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1. Introdução 
 

O Programa Nacional de Saúde Escolar prevê que a Educação para a Saúde seja obrigatória em 

todos os estabelecimentos de ensino, integrando o Projeto Educativo da Escola. Este Programa 

foi aprovado no âmbito do protocolo entre os Ministérios da Educação e o Ministério da Saúde – 

Despacho n.º 25 995/2005 (2.ª série), Despacho n.º 12 045/2006 (2.º série) e Despacho n.º 

2506/2007. Mais recentemente, com a publicação do Decreto-Lei n.º 60/2009 de 6 de agosto e a 

Portaria n.º 196-A/2010, estabeleceu-se o regime de aplicação da Educação Sexual em Meio 

Escolar, que define as orientações curriculares adequadas para os diferentes níveis de ensino. 

 

A Saúde não é apenas a ausência de doenças. A Organização Mundial de Saúde define-a como: 

“(...) completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças ou 

enfermidades”.  

 

O presente Projeto de Educação para a Saúde, é apenas mais uma gota de água da qual o meio 

escolar pode fazer uso para ajudar a sua Comunidade Educativa a desenvolver estilos de vida 

mais saudáveis, contribuindo deste modo para o oceano que é a Educação Global do Individuo. 

Através da inclusão de pequenas rotinas e práticas saudáveis na vida diária da escola, bem como 

do incremento de mais conhecimento e discussão das temáticas inerentes à saúde e ao bem-

estar de todos, poderemos contribuir também para o desenvolvimento de um espírito crítico e 

construtivo, bem como, para a tomada de decisões conscientes e com conhecimento, na vida de 

cada um.  

 

Dando continuidade ao processo implementado no Ano Letivo anterior, iremos desenvolver os 

Programas Nacionais e Regionais relativos à Saúde em Meio Escolar, nomeadamente: o PASSE 

(Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar); o PRESSE (Programa Regional de 

Educação Sexual em Saúde Escolar); o SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares) e o PELT 

(Programa Escolas Livres de Tabaco), bem como outras temáticas diversas.  

A Equipa PESES, na preparação do Projeto e na planificação das atividades e dos programas a 

desenvolver para o presente Ano Letivo, teve a preocupação de abranger todos os níveis de 

ensino e todos os anos de escolaridade. 

 

Além da implementação dos Programas mencionados, a Equipa PESES pretende desenvolver um 

conjunto de ações e dinamizações que impliquem um envolvimento direto e mais ativo dos 

alunos. Neste modo, estabelecendo uma relação mais próxima entre o PESES, os alunos e 

professores e restante Comunidade Educativa, definiu-se o slogan “Cuida de Ti!        “, que estará 

presente em todas as atividades. 
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Para que todas as atividades propostas tenham sucesso, além da participação dos alunos, 

solicitamos igualmente a participação e o empenho dos professores na colaboração com a 

Equipa PESES. Destacamos a colaboração dos alunos: do Curso Profissional Técnico de 

Restauração e respetivos professores, Fernando Teles, Pedro Esteves e João Cardoso; do Curso 

Profissional Técnico do Desporto e respetivo Diretor de Curso, Filipe Vale, bem como a 

cooperação constante dos alunos e a Professora Sandra Matos, responsável pelo ”Laboratório 

d’Artes”. 

 

Para este Ano Letivo, a Equipa PESES irá estabelecer uma interação constante com os 

professores e a Direção do Agrupamento através da edição dos “Boletins Informativos”, que 

incluirão todas as ações, bem como as dinâmicas associadas à implementação dos Programas 

PESES. 
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2. Objetivos Gerais 

 

 

 Promover a saúde na escola; 

 Promover a comunicação entre a Escola e o Centro de Saúde de Baião; 

 Sensibilizar para a importância da prática de atitudes e comportamentos saudáveis; 

 Dotar os alunos e professores de competências para a adoção de estilos de vida     

saudáveis; 

 Contribuir para alterar hábitos e comportamentos não saudáveis; 

 Contribuir para o esclarecimento de questões inerentes à sexualidade, alimentação, 

exercício físico, violência, substâncias psicoativas e doenças sexualmente transmissíveis; 

 Incutir nos alunos e restante Comunidade Escolar hábitos de uma alimentação 

saudável; 

 Promover a inclusão e prevenção do tabagismo nos currículos escolar; 

 Contribuir para o bem estar oral da Comunidade Educativa; 

 Sensibilizar os alunos e toda a Comunidade Escolar para as doenças associadas ao 

coração; 

