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NOTA PRÉVIA  

 
Educação e Saúde são dois pilares indissociáveis do desenvolvimento da pes-

soa e do progresso de uma sociedade. Assim, a Saúde e a Educação apresentam-se 
como duas das principais condicionantes do futuro individual e do progresso dos 
povos onde a qualidade de vida, individual e colectiva, depende essencialmente dos 
níveis de educação e de saúde. 

A saúde escolar encontra-se numa posição privilegiada para promover a inte-
racção entre as variáveis Saúde/Educação. Neste sentido, cabe a esta área do conhe-
cimento, promover a saúde global das crianças e adolescentes, enquanto escolares, 
favorecendo o sucesso da aprendizagem através da potenciação de condições favorá-
veis à sua socialização, ao seu desenvolvimento bio-psico-social e ao seu bem-estar. 

Em meio escolar, considera-se que a promoção da saúde “não se deve cir-
cunscrever apenas a uma disciplina ou a um projecto específico, mas integrar o pro-
grama global de escola em que as áreas fundamentais devem depender, em grande 
medida, das necessidades sentidas pela sociedade ou comunidade em que o estabe-
lecimento de ensino se insere” (Loureiro, 2004). 

Sendo assim, não é possível inscrever a promoção da saúde num programa 
com conteúdos definidos e predeterminados, sujeito a avaliação. É antes um princípio 
de acção, um estado de espírito, uma atitude de escuta permanente na vida de todos 
os dias, ou seja, uma educação efectiva, ultrapassando a mera instrução. Uma escola 
atenta a este princípio é uma Escola Promotora de Saúde.  
De acordo com a proposta do Grupo de Trabalho da Educação para a Saúde (GTES) 
a temática relacionada com a Educação Sexual deve ter um carácter obrigatório de 
inclusão na Educação para a Saúde. A abordagem dos temas relacionados com a 
Educação Sexual deve ser feita, de acordo o GTES, nas áreas curriculares não disci-
plinares (Área de Projecto, Formação Cívica e Estudo Acompanhado). Estas temáticas 
deverão ser tratadas pelo menos uma vez por mês. 
Para além da Educação Sexual, foram também definidas pelo GTES, como áreas prio-
ritárias, a Alimentação e Actividade Física; Consumo de Substâncias Psicoactivas e 
Violência em meio escolar/ Saúde Mental. Sendo estas temáticas consideradas priori-
tárias sugere-se que cada turma aborde pelo menos uma delas, de acordo com o inte-
resse/ necessidades manifestadas, numa perspectiva transversal. Uma vez que o 
Director de Turma detém um conhecimento mais profundo das necessidades e especi-
ficidades dos seus alunos, pretende-se que este tenha também um papel decisivo na 
escolha do tema. 

 
 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
Sejam quais forem as combinações dos quadros dentro das quais a criança 

cresce, os anos que vão desde a primeira infância à adolescência têm uma importân-
cia capital, sob todos os aspectos, para o desenvolvimento da criança. É durante esse 
período que a criança adquire as orientações e atitudes básicas em relação a si mes-

Área da sexualidade  
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ma e em relação aos outros: o respeito por si mesma ou a dúvida sobre si mesma, o 
amor ou o ódio, a confiança (…). Viver é aprender, especialmente nesse período. A 
família pode favorecer ou retardar o seu valor, o seu potencial, as suas capacidades. 
Ela fornece-lhe também os modelos dos papéis a serem desempenhados, que por sua 
vez fornecem objectivos e esperanças e os modos de realizá-los.  

A Educação Sexual é uma componente da Educação para a Saúde, inclui 
diversos aspectos da sexualidade e das relações que estabelecemos com os outros. 
Ao falarmos de Educação Sexual falamos nas nossas emoções e afectos, no nosso 
corpo, na forma de nos expressarmos, falamos de sentimentos, falamos de relações 

interpessoais. 
A Educação Sexual é "tradicionalmente" uma responsabilidade da família. Mas, 

todos nós sabemos que muitas vezes ela acontece por outros meios, correndo o risco 
de ser insuficiente, pouco esclarecedora e ineficaz. Os pais são importantes para uma 
educação sexual dos filhos, uma vez que representam para os mesmos, figuras de 
identificação, pelo que possuem um papel preponderante no processo de aquisição da 
identidade sexual. A articulação entre pais, professores ou outros profissionais que 
lidam no dia-a-dia com as crianças, deve promover uma educação sexual saudável. 

