiro ciclo e do programa SOBE (Saúde Oral/ Bibliotecas Escolares). 

- Implementação do "Programa Colgate" pelos alunos da Escola da Eira Velha. 

 

OUTROS 

- Dinamização de projetos de recolha seletiva de lixo, de tampas, rolhas de cortiça e 

pilhas, em todos os Jardins de Infância do AESM, no sentido de responsabilizar as crianças e 

familiares para os deveres e direitos do cidadão e a preservação da natureza. 

- Pontes para a saúde: referenciação de crianças/adolescentes para consultas ou 

outros serviços de saúde, sempre que necessário.  

- Formação em Suporte Básico de Vida aos alunos do 9º e 12º ano da Escola Básica 

de Palmeira e Sá de Miranda, dinamizado pela enfermeira Margarida. 

- Rastreio visual na Escola Básica de Palmeira com a colaboração da biblioteca escolar 

de Palmeira. 

- Rastreio Visual aos alunos da Escola da Brácara. 

- Colaboração no trabalho de investigação “Projeto Mochilas”, com a sensibilização 

para importância da colocação correta das mochilas a fim de minimizar as consequências da 

sua incorreta utilização.  

- Levantamento dos alunos com necessidades de saúde especiais para elaboração do 

PSI (Plano de Saúde Individual). 
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- Sessão de SBV a todos os assistentes operacionais da Escola Sá de Miranda, 

efetuada pela enf. Margarida. 

- Sessão sobre "Cuidados a ter com alunos com epilepsia" dirigida aos assistentes 

operacionais e professores da Escola Básica de Palmeira, efetuada pela Enfermeira Margarida 

e pelo professor Jorge Silva 

- Sessões sobre higiene, pela enfermeira Margarida aos alunos NEE na ESM e nos 

balneários da Escola Básica de Palmeira. 

- Sessão sobre "Diabetes Infantil" dirigida a assistentes operacionais e professores da 

EB1 de Dume, pela enfermeira Margarida. 

- Sessão "Cuidados a ter com o Sol", por responsáveis da farmácia de Palmeira. 

- Realização do corta mato pelos alunos do 4º ano das escolas do agrupamento. 

- Sessão sobre “Segurança Rodoviária” em todos os Jardins de Infância do AESM, por 

agentes da GNR/PSP. 

- Visita à Escola de Educação Rodovíária por todos os alunos do 3º ano de todas as 

escolas do 1º ciclo do agrupamento. 

- Realização da Operação Mini fardas, para os alunos das escolas Básicas da 

Ortigueira e Brácara pela  Escola Segura da GNR. 

- Não foi realizada a Caminhada Saudável, prevista para o dia 9 de junho, devido ao 

mau tempo.  

 

3. REFLEXÃO CRÍTICA 

 

A equipa do PES reuniu, sempre que necessário, para a planificação e implementação 

das atividades propostas para ano letivo 2017/2018. 

Em todas as atividades os alunos mostraram-se interessados e participativos. 

Todo o trabalho desenvolvido na planificação concepção e acompanhamento das 

atividades decorreu com a colaboração de todos os elementos da equipa. 

As coordenadoras do PES exerceram as funções num clima de diálogo e de respeito 

por todos os órgãos e diferentes atores com o objetivo de assegurar o acompanhamento, 

monitorização e desenvolvimento das atividades da saúde em meio escolar. Observou-se a 

mesma conduta por parte de todos os elementos da equipa PES. 

 

3.1. PONTOS FORTES 

Como pontos fortes há a destacar: 

- Melhor relacionamento entre os alunos. 

- Contribuição para a tomada de decisões positivas e conscientes, pelos alunos. 

- Implementação do programa nacional de saúde oral. 

- Implementação do plano de educação sexual (PRESSE). 

- Mudança dos hábitos alimentares dos alunos e a aquisição de hábitos mais 

saudáveis. 

- Envolvimento de vários docentes nas atividades do PES. 

- Envolvimento de outros agentes da comunidade nas atividades do PES. 

- Envolvimento ativo e dinâmico de todos os elementos da equipa PES na planificação 

e dinamização das respetivas atividades. 

- Diversificação de parcerias com entidades/ equipas externas, estabelecidas este ano 

letivo, que permitiram uma maior projeção e capacidade da equipa PES na concretização de 

uma série de atividades 

 

 

3.2. PONTOS FRACOS 

Como pontos fracos há a destacar: 

- Baixa frequência do GIA, nas Escolas de Palmeira e Sá de Miranda. 

- Pouco envolvimento dos pais/E.E. nas atividades do PES. 



6 

 

- Dificuldade de implementação de algumas atividades devido à ocupação de aulas e a 

extensão e obrigatoriedade de cumprimento dos programas curriculares. 

- Os testes de avaliação PRESSE apresentam discrepâncias relativamente aos temas 

que constam na Portaria 196-A/2010, de 9 de Abril, além disso algumas questões dos referidos 

testes são dirigidas a actividades muito específicas do PRESSE que nem sempre são 

trabalhadas com os alunos. Por este motivo foi decidido em conselho pedagógico que a 

realização destes testes seria facultativa.  

- A equipa PES considera, de forma unânime, que para cumprimento de um plano de 

atividades que ofereça cobertura às necessidades globais do Agrupamento no âmbito da 

Educação para a Saúde, se torna imprescindível um reforço dos elementos docentes que 

constituem esta equipa, sobretudo na ESM 

 

3.3. ACÇÕES PARA MELHORIA 

- Sensibilizar os alunos para a importância e funções do GIA. 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a aquisição de hábitos alimentares 

saudáveis. 

- Envolver os alunos/associação de estudantes e de pais na conceção e elaboração 

dos projetos PES: (Sugestões, planeamento, dinamização e divulgação das atividades).  

- Manutenção da diversidade ou até ampliação, das parcerias com entidades/equipas 

externas. 

- Reforço do número de elementos docentes na equipa PES, sobretudo a prestar 

serviço na Escola Sá Miranda 

 

 

 

 

As Coordenadoras do PES 

 

______________________________________________ 

(Ana Maria Sampaio) 

 

______________________________________________ 

(Maria Paula Morgado) 

 

 

Braga, 14 de julho de 2018 