 Contribuir para uma visão saudável e harmoniosa da Educação Sexual; 

 Sensibilizar a Comunidade Escolar para as doenças sexualmente transmissíveis e 

métodos contracetivos; 

 Sensibilizar para a igualdade de géneros, respeitando a diferença de cada um; 

 Desenvolver comportamentos e atitudes de respeito nas relações humanas, face à 

diferença existente em meio escolar. 
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3. Equipa Peses 2016 - 2017 

 

 

EQUIPA PERMANENTE 

 

NOME FUNÇÃO CONTACTO 

Plácido Carvalho da Silva 
Coordenador  

Prof. Ed. Musical 
placidocarvalho@gmail.com  96 645 75 06 

Vasco Saraiva Prof. Educação Física vascogsaraiva@sapo.pt  96 233 83 83 

Liliana Almeida Prof.ª Inglês lilifsalmeida@gmail.com  91 494 33 70 

Ivone Fernandes  Psicóloga ivonemfernandes@hotmail.com  93 372 27 44 

Equipa de Enfermagem: 
 
Ana Paula Castro (Contacto) 
Anabela Pereira 
Anabela Queirós 

Enfermeiras UCC 
Cent. Saúde Baião 

enfsp@csbaiao.min-saude.pt  96 193 48 24 

 

INTERVENIENTES PONTUAIS 

 

Educadoras de Infância Pré-Escolar 

Professores Titulares de Turma 1º Ciclo 

Diretores de Turma 2º e 3º Ciclos e Secundário 

Hermínia Marques Professora Bibliotecária 

Ivone Ribeiro Vereadora da Educação - Câmara Municipal de Baião 

 

 

 

mailto:placidocarvalho@gmail.com
mailto:vascogsaraiva@sapo.pt
mailto:lilifsalmeida@gmail.com
mailto:ivonemfernandes@hotmail.com
mailto:enfsp@csbaiao.min-saude.pt


Projeto Educação para a Saúde e Educação Sexual 
 

 

6 
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VALE DE OVIL - BAIÃO  Ano Letivo 2016-2017 

 

4. Temáticas Prioritárias 

 

No contexto da intervenção de Educação e Saúde Escolar, as áreas prioritárias para a 

promoção de estilos de vida saudáveis são os apresentados no quadro seguinte.  

 

 

Quadro I - Proposta de distribuição dos temas a tratar por Ciclo/Ano de Escolaridade 

 

 

 

CICLO ANO 

 TEMAS PRIORITÁRIOS  
 

1  2  3  4 

Alimentação e Atividade 
Física 

 

PASSE 

Consumo de 
substâncias 
Psicoativas 

 

PELT 

Educação 
Sexual 

 

PRESSE 

Violência 
em Meio 
Escolar 

 

PRÉ-ESCOLAR         
  

1º CICLO 

1º         

2º     

3º     

4º     
  

2º CICLO 
5º         

6º     
  

3º CICLO 

7º         

8º     

9º     
  

Secundário 

10°         

11°     

12°     
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5. Planificação de Temas Prioritários 

O Projeto “Educação para a Saúde e Educação Sexual” é desenvolvido em colaboração 

com o Centro de Saúde de Baião. 

 

5.1. Tema 1 - Alimentação e Atividade Física  

O PASSE (Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar) é um programa do 

Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério Educação. A criação e gestão deste 

programa de promoção alimentar saudável são da responsabilidade do departamento de 

Saúde Pública da ARS, Norte I.P., o qual realiza formação às equipas de saúde PASSE locais. 

São estas equipas PASSE que, em conjunto com os Agrupamentos de Escola, desenvolvem 

e implementam o programa.  

O PASSE no nosso agrupamento é destinado aos alunos do Jardim de Infância e 1° Ciclo do 

Ensino Básico. 

 

 

TEMA 1 - ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA 
PASSE (Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar) 

 

ATIVIDADES OPERACIONALIZAÇÃO POPULAÇÃO ALVO CALENDARIZAÇÃO OBJETIVO 

“Já comeste 

fruta hoje?” 

- No bar da Escola Básica e Secundária de 
Baião, disponibiliza-se a venda de salada de 
fruta, uma vez por mês (Quinta-feira). 

Alunos 
Pessoal Docente 

Pessoal Não 
Docente 

17 OUT 
17 NOV 
15 DEZ 
19 JAN 
16 FEV 
16 MAR 
20 ABR 
18 MAI 

- Incutir hábitos de 
alimentação 
saudável. 