A Educação Sexual ultrapassa o âmbito da reprodução, devendo informar 
acerca das alterações físicas que acontecem durante a puberdade, das alterações 
emocionais e do relacionamento social. Como dimensão humana eminentemente rela-
cional e íntima, a sexualidade tem uma vertente emocional e é um elemento essencial 
na formação da identidade global, do auto-conceito, da auto-estima, das competências 
sociais e, de forma geral, do bem-estar físico e psicológico dos indivíduos. É também 
uma componente essencial do relacionamento com os outros, nomeadamente no rela-
cionamento amoroso. Mas pode também ser associada a acontecimentos negativos, 
de ordem emocional, ocorrência de gravidezes não desejadas, recurso ao aborto, ao 
contágio de doenças sexualmente transmissíveis, violência e ao abuso sexuais. No 
entanto, a sexualidade é das características humanas mais determinadas e moldadas 
pelo processo de socialização. Deve ser vivida de forma esclarecida e responsável. 
Essa informação obtém-se desde logo junto da família. O ideal seria os pais estarem 
receptivos a responder às dúvidas dos filhos, mas por vezes a inibição de uns ou de 
outros impede o diálogo. Os professores podem ajudar, dando as respostas adequa-
das a quem está a crescer. A escola, enquanto espaço de grande importância na 
socialização das dos jovens é também um local de grande permanência temporal onde 
se realiza uma boa parte das aprendizagens básicas de todos os indivíduos. O que 
somos, pensamos, fantasiamos, desejamos e fazemos ao nível sexual é resultado de 
um processo contínuo de aprendizagens, interacções e reflexões realizado em todos 
os círculos de vida e actividade humanas, nomeadamente no contexto familiar, nas 
relações entre os pares, e nos contextos social de aprendizagem formal (a escola ou 
as religiões, por exemplo) e informal (nomeadamente o universo mediático típico das 
sociedades modernas). Estes processos são contínuos e feitos de mensagens contra-
ditórias, por vezes até conflituais. É neste contexto que, mediante diferentes influên-
cias e experiências, se vai formando a identidade sexual. 
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Os jovens se não tiverem um suporte de informação suficiente, podem partir 
para a vivência da sexualidade com ideias erradas e incorrectas, adoptando compor-
tamentos não adequados e, portanto irresponsáveis. 

É durante parte da vida escolar que rapazes e raparigas, física e emocional-
mente, vivem o turbilhão das mudanças próprias do crescimento. Muitas vezes ao 
olhar para o espelho podem perguntar: mas afinal o que se passa comigo? 

 
FINALIDADES 
 
- Envolver os Pais na abordagem da Promoção e Educação para a Saúde. 
- Reflectir sobre o papel da família e da escola na educação das crianças e jovens. 
- Sublinhar a importância dos Pais na Educação Sexual dos filhos. 
- Sensibilizar os adolescentes para a forma como expressam/gerem os seus afectos. 
 
 
 
 
 
CONCRETIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

A Educação Sexual em meio escolar não pode posicionar-se em relação a 
qualquer atitude ou quadro de valores que não sejam consensuais, pois, o que está 
em causa é o desenvolvimento psicoafectivo dos jovens, a auto-estima, o respeito 
pelos outros, o envolvimento pessoal, o lado dos afectos, do prazer, das emoções, da 
alegria, da angústia. Sendo transversal à vida, a sexualidade é uma área aberta ao 
pensar, ao diálogo e ao questionamento que integra a formação pessoal, social e 
moral. Daí que o modelo curricular mais congruente seja a interdisciplinaridade, sem 
que exista compromisso da escola em seguir um modelo impositivo, mas compreensi-
vo. Enquanto dimensão essencial do percurso educativo e formativo dos jovens, impli-
ca uma articulação entre a escola com os outros agentes educativos: a família, profis-
sionais da área da saúde e serviços especializados de apoio educativo. Para isso é 
necessário que todos os intervenientes neste processo recebam formação, nomeada-
mente os pais/encarregados de educação para colmatar possíveis falhas existentes. 

