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ENQUADRAMENTO 

De acordo com o Programa Nacional de Saúde Escolar 2015, a promoção da saúde em meio 

escolar, assente nos princípios das Escolas Promotoras de Saúde – equidade, 

sustentabilidade, participação democrática, educação inclusiva, e empowerment de toda a 

comunidade educativa para a saúde e o bem-estar – e numa metodologia de trabalho por 

projecto, tem como ponto de partida as necessidades reais da população escolar, desenvolve 

processos de ensino e aprendizagem que melhoram os resultados académicos e contribui para 

elevar o nível de literacia para a saúde e melhorar o estilo de vida da comunidade educativa. 

A intervenção da Saúde na Escola requer abordagens  multissectoriais, para além da Saúde e 

da Educação, liderança para influenciar a sociedade como um todo, organização dos recursos 

 



  

em prol da redução das desigualdades em saúde e co-responsabilização de todos pela 

sustentabilidade do processo. 

Promover a equidade em saúde na escola implica envolver a comunidade educativa e as redes 

sociais locais, para assegurar que as necessidades de saúde dos grupos mais vulneráveis e 

em situação de risco são devidamente reconhecidas, avaliadas e intervencionadas. Melhorar a 

equidade em saúde exige pragmatismo na intervenção, foco em objectivos concretos e 

resultados visíveis a média prazo. 

Em Saúde Escolar, o desafio da construção de redes de afectos, que melhorem a 

comunicação, as relações interpessoais e as aptidões essenciais para a vida, é tão importante 

quanto o desafio das redes tecnológicas. Em suma, redes que promovam e valorizem a saúde 

física e mental indispensável à capacitação para a adopção de comportamentos saudáveis. 

No quadro conceptual do Programa Nacional de Saúde Escolar 2015, a promoção da saúde, 

em particular da saúde mental, constitui o núcleo central das intervenções da saúde escolar, 

apoiadas por métodos activos e trabalho por projecto, que valorizem a promoção de 

competências sociais e emocionais. Na escola, a aquisição de competências para a saúde 

(empowerment) passa por valorizar os factores pessoais protectores que favoreçam a saúde 

(salutogénese), num equilíbrio dinâmico entre alunos/as e o contexto escolar, a gestão de 

emoções, o estabelecimento de relações gratificantes e a compreensão das implicações das 

suas escolhas individuais. 

A implementação efectiva do Programa Nacional de Saúde Escolar 2015, requer, ainda, 

trabalho em equipa, envolvimento de alunos, pais, ou encarregados de educação, parcerias 

que valorizem a saúde nas suas políticas e participação activa de todos no planeamento, na 

organização e na avaliação dos processos de ensino e aprendizagem e dos resultados das 

acções. 

As intervenções em ambiente escolar exigem compromissos dos Sistemas de Saúde, 

Educação, Segurança Social, Autarquias, entre outros, que visem a promoção da saúde, a 

prevenção da doença, a redução das desigualdades, a continuidade dos programas e a 

sustentabilidade das acções de capacitação da comunidade educativa. 

Neste contexto, criou-se o “Movimento Escola/Cidades dos Afectos”, que é um movimento 

orgânico, baseado nas Escolas, com o apoio das Unidades de Saúde Pública.  

Este movimento teve a sua génese em 2009/2010 nas escolas do concelho do Barreiro, com o 

Projecto “Dia dos Afectos nas Escolas”. Trata-se de um projecto da área da Saúde Escolar – 

com actividades que contemplam as áreas da Educação para a Saúde, designadamente nas 

componentes afectivas, educação sexual e alimentação, entre muitas outras.  

No ano lectivo de 2012/2013, o projecto foi transversal às Escolas/Agrupamentos de Escolas 

dos concelhos da Moita, Barreiro, Montijo, Alcochete e Alcobaça, no âmbito do PES, à qual 

aderiu a Associação de Produtores de Maçãs de Alcobaça, impulsionada pelas actividades da 



  

geminação entre as Unidades de Saúde Pública Arnaldo Sampaio (ACeS Arco Ribeirinho) e Zé 

Povinho (ACeS Oeste Norte), tendo evoluído para o “Movimento Escola/Cidade dos Afectos”, 

uma experiência que envolve não só profissionais das áreas da Educação e da Saúde, mas 

também os mais diversos Parceiros da Comunidade.  

Por concordância do Departamento de Saúde Pública da ARSLVT e da Equipa Regional de 

Saúde Escolar o projecto foi, a partir do ano lectivo de 2013/2014, alargado às Escolas de toda 

a Região de Lisboa e Vale do Tejo. A gestão deste programa cabe aos Coordenadores das 

Unidades de Saúde Pública respectivas. 