 
Comemoração 

 
 “Dia Mundial 

da 
Alimentação” 

- Na sala de convívio dos alunos, passar Spots 
do PASSE; 
- Os alunos do Curso Profissional de 
Restauração, irão fazer uma demonstração de 
confeção de cocktails saudáveis aos alunos do 
9º Ano; 
- Os alunos do 5B e 5C, na disciplina de OC, irão 
construir “pregadores/alfinetes” com formas 
frutos diversos; 

9A | 9B | 9C 
Laboratório 

d’Artes 
12F | 12G 

Comunidade 
Escolar 

17 OUT 
 

- Sensibilizar a 
comunidade 
escolar para as 
questões de uma 
alimentação 
saudável. 

CHEQUES 
DENTISTAS 

- O Centro de Saúde de Baião emite os cheques 
para os alunos contemplados. 

Alunos nascidos: 
2003 (13 anos) 
2006 (10 anos) 
2009 (7 anos) 

DEZ - JAN 

- Contribuir para o 
bem-estar oral da 
Comunidade 
Escolar. 
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Comemoração 
“Dia Mundial 

da Saúde” 

- Sessão de esclarecimento/intervenção pelas 
Enfermeiras da UCC Baião; 
- Tema a definir em função das diretrizes da 
DGS. 
- Exposição de Trabalhos elaborados pelos 
alunos. (escolher turmas…) 

5º | 6º 19 a 21 ABR 

- Sensibilizar para a 
importância de 
uma comunidade 
escolar saudável. 

PASSE RUA 

- Realização de jogos lúdicos sobre a 
alimentação e atividade física, preparados 
pelos alunos do Curso Profissional Técnico do 
Desporto. 

4º Ano 
Prof. Técnico do 

Desporto 

31 MAI 
ou 

1 JUN 

- Consolidar o 
trabalho realizado 
ao longo do Ano 
Letivo no âmbito 
da Saúde Alimentar 
e Atividade Física. 

Mês de Maio  
vs  

Mês do Coração 

- Envolver os alunos para a participação em 
grupo de forma a fazer um “Coração Humano 
Preenchido”, com todos os participantes 
vestidos com uma t-shirt vermelha; 
- Largada de balões com mensagens alusivas ao 
tema. 

Comunidade 
Escolar 

MAI 
(A definir) 

- Sensibilizar os 
alunos e toda a 
Comunidade 
Escolar para as 
doenças associadas 
ao coração. 

MOSTRA DE 
ATIVIDADES 

- Atividades de diferentes instituições 
envolvidas no âmbito da saúde comunitária. 
(a definir) 
- Doação de sangue… 

Comunidade 
Escolar 

24 ABR 

- Dar a conhecer à 
comunidade 
escolar os 
diferentes 
parceiros da Saúde 
Comunitária. 

Kits de Higiene 
Oral 

(SOBE) 

- Por candidatura ao Projeto SOBE, cada aluno 
recebe um Kit de Higiene Oral, que vai ser 
guardado na escola; 
- Todos os dias, os alunos lavam os dentes 
obrigatoriamente. 

Pré-Escolar 
1º Ciclo 

Ao Longo do AL 

 - Aprender a 
técnica de 
escovagem dos 
dentes; 
- Contribuir para o 
bem-estar oral da 
Comunidade 
Escolar.  

 

Quadro II – Atividades no âmbito da temática “Alimentação e Atividade Física” 
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5.2. Tema 2 - Consumo de Substâncias Psicoativas 

 

O Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil – Baião, tal como no Ano Letivo anterior, inclui a 

aplicação do Programa PELT (Programa Escolas Livres de Tabaco).  

É um programa que visa contribuir para evitar ou atrasar a idade de início do consumo de 

tabaco nos jovens escolarizados. 

 

TEMA 2 – CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 
-- Inclusão do Programa PELT -- 

 

ATIVIDADES OPERACIONALIZAÇÃO POPULAÇÃO ALVO CALENDARIZAÇÃO OBJETIVO 

Projeto 
“Consumo de 

Álcool em 
alunos do 

3ºCEB” 

- Palestras informativas sobre as consequências 
de hábitos do alcoolismo; 
- Elaboração de trabalhos; 
- Aplicação de questionários. 

9A | 9B | 9C | 9D Ao longo do AL 

- Dotar os alunos e 
professores de 
competências para 
a adoção de estilos 
de vida saudáveis; 
- Colaborar com a 
Comunidade na 
promoção e criação 
de ambientes 
saudáveis. 