A Educação para a Saúde na escola será tanto mais profícua, quanto maior for 
o comprometimento dos elementos da comunidade educativa e do seu meio envolven-
te. Neste sentido surge a necessidade de se criar uma equipa responsável pelo projec-
to para aplicar os princípios orientadores da educação para a promoção da saúde. 
Nesta perspectiva, os professores colaborantes devem ser voluntários com ligações 
próximas dos alunos e do professor coordenador.  
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CARACTERIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E NECESSIDADES 

 
População-alvo:  

Alunos do 2º e 3º ciclo.  
Caracterização: 

A adolescência é uma fase da vida dos jovens caracterizada por mudanças 
rápidas no campo físico e psicológico. Este comportamento deve ter em conta um 
acompanhamento diferenciado, uma vez que, o nível socioeconómico e a composição 
do agregado familiar são aspectos determinantes na construção da identidade pessoal 
dos nossos jovens. Assim sendo, constata-se que a Escola, integra alunos provenien-
tes de famílias fragmentadas, de diferentes origens e com problemas ao nível da afec-
tividade. Verifica-se ainda, uma situação de elevada percentagem de agregados fami-
liares com bastantes dificuldades financeiras, alguns com pais desempregados. Tam-
bém há a registar, a existência de uma percentagem de alunos subsidiados e com 
necessidades educativas especiais bastante significativa. Relativamente ao nível de 
instrução, grande parte dos pais estudou até ao 2º ciclo de escolaridade. Constata-se 
que muitos discentes são provenientes de povoações, de grande heterogeneidade, 
distantes da escola, de meios rurais com baixos níveis de desenvolvimento económico 
e cultural, situação com reflexos importantes no desempenho e nos níveis de exigên-
cia e sucesso educativo dos alunos.  

 

Identificação de problemas e necessidades: 

A aplicação de questionários a alunos e a análise de grelhas de observação 
permitiram detectar algumas dificuldades nas seguintes áreas:    

 

 1 - Educação sexual/IST`s 
       1.1 - Gestão de emoções/afectos:  

             a) Famílias disfuncionais/com dificuldades no diálogo; 
             b) Alunos com carência afectiva; 
             c) Alunos com dificuldades em expressar/gerir afectos e a sexualidade. 
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OBJECTIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 
    OBJECTIVOS GERAIS                      OBJECTIVOS ESPECÍFICOS                   CONTEÚDOS 
 

Consciencializar os 

Pais/Encarregados de 

Educação do seu papel. 

Promover a comunica-

ção intra-família. 

 
Reconhecer a importância social da família. 

 
Relações 

interpessoais: 

 
 
- Relação com 

a família. 

Reconhecer a importância pessoal da família, 

como núcleo que satisfaz necessidades afectivas 

básicas. 

Estabelecer relações de confiança e diálogo entre 

os pais e os filhos. 

 

Aumentar a capacidade 

de resiliência. 

Desenvolver compor-

tamentos assertivos. 

 

 
Promover a auto-estima. 

 
Relações 

interpessoais: 

 
 
 
- Relação com 

pares 

 

Reconhecer o significado e a importância da ami-

zade. 

 
Reconhecer o significado e a importância da 

comunicação. 

Reconhecer a importância da cooperação e da 

ajuda. 

C 

 Respeitar regras de 

convivência não violan-

do o espaço e a indivi-

dualidade de cada um. 

 

 
Ser capaz de dialogar com as pessoas do outro 

sexo. 

 
 
Relações 

interpessoais: 

 
 
 
- Aspectos 

históricos, 

sociais e cul-

turais sobre 

sexualidade. 

 

 
Saber expressar os sentimentos, afectos, desejos, 

intenções e decisões aos outros. 

 
Saber respeitar, aceitar, ou recusar sentimentos, 

afectos, desejos, intenções e decisões dos outros. 

