ANO LETIVO 2013 / 2014

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VALE D`ESTE, VIATODOS, BARCELOS

PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

“Educação para a Saúde”
DESIGNAÇÃO DO
PROJETO

LIGAÇÃO AO PROJETO
EDUCATIVO

Princípios
orientadores:
- “1 escola que
eduque, integre e
forme para a
cidadania, que
aposte na formação
de cidadãos
conscientes,
responsáveis e mais
participativos…”

EDUCAÇÃO PARA A
- “1 escola que
SAÚDE
desenvolva projetos
de cooperação…e o
estabelecimento de
parcerias”
“”1 escola que
diversifique a sua
oferta educativa,
visando…a
promoção do
sucesso escolar…”

OBJETIVOS

PÚBLICO-ALVO

- Promover a auto
responsabilização dos
jovens pela sua saúde;
- Reforçar a vertente
afetiva e as interações
positivas entre todos os
elementos da
comunidade escolar e
educativa;
Comunidade
- Incentivar a mudança de educativa em
atitudes e
geral, com
incidência
comportamentos com
vista à adoção de um
específica nos
alunos
estilo de vida saudável,
Inverter a tendência
crescente de perfis de
doença associadas a
desequilíbrios
alimentares e
nutricionais;
- Contribuir para a
tomada de decisões
esclarecidas e

CALENDARIZAÇÃO/
EVENTOS/ ATIVIDADES

Ação de Formação “Alimentação
Saudável”
5 setembro 2013
PASSE – 2º ciclo
A definir

RECURSOS (FÍSICOS,
HUMANOS E FINANCEIROS)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Computador/ Projetor /
vídeo / material de
papelaria / fotocópias /
fruta e outro tipo de
material específico
necessário à atividade a
realizar

Vida Saudável I –
semana da alimentação
14 a 18 outubro 2013

Anuidades Temáticos
Ao longo do ano

Bullying e gestão de
Stress
2º período
Saúde Oral
2º período
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Áreas de ação:
Curricular e
Pedagógica:
-Promover a
formação contínua
do pessoal
Docente e não
docente

responsáveis nos
relacionamentos afetivosexuais entre os jovens;

Vida Saudável II –
exercício físico
2º período

- Ensinar/aprender a dizer
NÃO, a ser assertivo, a
conquistar a autonomia, o
espírito crítico e
autocrítico.

Gestão do “Espaço S” e
do respetivo Blog
Recursos informáticos
Ao longo do ano

- Promover a saúde
no meio escolar
Cultural:
- Promover a
realização de
sessões de
esclarecimento /
conferências;

GIApA
Ao longo do ano

GIA / Caixa de
perguntas com aloquete
/ chave

- Proporcionar a
realização de
exposições
temáticas e
comemoração de
dias específicos
NOTA: O professor responsável apresentará nas reuniões do núcleo de projetos uma avaliação intermédia e final do projeto. A avaliação final deverá contemplar a avaliação do índice de
satisfação da população alvo, mediante a utilização do questionário/instrumento específico para o efeito.
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