OBJECTIVO GERAL 

Desenvolver uma cultura de afectos, tendo em vista a humanização e o desenvolvimento do 

sentimento de pertença nas relações da Comunidade Escolar, baseado no exercício da 

Cidadania. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

Comemorar o “Dia dos Afectos” nas Escolas/Agrupamentos de Escolas, envolvendo toda a 

Comunidade Educativa; 

Dinamizar a elaboração e exposição de trabalhos escolares (“maçãs dos afectos”) no espaço 

escola e na comunidade; 

Realizar acções de formação para professores, com vista ao ingresso das respectivas 

Escolas/Agrupamentos no “Movimento Escola/Cidade dos Afectos”; 

Dinamizar o Programa de Educação para a Saúde nas escolas, utilizando como símbolo a 

maçã. 

POPULAÇÃO ALVO 

Alunos do ensino Pré-Escolar, Básico e Secundário e restante Comunidade Escolar das 

escolas da área de influência do ACeS Oeste Norte (concelhos de Alcobaça, Bombarral, 

Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche). 

ESTRATÉGIA 

Este programa, no âmbito da Educação para a Saúde em Meio Escolar, utiliza a dimensão 

AFECTOS, a partir do qual se desenrolam todas as actividades. Todo o processo é centrado 

na escola, com a participação activa de alunos, professores e restante comunidade escolar. 

Tendo como motivo a maçã, a elaboração de trabalhos, a sua exposição no espaço escola, 

aquando da celebração, no dia 11 de Fevereiro, do Dia dos Afectos nas escolas, são o ponto 

de partida de toda a acção, que tem o apoio da Unidade de Saúde Pública. A participação dos 

mais variados Parceiros Comunitários completa assim, todo este processo inovador e criativo, 

que se pretende seja holístico e promotor de bem-estar e saúde. 



  

PARCEIROS 

Associação de Produtores da Maçã de Alcobaça 

Câmaras Municipais 

Escolas Técnico-Profissionais 

Estabelecimentos Comerciais 

Outros parceiros a identificar disponíveis para integrar o projecto. 

ACTIVIDADES  

1 - Elaboração de trabalhos escolares (“maçãs dos afectos”) pelas turmas/escolas, que 

demonstrem como estas vivem e entendem os afectos; 

2 - Comemoração da “Semana dos Afectos”, com especial incidência no “Dia dos Afectos”, nas 

escolas: 

 - Exposição no espaço escola das maçãs elaboradas; 

 - Desenvolvimento de actividades de Educação para a Saúde alusivas ao tema, em 

sala de aula, no espaço escola e na comunidade; 

3 - Exposição conjunta das maçãs elaboradas por todas as escolas em espaços da 

comunidade, nos concelhos onde houve participação das escolas no projecto; 

4 - Participação na Exposição conjunta das maçãs realizadas em todo o ACeS, a realizar no 

mês de Maio; 

5 –  Selecção da maçã mais representativa do tema, entre todas as realizadas no ACeS; 

6 - Realização de Acção de Formação para professores, sobre Educação Sexual em Meio 

Escolar, em formato de B-learning, com vista ao ingresso das respectivas 

escolas/agrupamentos no “Movimento Escola/Cidade de Afectos”, a realizar ao longo do ano 

lectivo respectivo; 

7 – Participação na acção de formação “NAITHES” – Educação Sexual em Meio Escolar, para 

professores e profissionais de saúde; 

8 – Avaliação das actividades realizadas nos respectivos anos lectivos. 

 

 

 

 



  

CRONOGRAMA 

Actividades 
2014 2015 2016 

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 

Actividade 1             

Actividade 2             

Actividade 3             

Actividade 4             

Actividade 5             

Actividade 6             

Actividade 7             

Actividade 8             

 

METAS/INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

Quadro 1. Indicadores e metas para o programa 4: Educação para a Saúde em Meio 

Escolar “Movimento Escola/Cidade dos Afectos” 

Indicadores 
Metas (%) 

2014 2015 2016 

% de Agrupamentos / Escolas não Agrupadas que 

elaboraram trabalhos escolares (maçãs) 
25 30 35 

% de Escolas que desenvolveram actividades no “Dia dos 

Afectos” no espaço escola 
15 20 25 

% de Escolas que desenvolveram actividades no “Dia dos 

Afectos” em sala de aula 
15 20 25 

% de Concelhos onde foram realizadas exposições de 

trabalhos escolares  (maçãs) 
60 80 100 

% de Agrupamentos Escolares com professores que 

participaram nas Acções de Formação 
20 30 35 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas avaliações intercalares trimestrais, de acompanhamento, pelas responsáveis 

pelo projecto com o Coordenador da USP. 

No final de cada ano lectivo será realizada a avaliação de resultados, pelas responsáveis pelo 

projecto, tendo em conta os indicadores previstos, com elaboração do respectivo relatório. 

 