Compreender que em todas as sociedades há 

regras de comportamento sexual. 

Analisar o modo como os meios de comunicação 

apresentam o tema da sexualidade (TV, imprensa, 

literatura, cinema). 
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CALENDARIZAÇÃO  

O projecto deverá ser concretizado ao longo do próximo ano lectivo 
(2008/2009), de acordo com a planificação a seguir apresentada nas aulas de Forma-
ção Cívica e Área Projecto.  

 

PLANO DE ACTIVIDADES/CALENDARIZAÇÃO 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS: 

- Relação com a família. 

 

● Fichas de trabalho - Família para 

quê?  

● Brainstorming sobre o papel da 

família.  

● Barómetros de atitudes sobre os 

valores.  

● Análise de histórias valorativas 

Conflitos, viver com eles. 

 

 

 

 

 

1º Período   

Saúde sexual e reprodutiva  

- contracepção  

- gravidez não desejada  

- infecções de transmissão 
sexual 

- Palestra sobre sexualidades e IST9s  

Para alunos do 9º ano  

- palestra sobre Métodos contracep-

tivos / gravidez na adolescência.  

- Exposição de apresentações feitas 

pelos alunos do 9º ano sobre méto-

dos contraceptivos e IST9s para alu-

nos do 6º ano  

- Feira da contracepção promovida 

pelos alunos do 9º ano.  

Corpo em crescimento  

- fisiologia da reprodução  

- mudanças na puberdade  

- questionários alunos 8º e 9º ano  

- Fichas de trabalho para alunos do 

9º  e 6º ano  

-  análise da música – “Não há estre-

las no Céu “ de Rui Veloso. Para 

alunos do 9º ano  

 

 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS: 
 
- Relação com a família  

● Celebração de datas comemorati-

vas – Dia do Pai e Dia da Mãe 

 

● Jogos de Afectos. - Flor da idade 

de Graça Gonçalves.  

 

 

 

 

2º Período  
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- Relação com pares 

 

● Debate: Os afectos: liberdade ou 

servidão? 

 

● Análise da canção “Jura” do Rui 

Veloso como alicerce para reflectir 

acerca de conceitos como ternura, 

ciúme, compromisso, solidão, 

saudade, razão, entre outros. 

● Procurar e recortar imagens que 

expressem formas prazenteiras de 

viver a afectividade e imagens que 

demonstrem o desagrado de viver 

a afectividade. 

 

● Construir textos em que se mos-

tre a importância da necessidade 

que todas as pessoas têm de rece-

ber afecto. 

 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS: 

 

- Aspectos históricos, 

sociais e culturais sobre 

sexualidade. 

 

◊ Realização de questionários sobre 

as relações afectivas sexuais. 

 ◊ Exploração de dois episódios da 

série “Morangos com Açúcar”, segui-

da de debate.  

◊ Análise da letra e música – “A 

paixão” de Rui Veloso.  

◊ Debate pós e contras.  

◊ Entrevista pais e avós sobre o 

tema namoro. Apresentação dos 

trabalhos à turma  

 

 

 

3º Período 
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INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ser contínua de carácter formativo com utilização dos seguin-
tes indicadores: Registo da presença dos Pais/Encarregados de Educação na escola; 
Registo de ocorrências/mudança de atitudes; Questionários aplicados aos alunos em 
diferentes momentos; Grelha de observação a preencher antes e depois da actividade. 

Sobretudo, pretende-se valorizar a participação, o empenho, o interesse e a 
responsabilidade dos alunos. Daí necessidade de criar um feedback permanente nos 
seguintes moldes:  

AVALIAÇÃO INICIAL - a aplicação inicial de questionários que nos ajudem a 
avaliar /diagnosticar quer os conhecimentos/dificuldades, quer os interesses dos alu-
nos sobre as temáticas de maior relevância. Após este diagnóstico, ficará ao critério 
dos Conselhos de Turma a elaboração de Planos Curriculares, onde se faça um apro-
fundamento de determinadas matérias e/ou uma abordagem mais generalizada, tendo 
em conta os conteúdos programáticos a leccionar de acordo com o ano de escolarida-
de dos alunos. 

