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Projeto / Plano de Ação 
 

 PROJETO MAIS E MELHOR SAÚDE 
  

A desenvolver na(s) escola(s): 

Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães 

 
Coordenador(a): 
Andrea Saavedra 
 

Ano letivo: 

2021-2022 

 

Apresentação do projeto (breve descrição/objetivos específicos): 

O PPMS é promotor de Educação fomentando medidas de prevenção da doença e de promoção da saúde, bem como de hábitos e rotinas de vida saudáveis. 
Fomenta o desenvolvimento de competências de estilos de vida saudáveis e importante para a promoção da saúde e a prevenção da doença. 
As atividades previstas serão dinamizadas e as temáticas da Educação para a Saúde, serão abordadas em contexto de sala de aula, de forma transversal e de 

acordo com as orientações curriculares do pré-escolar, e os currículos do 1º, 2º e 3ºciclos do Ensino Básico, salientando-se a articulação entre as várias disciplinas, 
clubes, departamentos disciplinares, SPO e Biblioteca Escolar, em parceria com instituições exteriores à escola, nomeadamente GNR, projeto Liga-Te e Projeto Mais 
Contigo (Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e Administração Regional de Saúde do Centro), UCCSolInvictus, Câmara Municipal de Guimarães, entre  outras 
instituições, na realização das atividades previstas no Plano de Ação 2021/2022. 

Assim, pretende-se criar um espaço de conhecimento aberto que pretende contribuir para a promoção do sucesso escolar, proporcionando ambientes 
formais e não formais de aprendizagem que despertem o interesse pela Ciência e Saúde individual e coletiva e a tomada de consciência das suas 
implicações no mundo atual, para tomada de decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais e éticas, e dispor de uma capacidade de 
participação cívica, ativa, consciente e responsável. 
 
Objetivos: 

Desenvolver competências nas crianças e nos jovens de modo a estarem dotados de ferramentas indispensáveis para o exercício de uma cidadania plena, ativa e 
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criativa na sociedade da informação e do conhecimento em que estão inseridos, de acordo com os documentos orientadores do agrupamento e do Perfil dos 

Alunos à saída da escolaridade obrigatória; 

Promover competências na área de Bem-estar, saúde e ambiente dizem respeito à promoção, criação e transformação da qualidade de vida do indivíduo e da 
sociedade. 

 Pretende-se que os alunos e a comunidade seja capaz de :  

• adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática de exercício 
físico, na sexualidade e nas suas relações com o ambiente e a sociedade;  

• compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente; 

 • manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável, 
assente numa perspetiva de saúde preventiva. 

- Promover atividades práticas e/ou experimentais, que visem o desenvolvimento de competências científicas relevantes; 
- Desenvolver a autonomia dos alunos; 
- Fomentar a cooperação entre vários clubes da escola, de modo a incrementar atividades/projetos interdisciplinares; 
- Potenciar a colaboração entre sistemas formais e não formais de educação, através do estabelecimento de parcerias com outras instituições e 
entidades locais, nomeadamente, GNR, UCCSOlInvictus, Câmara Municipal, Hospital S. Oliveira, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e 
Administração Regional de Saúde do Centro, Liga Nacional de Luta contra o Cancro. 
 

Contributo para o cumprimento dos objetivos do Projeto  

Elaboração de um plano de ação para o desenvolvimento da articulação vertical e horizontal; 

Promover nos alunos a formação nas áreas de competência saúde e bem estar, definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

Promover nos alunos a sua formação nas áreas de competência definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

Desenvolver atividades relevantes e diversificadas que integrem o apoio psicológico e a orientação para o SNS; 

 Dinamização de Atividades de Sensibilização/formação e Apoio à Família )/Enriquecimento Curricular, em parceria com as autarquias e outras 

entidades, que concorram para a promoção do sucesso escolar e para a formação integral dos alunos, nomeadamente nas áreas da educação para a 
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saúde, cidadania e ambiente; 

Desenvolver competências transversais para a tomada de decisões claras, conscientes e refletidas sobre questões como saúde, desporto e 

sustentabilidade, de acordo com os documentos PASEO e do PE do Agrupamento. 