Comemoração 
Dia Mundial do 
Não Fumador 

- Jogo Pedagógico em Sala de Aula (Aulas 
de EMRC); 
- Intervenção pelas Equipa de Enfermeiras 
da UCC de Baião; 
- Exposição de Trabalhos elaborados pelos 
alunos. (escolher turmas…) 

7A| 7B | 7C 17 NOV 

- Sensibilizar os 
alunos para a 
diferença entre 
uma vida com e 
sem hábitos 
tabágicos; 
- Promover a 
inclusão e 
prevenção do 
tabagismo no 
currículo escolar; 

Comemoração 
“Dia Mundial 

da Luta Contra 
o Cancro” 

- Envolver os alunos para um encontro no 
espaço exterior, vestidos com uma peça de 
roupa “cor-de-rosa”; 
- Elaborar trabalhos em registo vídeo com 
testemunhos de pessoas (familiares) afetadas 
com cancro para apresentar à turma; 
- Apresentação de um Flashmob no espaço 
exterior; 
- Exposição de Trabalhos elaborados pelos 
alunos. (escolher turmas…) 

Comunidade 
Escolar 

 
Clube dos Direitos 

Humanos 

 6 FEV 

- Sensibilizar para a 
importância de 
uma comunidade 
escolar saudável. 

 

Quadro III – Atividades no âmbito da temática “Consumo de Substâncias Psicoativas” 
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5.3. Educação Sexual - PRESSE   

(Programa Regional de Educação Sexual em saúde Escolar)  

 

O PRESSE (Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar) está a ser elaborado, 
implementado, monitorizado e avaliado por um grupo de trabalho multidisciplinar, que foi 
constituído pelo Departamento de Saúde Pública (DSP) da Administração Regional de Saúde do 
Norte, I.P. (ARSN), em colaboração com a Direção Regional de Educação do Norte (DREN). 
O objetivo geral deste programa é conseguir que os alunos da região Norte recebam Educação 
Sexual, de uma forma estruturada e sustentada, para que aumentem conhecimentos e adquiram 
competências e atitudes face à sexualidade. 
As orientações do projeto do ano letivo anterior para o presente ano letivo são: 

“O PRESSE destina-se exclusivamente aos alunos do 2.° Ciclo e 3.° Ciclo do Ensino Básico (todas as 
turmas participam uma vez que a Educação Sexual é obrigatória). Este programa deverá ser 
implementado pelo Diretor de Turma, caso não seja possível, sobre a sua orientação e em conselho 
de turma define-se qual ou quais as disciplinas intervenientes na elaboração do projeto de educação 
sexual”. 

TEMA 3 – EDUCAÇÃO SEXUAL 
Aplicação da Educação Sexual em meio escolar 
Lei n.º 60/2009 de 6 de Agosto e Portaria n.º 196-A/2010 de 9 de Abril 

 

CICLO Nº HORAS PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO 
CONSELHO DE 

TURMA 

1º CICLO 
6 HORAS 

(mínimo) 
Professor Titular de Turma 

REUNIÃO 
AVALIAÇÃO 
INTERCALAR  
1º PERÍODO 

 
- Registo em Ata do 
n.º de horas e 
professor(es) 
responsável(eis) 
pela aplicação do 
Programa  
 
- Planificação em 
grelha própria a 
ceder pela Equipa 
PESES. 

2º CICLO 
6 HORAS 
(mínimo) 

Diretor de Turma 
(caso não seja possível, definir outro(s) docente(s) responsável para aplicar o 
programa) 

Sugestão: EMRC; CN; OC; EF 

3º CICLO 
12 HORAS 

(mínimo) 

Diretor de Turma 
(caso não seja possível, definir outro(s) docente(s) responsável para aplicar o 
programa) 

Sugestão: EMRC; CN; OC; EF 

SECUNDÁRIO 
12 HORAS 

(mínimo) 

Diretor de Turma 
(caso não seja possível, definir outro(s) docente(s) responsável para aplicar o 
programa) 

Sugestão: EMRC; Biologia; Filosofia; EF 

PROFISSIONAL 
12 HORAS 

(mínimo) 

Diretor de Turma/Diretor de Curso 
(caso não seja possível, definir outro(s) docente(s) responsável para aplicar o 
programa) 

Sugestão: Educação Física – Módulo “Atividade Física/Contexto 
e Saúde) 

 

Quadro IV – Distribuição do Programa PRESSE 
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5.3.1. Conteúdos mínimos e objetivos a desenvolver, no âmbito da Educação 

Sexual (Definidos pelo GTES), por ciclo de escolaridade 

 

1º Ciclo 
Educação Sexual em Saúde Escolar 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
 Noção de corpo; 

 O corpo em harmonia com a Natureza; 

 Noção de família; 

 Diferenças entre rapazes e raparigas; 

 Proteção do corpo e noções dos limites, dizendo 

não às aproximações abusivas, e disso dando 

conhecimento à família e/ ou professor(a). 