AVALIAÇÃO INTERMÉDIA - A avaliação do trabalho desenvolvido poderá inci-
dir sobre o processo de pesquisa, sobre as formas de apresentação e de discussão 
pública no espaço escolar, bem como sobre o empenho demonstrado. Se os trabalhos 
se concretizarem nas áreas disciplinares não curriculares, o aluno será avaliado no 
final de cada período lectivo. 

AVALIAÇÃO FINAL - Em termos avaliativos gerais, a realizar um balanço sobre 
as actividades desenvolvidas, em termos de conteúdos e de níveis de participação. Ao 
nível das áreas curriculares não disciplinares sugere-se a (re)aplicação de questioná-
rios para avaliar / diagnosticar conhecimentos / dificuldades / interesses dos alunos 
sobre as temáticas de maior relevância. 

A avaliação do envolvimento dos pais /encarregados de educação no projecto 
deve ser realizada com base nas informações obtidas junto dos directores de turma - 
grelhas de registo de presença e no preenchimento da ficha de avaliação de activida-
de. 

No final de cada actividade proceder-se-á à elaboração de um relatório conjun-
to, realizado por todos os elementos intervenientes que desenvolveram as acções. 
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Temática  Objectivos  Actividades  Calendarização  Intervenientes  

 

 

 

 

 

 

Alimentação  

 

 

 

 

 

- Melhorar o esta-
do de saúde global 
dos jovens;  

- Inverter a ten-
dência crescente 
de perfis de doen-
ça que se tradu-
zem no aumento 
das taxas de inci-
dência e prevalên-
cia de enfermida-
des como sejam a 
obesidade, diabe-
tes tipo II, cáries 
dentárias, doenças 
cardiovasculares e 
outras; 

- Colmatar carên-
cias nutricionais 
de uma população 
estudantil mais 
carenciada, forne-
cendo-lhes os 
nutrientes e a 
energia necessá-
rios para o bom 
desempenho 
cognitivo; 

- Promover a 
saúde dos jovens 
através da Educa-
ção para a Saúde, 
especialmente em 
matéria de Alimen-
tação Saudável e 
Actividade Física. 

  

 

No âmbito das come-

morações do Mundial 

da alimentação irão ser 

dinamizadas as seguin-

tes actividades:  

- Angariação de alimen-

tos para o Banco Ali-

mentar para posterior-

mente ser entregue a 

alunos carenciados.  

- Exposição de uma roda 

alimentar a 3 dimen-

sões. 

- Distribuição de panfle-

tos por toda a comuni-

dade escolar  

- Exposição de apresen-

tações em Power point 

feita por alunos do 9º 

ano a turmas do sexto 

ano  

- Exposição de cartazes 

alusivos ao tema  

 

Rastreio oral alunos 

do 1ºe 2º ciclo nas 

escolas em que se veri-

fique um elevado núme-

ro de crianças com 

cáries dentárias deverá 

ser feita uma acção de 

sensibilização.  

 

Comemoração do 

Dia Mundial da 
Alimentação 16 de 
Outubro   

 

 

1º Período  

Alunos do 2º e 3º 

ciclo  

 

 

Professora de EV.  

 

 

Centro de Saúde 

Santa Comba Dão  

Outras Áreas 
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Calculo do IMC Todo ano Alunos do 2º e 3º 

ciclo e professores 

de E. Física  

- Reestruturação e 

decoração do refeitó-

rio escolar  

Todo ano  Alunos do 3º ciclo e 

professores de EV  

Ao nível da Pré e 1º 

ciclo será feito um con-

trolo dos lanches dos 

alunos. Nas escolas em 

que se verifiquem irre-

gularidades será dina-

mizada uma sessão 

para pais e encarrega-

dos de educação.  

Todo ano  Pré e primeiro ciclo  

- Rastreio de glice-

mia, tensão arterial e 

IMC. 

- Barraquinha temá-

tica venda de produ-

tos hortícolas   

- Para alunos do 8º e 9º 

ano de escolaridade irá 

ser dinamizada uma 

palestra intitulada “ 

distúrbios alimentares”  

Comemoração do 

dia Mundial da 

Saúde -  1ª Sema-

na de Abril  

Comunidade escolar 

em parceria com 

Centro de saúde.  

