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<<A promoçõo da educoção poro o soúde em meio escolar é um processo em permonente desenvolvimento paro o
quol concorrem os setores do Educoção e do Soúde. Este processo contribui para a aquisiçõo de competêncios dos
crianços e dos jovens, permitindo-lhes confrontor-se positivamente consigo proprios, construírem um projeto de vida
e serem copozes de fozer escolhas individuais, conscientes e responsóveis. A promoção da educoção pora a soúde no
escolo tem, também, como missõo criar ombientes focilitodores dessas escolhas e estimular o espírito crítico para o
exercício de uma cidodanio otivo.>>

ln Protocolo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde

O Projeto de Educação para a Saúde (PES) pretende proporcionar aos alunos a aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento de at i tudes e competências que contr ibuam para a adoção de esti los de vida saudáveis,
considerando-se, neste âmbito, as seguintes áreas priori tárias: educação sexual; educação al imentar; at ividade
física; prevenção de consumos nocivos e prevenção da violência em meio escolar,

O Projeto de Educação para a Saúde do nosso Agrupamento "Crescer Sem Preconceitos" resulta do trabalho de uma
equipa mult idiscipl inar, que integra representantes da área da educação e da área da saúde. Assim, é muito
importante que part icipem nesta equipa para além da coordenadora do PES, da coordenadora do Serviço de
Psicologia e Orientação, dos professores e dos técnicos da equipa de saúde escolar do ACES Porto Ocidental,  outros
elementos, nomeadamente representantes dos Pais/EE, bem como da Associação de Estudantes e dos assistentes
operacionais. É nosso propósito envolver todos neste projeto quer através da part icipação nas at ividades
dinamizadas como também na apresentação de propostas e sugestões.
O êxito deste Projeto depende, em grande parte, do envolvimento da comunidade educativa e também do
contr ibuto de inst i tuições e prof issionais exteriores à escola. Neste sentido, têm sido real izadas parcerias com
diversas entídades que têm implementado diversos projectos no ãmbito cjos temas acima refericios.
Assim, irá dar-se continuidade à parceria com a UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta) com o projecto
"Artways - Polít icas Educativas e de Formação Contra a Violência e Delinquência Juvenil" que terá como objet ivo a
prevenção primária da violência. Ao Projeto (Des)igualdades na Escola da Associação Projeto Criar e manter a
parceria com as outras inst i tuições com as quais temos trabalhado ( lnst i tuto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
(ICBAS); Escola Segura; Movimento Democrático de Mulheres (MDM); Inst i tuto Português da Juventude ( lPJ) -

Programa Cuida-te; Farmácia Barreiros; entre outros.
A candidatura ao Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE) foi aceite e a part ir  deste ano
lectivo somos escola/agrupamento PRESSE. O PRESSE é promovido pela Administração Regional de Saúde do Norte,
através do seu Departamento de Saúde Pública em parceria com a Direcção Regional de Educação do Norte e que
apoia a implementação da educação sexual nas escolas, de uma forma estruturada e sustentada, envolvendo o
trabalho conjunto entre os profissionais de educação e de saúde escolar. Este programa será implementado este
ano lect ivo a part ir  de janeiro, em todas as turmas do 1e ano de cada ciclo de ensino (19 ano, 5e ano, 7e ano e 10e
ano) nas escolas do agrupamento.

O Gabinete de In formação e Apoio  (GlA)  cont inua a func ionar  na sa la  0 .13 na esco la  Caro l ina Michael is ,  e  na esco la
lrene Lisboa em sala a designar, com o contr ibuto dos técnicos do ACES - Porto Ocidental,  enfermeiros/as e
médicos/as que vão garantir o atendimento na manhã e tarde de Sefeira. O horário de atendimento nos gabinetes
será divulgado e af ixado para conhecimento de todos, especialmente dos alunos.
Nos conselhos de turma intercalares será elaborado o Plano Anual de Atividades da Turma (PAAT), onde deverão
ser contempladas horas para at ividades do PES, num total de 6 horas para o 1s e 2e ciclo e 12 horas para o 3e ciclo e
ensino secundário, conforme o disposto na Lei n.e60/2019. Para faci l i tar elaboram-se tabelas para cada ciclo de
ens ino para serem preenchidas durante o  Conselho de Turma.
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