 Comunicar com os outros (aspetos verbais e 

não verbais); 

 Identificar e resolver problemas e conflitos 

(“para e pensa”); 

 Distinguir entre pensamentos, sentimentos e 

ações (identificação, expressão e distinção de 

pensamentos, sentimentos e ações); 

 Defender opiniões, resistência à pressão de 

pares e procurar de informações e ajudas; 

 Educar para a relação positiva com a escola, 

família, tempo de lazer e amigos; 

 Gerir o tempo de trabalho e de lazer; 

 Educar para a igualdade e diversidade 

individual, de géneros e de culturas; 

 Prevenir provocação / vitimização; 

 Proteger o seu corpo (promoção do bem-estar, 

da higiene, dos bons hábitos alimentares, da 

atividade física, da segurança pessoal e da 

vacinação, prevenção das parasitoses, dos 

acidentes e das lesões); 

 Descobrir expectativas positivas no seu futuro 

“escolarizado”; 

 Prevenir o abandono escolar. 

 

Quadro V – PRESSE: Conteúdos para o 1º Ciclo 
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2º Ciclo 
Educação Sexual em Saúde Escolar 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Puberdade: aspetos biológicos e emocionais. 

 O corpo em transformação; 

 Caracteres sexuais secundários. Normalidade e 

importância e frequência das suas variantes 

biopsicológicas (heterocronia); 

 Diversidade / tolerância; 

 Sexualidade e género; 

 Reprodução humana e crescimento; 

 Contraceção e planeamento familiar; 

 Proteção do corpo e noções dos limites, 

dizendo não às aproximações abusivas, e disso 

dando conhecimento à família e/ ou 

professor(a). 

 Comunicar com os outros (aspetos verbais e 

não verbais, especificidades culturais, de 

género e outras); 

 Identificar e resolver de problemas e conflitos 

(pensamento alternativo e consequencial, 

antecipação de consequências); 

 Diferenciar entre pensamentos, sentimentos e 

ações (identificação, expressão e distinção de 

pensamentos, sentimentos e ações); 

 Gerir o stress, da ansiedade, das “crises”; 

 Defender direitos e opiniões, resistência à 

persuasão e procura de ajudas; 

 Educar para a relação positiva com a escola, 

família, tempo de lazer e amigos; 

 Gerir o tempo de trabalho e de lazer; 

 Educar para a igualdade e diversidade 

individual, de géneros e de culturas; 

 Prevenir a provocação / vitimização; 

 Proteger o seu corpo (promoção do bem-estar, 

da higiene, dos bons hábitos alimentares, da 

atividade física, prevenção dos acidentes, das 

lesões e dos consumos); 

 Educar para os afetos e para a sexualidade; 

 Descobrir expectativas positivas no seu futuro 

“escolarizado”; 

 Prevenir o abandono escolar. 

 

Quadro VI – PRESSE: Conteúdos para o 2º Ciclo 
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3º Ciclo 
Educação Sexual em Saúde Escolar 

 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 Compreensão da fisiologia geral da reprodução 

humana; 

 Compreensão do ciclo menstrual e ovulatório; 

 Compreensão do uso e acessibilidade dos 

métodos contracetivos e, sumariamente, dos 

seus mecanismos de ação e tolerância; 

 Compreensão da epidemiologia das principais 

DST em Portugal e no mundo bem como os 

métodos de prevenção. Saber como se protege o 

seu próprio corpo, prevenindo a violência e o 

abuso físico e sexual e comportamentos sexuais 

de risco, dizendo não a pressões emocionais e 

sexuais; 

 Conhecimento das taxas e tendências de 

maternidade e de paternidade na adolescência e 

compreensão do respetivo significado; 

 Conhecimento das taxas e tendências das 

interrupções voluntárias da gravidez, suas 

sequelas e respetivo significado; 

 Compreensão da noção de parentalidade no 

quadro de uma saúde sexual e reprodutiva 

saudável e responsável; 

 Dimensão ética da sexualidade humana; 

 Compreensão da sexualidade como uma das 

componentes mais sensíveis da pessoa, no 

contexto de um projeto de vida que integre 

valores e uma dimensão ética. 