Alunos do curso CEF 

de cozinha  
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Prevenção 
do consumo 
de substân-
cias psi-
coactivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Melhorar o esta-
do de saúde glo-
bal dos jovens 

- Prevenir o con-
sumo de substân-
cias psicoactivas.  

  No âmbito das come-

morações do dia Mun-

dial do não fumador 

irão ser dinamizadas as 

seguintes actividades:  

- Exposição de cartazes  

- Distribuição de panfle-

tos alusivos ao tema;  

- Actividade experimen-

tal sobre os malefícios 

do tabaco;  

- Exposição de apresen-

tações em power point 

sobre os "Malefícios do 

tabaco vs uma vida sem 

fumo ";  

- Inquérito aos alunos  

- Distribuição de auto-

colantes cujo logótipo 

foi feito por alunos do 

ano transacto  

 

 

 

 

 

17 de Novembro  

 

 

Alunos do 2º e 3º 

ciclo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Palestra “ O uso 

racional de medica-

mentos” (alunos do 

3º ciclo) 

- Palestra Drogas e 

outras dependências 

– escola segura alu-

nos do 6º ano e 9º 

ano.    

Comemoração do 

dia Mundial da 

Saúde -  1ª Sema-

na de Abril  

Comunidade escolar 

em parceria com 

Centro de saúde e 

farmácia Carrilho.  

Infecções 
sexualmente 
transmissí-
veis  

- Dotar o aluno de 
competências que 
o tornem capaz 
de  “relacionar 
harmoniosamente 
o corpo com o 
espaço, numa 

Comemoração do dia 

da luta contra a sida- 

venda do laço símbo-

lo da abraço.   

 

 

2 de Dezembro  

Alunos 9º ano  
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perspectiva pes-
soal e interpes-
soal promotora da 
saúde e da quali-
dade de vida”. 

 

- Apresentação de 

trabalhos elaborados 

pelos alunos à comu-

nidade cientifica  

 

 

Outras 
temáticas  

 Criação de uma pági-

na Web sobre a edu-

cação para a saúde 

na plataforma do 

Moodle da escola 

 

- Formação primeiros 

socorros – Funcioná-

rios e professores.   

Todo ano  

 

 

 

Comemoração do 

dia Mundial da 

Saúde -  1ª Sema-

na de Abril 

Alunos do 9º ano e 

professor de infor-

mática.  

 

  

Comunidade escolar 

em parceria com 

Centro de saúde 

Saúde mental 
e violência  

• Identificar os 
vários tipos de 
comportamentos 
relacionados com 
a violência. 

• Promover 
uma intervenção 
eficaz 
baseada em 
conhecimento. 

-questionários aos 

alunos.  

No âmbtio das 

comemorações do 

dia Mundial da não 

violência e paz serã 

dinamizadas as 

seguintes activida-

des:  

- questionário aos 

alunos e apresenta-

ção dos resultados 

dos mesmos 

- exposição de apre-

sentações em power 

point sobre violência 

na escola .  

 

- Palestra sobre 

“Como actuar em 

caso de violência” 

Alunos do 2º e 3º 

ciclos  
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RECURSOS 

 

MATERIAIS 

- Filmes – vídeo / DVD 

- Cartazes 

- Material de desgaste (ex: papel, cartolinas, lápis, tesouras, cola, marcadores) 

- Tintas para pintura de paredes internas  

 - Balança 

  

HUMANOS 

- Centro de saúde (Técnicos especializados) 

- Pessoal não Docente  

- Câmara Municipal e Juntas de Freguesias (Técnicos especializados -Assistentes 
Sociais) 

- Outras 

 

 

FINANCEIROS 

- Verbas no valor de 500 € (quinhentos euros) para custear a aquisição de recursos 
que possibilitem a dinamização do Projecto (Técnicos especializados, material de 
apoio - livros, vídeos, jogos interactivos e material de desgaste – cartolinas, tintas, 
etc). 

 

 

 

 