 

7º | 8º | 9º 

 

 Conhecer o corpo em transformação e afigura 

corporal; 

 Compreender a fisiologia da resposta; 

 Compreender a fisiologia geral da reprodução 

humana; 

 Compreender o ciclo menstrual e ovulatório; 

 Compreender a sexualidade como uma das 

componentes mais sensíveis da pessoa humana, no 

contexto de um projeto de vida que integre valores 

(ex.: afetos, ternura, crescimento e maturidade 

emocional, capacidade de lidar com frustrações, 

compromissos, abstinência voluntária) e uma 

dimensão ética; 

 Compreender a prevalência, uso e acessibilidade dos 

métodos contracetivos e conhecer, sumariamente, os 

mecanismos de ação e tolerância (efeitos 

secundários); 

 Compreender a epidemiologia e prevalência das 

principais Infeções Sexualmente Transmitidas em 

Portugal e no mundo (incluindo a infeção por VIH / 

Vírus da Imunodeficiência Humana; VPH / Vírus do 

Papiloma Humano - e suas consequências), bem como 

os métodos de prevenção; 

 Saber como se protege o seu próprio corpo, 

prevenindo a violência e o abuso físico e sexual e 

comportamentos sexuais de risco, dizendo não a 

pressões emocionais e sexuais. 

 

8º | 9º 

 Conhecer as taxas e tendências nacionais da 

maternidade em geral e da adolescência em particular 

e compreensão do respetivo significado; 

 Conhecer as taxas e tendências das interrupções 

voluntárias de gravidez, suas sequelas e respetivo 

significado; 

 Compreender a noção de parentalidade no quadro de 

uma saúde sexual e reprodutiva saudável e 

responsável. 

 

Quadro VII - PRESSE: Conteúdos para o 3º Ciclo 
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SECUNDÁRIO 
Educação Sexual em Saúde Escolar 

 

Compreensão ética da sexualidade Humana 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTEÚDOS ANTERIORES CONSOLIDAÇÃO DE OBJETIVOS ANTERIORES 

 Das dimensões anátomo-fisiológica, psicoafectiva e 

sociocultural da expressão da sexualidade;  

 Do corpo sexuado e dos seus órgãos internos e 

externos;  

 Das noções de higiene corporal;  

 Da diversidade dos comportamentos sexuais ao 

longo da vida e das diferenças individuais;  

 Dos mecanismos da reprodução;  

 Do planeamento familiar e, em particular, dos 

métodos contracetivos;  

 Das doenças de transmissão sexual, formas de 

prevenção e tratamento;  

 Dos mecanismos da resposta sexual humana;  

 Das ideias e valores com que as diversas sociedades 

foram encarando e encaram a sexualidade, o amor, a 

reprodução e a relação entre os sexos;  

 Dos recursos existentes para a resolução de 

situações relacionadas com a saúde sexual e 

reprodutiva;  

 Dos tipos de abuso sexual e das estratégias dos 

agressores. 

 Expressar os seus sentimentos e opiniões;  

 Tomar decisões e aceitar as decisões dos outros;  

 Comunicar acerca do tema da sexualidade;   

 Aceitar os tipos de sentimentos que podem estar 

presentes nas diferentes relações entre as 

pessoas;  

 Adotar comportamentos informados em 

matérias como a contraceção e a prevenção das 

infeções de transmissão sexual;  

 Adequar as várias formas de contacto físico aos 

diferentes contextos de sociabilidade;  

 Reconhecer situações de abuso sexual, 

identificar soluções e procurar ajuda;  

 Identificar e saber aplicar respostas assertivas 

em situações de injustiça, abuso ou perigo e 

saber procurar apoio, quando necessário 

 Compreender a noção de parentalidade no 

quadro de uma saúde sexual e reprodutiva 

saudável e responsável. 

 

CONTEÚDOS A DESENVOLVER 

 
(acompanhados por uma reflexão sobre atitudes e comportamentos dos jovens na atualidade) 

 Compreensão e determinação do ciclo menstrual em geral, com particular atenção à identificação, quando 
possível, do período ovulatório, em função das características dos ciclos menstruais; 

 Informação estatística sobre: idade do início das relações sexuais em Portugal e na EU e taxas de gravidez e 
aborto em Portugal; 

 Métodos contracetivos disponíveis e utilizados/ segurança proporcionada por diferentes métodos/motivos 
que impedem o uso de métodos adequados; 

 Consequências físicas, psicológicas e sociais da maternidade e paternidade de gravidez na adolescência e do 
aborto; 

 Doenças e infeções sexualmente transmissíveis (como infeções VIH e HPV) e suas consequências: 
 Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; 
 Prevenção de maus tratos e das aproximações abusivas. 

 

Quadro VIII - PRESSE: Conteúdos para o Secundário 
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5.3.2. Planificação de atividades PRESSE 

 

TEMA 3 – SEXUALIDADE E DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
-- Programa PRESSE-- 

 

ATIVIDADES OPERACIONALIZAÇÃO POPULAÇÃO ALVO CALENDARIZAÇÃO OBJETIVO 

Cumprimento 
das 

Planificações 

- Dinâmica definida pelo Professor(es) 
responsável(eis) pela aplicação do Programa 
PRESSE. 

1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 

Secundário 

Definida em 
Conselho de 

Turma 

- Contribuir para 
uma visão saudável 
e harmoniosa da 
Educação Sexual; 
 
 
- Dotar os alunos 
de conhecimentos 
sobre a Educação 
Sexual para futuras 
escolhas 
conscientes; 
 
 
- Sensibilizar a 
Comunidade 
Escolar para as 
doenças 
sexualmente 
transmissíveis e 
métodos 
contracetivos; 
 
 
- Sensibilizar para a 
igualdade de 
géneros, 
respeitando a 
diferença de cada 
um. 

Comemoração 
“Dia Mundial 

da Luta Contra 
a SIDA” 

- Envolver os alunos para a participação em 
grupo; 
- Diversos grupos de alunos, vestidos com uma 
camisola branca, que contém o texto: 
“Dá-me 1 abraço – A SIDA não se transmite 
assim…”, durante os intervalos sensibilizam a 
Comunidade Escolar para este flagelo da 
Sociedade, “pedem” abraços a toda a 
Comunidade; 
 - Exposição de Trabalhos elaborados pelos 
alunos. (escolher turmas…) 

Comunidade 
Escolar 

 30 NOV 

Comemoração 
“Dia dos 

Namorados” 
 

PROJETO 
Educar para os 

Afetos 

- Envolver os alunos na dinamização desta 
atividade, nomeadamente os elementos da 
Associação de Estudantes, promovendo a troca 
de correspondência, vulgarmente denominada 
de “Carta de Namorados”; 
- Disponibilizar um espaço de grandes 
dimensões, em papel de cenário, para a 
construção de um “Mural dos Afetos” 
(Mensagens). 
- Exposição de Trabalhos elaborados pelos 
alunos. (escolher turmas…) 

Comunidade 
Escolar 

14 FEV 

Sessão de 
Esclarecimento 

“Métodos 
Contracetivos” 

- Uma sessão com as enfermeiras do UCC de 
Baião: Dinâmicas de Grupo. 

8A | 8B | 8C | 8D 2P 

Sessão de 
Esclarecimento 

“Doenças 
Sexualmente 

Transmissíveis” 

- Uma sessão com as enfermeiras do UCC de 
Baião: Dinâmicas de Grupo. 

10º Ano 
11º Ano 
12º Ano 

Ao longo do AL 

 

Quadro IX - Atividades no âmbito da temática “Educação Sexual” 
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5.4. Violência em Meio Escolar 

 

TEMA 4 – VIOLÊNCIA EM MEIO ESCOLAR 

 

ATIVIDADES OPERACIONALIZAÇÃO POPULAÇÃO ALVO CALENDARIZAÇÃO OBJETIVO 

Palestra 
“Violência e 
Bullying em 

Meio Escolar” 

- Palestra com os elementos da GNR – Escola 
Segura.  

5A | 5B | 5C 
6A | 6B | 6C 

8 NOV 
 

(9:30 e 10:40) 

- Desenvolver 
comportamentos e 
atitudes de 
respeito nas 
relações humanas, 
face à diferença 
existente em meio 
escolar. 

Palestra 
“Violência no 

namoro vs 
Violência 

Doméstica” 

- Palestra com os elementos da GNR – Escola 
Segura.  

11º Ano 
17 JAN 

 
(9:30 e 10:40) 

- Consciencializar 
para práticas 
saudáveis da 
relação a dois. 

Ação de 
sensibilização 
“Perigos na 
Internet – 
Internet 
Segura” 

- Palestra com os elementos da GNR – Escola 
Segura.  

Pais 
Encarregados 
de Educação 

27 ABR | 18:30 

- Dotar os Pais e 
Encarregados de 
Educação de 
competências para 
monitorização dos 
comportamentos 
dos educandos. 

Palestra 
“Delinquência 

Juvenil” 

- Palestra com os elementos da GNR – Escola 
Segura.  

7C 
 

(a pedido da DT) 
17 NOV | 8:30 

- Desenvolver 
comportamentos e 
atitudes de 
respeito nas 
relações humanas, 
face à diferença 
existente em meio 
escolar. 

 

Quadro X - Atividades no âmbito da temática “Violência em Meio Escolar” 
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6. GIAA - Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 
 

 

O Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno é um espaço que se pretende de atendimento 

individual, no âmbito da Educação para a Saúde, onde o aluno pode conversar, 

apresentar/esclarecer dúvidas ou problemas. Enfim, um espaço que contribua para que os 

alunos se sintam melhor e particularmente apoiados, numa escola que se pretende mais 

saudável. Pretende-se, com este gabinete, criar um espaço de esclarecimentos de dúvidas 

que possam surgir no que respeita a alterações na puberdade e adolescência; atitudes face 

à sexualidade; doenças sexualmente transmissíveis; riscos das experiências sexuais 

prematuras; bem-estar físico, psíquico e social do organismo. 

Neste gabinete estarão a apoiar os alunos os professores da equipa do projeto, a psicóloga 

do agrupamento e a enfermeira responsável pela saúde escolar. Os alunos podem dirigir-se 

a este gabinete por iniciativa própria ou encaminhados pelo diretor de turma.  

 

 

GIAA 
GABINETE DE INFORMAÇÃO E APOIO AO ALUNO 

 

Horário de Atendimento Semanal 

Dr.ª IVONE FERNANDES  
Psicóloga do Agrupamento 

3ª FEIRA – 15:30 às 16:20 

Enf.ª ANA PAULA CASTRO 
Enfermeira do UCC de Baião 

5ª FEIRA – 10:00 às 12:00 

Prof.ª LILIANA ALMEIDA 
Professora – Equipa PESES 

5ª FEIRA – 9:30 às 10:20 

 

Quadro XI – Horário de atendimento do GIAA 
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7. Local de Informação/Exposição de Temáticas 

 

 

Para além da divulgação de informação relativa ao projeto através da Internet, na página 

do Agrupamento, e do Jornal Escolar “Noitibó”, serão utilizados outros espaços do 

Agrupamento para a exposição de trabalhos relativos às temáticas abordadas e decoração 

em função das temáticas abordadas, bem como a edição dos Boletins Informativos 

destinados aos Professores. 

 

 

 

 

8. Avaliação 
 

A avaliação do projeto e dos processos metodológicos será efetuada de uma forma 

contínua, mas operacionalizada, através do Relatório de Avaliação das Atividades 

dinamizadas e numa avaliação final, no termo do ano letivo. Esta reflexão final servirá de 

base à revisão do projeto para o ano letivo seguinte. 

Para cada atividade, serão realizados questionários de avaliação aos intervenientes que 

participaram nas diversas atividades propostas. Como indicadores serão considerados os 

níveis de interesse, participação e pertinência das ações desenvolvidas.  

Como instrumentos de avaliação privilegiar-se-á a utilização de questionários, a observação 

direta e os relatórios de avaliação das atividades. 

Finalmente, serão considerados os seguintes indicadores: taxa de concretização das 

atividades, grau de consecução dos objetivos, nível de participação e/ou envolvimento, 

qualidade dos trabalhos dos alunos, grau de satisfação e interesse dos destinatários das 

atividades. 
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ÁREA TEMA OBJETIVOS ATIVIDADES 
DISCIPLINAS 
ENVOLVIDAS 

Nº DE AULAS 

 

      

Nota: As atividades são selecionadas do caderno de atividades do PRESSE 

 

 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

Ano Letivo de 2016/2017 

___ º Ano | Turma __ 

Prof(es). Responsável(eis):_________________ 

A DESENVOLVER 

___ /___/20__ E  __/___/2017 

AO LONGO DE ____ TEMPOS LETIVOS 
Agrupamento de Escolas de vale de Ovil – Baião 

Escola Básica e Secundária de Baião 