Intervenção quando é necessário elaborar um Plano de Saúde Escolar, para crianças que apresentam necessidades de saúde especiais, ou seja, 

problemas de saúde física e mental com impacto na funcionalidade. 

Refletir e avaliar as atividades implementadas em espaço de aula. 
 

 

 
Público alvo 
 
Comunidade educativa. 
 
 

Contributo para o desenvolvimento dos domínios/temas da Estratégia de Cidadania 

• Igualdade de Género (Prevenção da Violência com Base no Género (violência no namoro); Direitos sexuais e reprodutivos); 

• Desenvolvimento Sustentável (Globalização e Desenvolvimento; Cooperação Internacional Pobreza e Desigualdades; Paz; Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU.); 

• Educação Ambiental (Produção e Consumo Sustentáveis; Ambiente e Tabaco); 

• Saúde (Saúde Mental Educação Alimentar (Dieta Mediterranêa, Educação em Meio Alimentar,…); Comportamentos Aditivos e Dependências (álcool, tabaco, 

substâncias psicoativas aditivas e não aditivas); Prevenção da Violência em Meio Escolar (bullying e ciberbullying; competências socioemocionais); Atividade Física 

Outras Áreas (Sono, Diabetes, higiene, prevenção da doença oncológica, educação em situação de emergência, suporte básico de vida); Afetos e Educação para a 

Sexualidade); 

• Sexualidade (Identidade e Género Desenvolvimento da Sexualidade (métodos contracetivos,….;  Direitos Sexuais e Reprodutivos – Prevenção das Relações 
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Abusivas (mutilação genital feminina….); Maternidade e Paternidade – Parentalidade Responsável (casamentos precoces….). 

 

 

 

 

Plano Anual de atividades- 
 
 

Nº Código 
Objetivos 

PE 
Atividade Objetivos 

Recursos Materiais 

Responsáveis 
Intervenientes 

Destinatários 
Data  
Local Designação 

Custo 
previsível 

Orçamento 

Fonte de 

financiamento 

           

1 

A 
B 
C 
D 
F 
G 

A 
B 
C 
D 
F 

Comemoração do dia 
Mundial da Alimentação 
Semana da Alimentação 

Exposição em papel de 
cenário dos bons hábitos 
alimentares e 
alimentação saudável. 
Sessões de informação: 
“Alimentação e hábitos, 
pequeno almoço; análise 
de rótulos.” 
Jogo do Stop 
Recitas saudáveis- projeto 
Liga-Te. 
Pesagem do desperdício 
alimentar, na cantina da 
escola e tratamento e 
análise de informação. 

Conhecer os princípios básicos para uma 
alimentação saudável. 

Compreender a necessidade de energia nas 
diferentes idades. 

Distinguir a diferença entre nutriente e 
alimento. 

Identificá-los e compreender a sua 
importância. 

Compreender o conceito de alimentação 
saudável e sustentável. 

Compreender como aplicar na prática as 
recomendações nutricionais. 

Alertar para a necessidade da produção 
alimentar e reforçar a necessidade de 
parcerias a vários níveis. 

Alertar para a necessidade de preparar 

Cartazes 
Cartolinas 

 
Projetor 

Fotocópias 
Scaner/ 

máquina 
fotográfica 

Computador 
Projetor 

 

5€ Escola 

Equipa MMS 
Diretores de 

Turma 
Serviço UCC 
Professoras 

Andrea 
Saavedra 

Ana Marques 
Carla Pereira 

Celeste 
Semanas 

Elisabete Dias 
DT- alunos 
Clube de 

Jornalismo 
Cidadania 

Clube EcoEscola 
 

Comunidade 
Educativa 
Pré escolar 

Alunos do 5º 
ano 

Alunos do 6º 
ano  

Alunos do 8º 
ano 

 

15 a 29 
outubro 

Escola Básica 
de Briteiros 
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PowerPoint – “Dia 
Mundial da Alimentação” 
- sessão de informação. 
Receitas saudáveis – 
publicação semanal 
 

Showcooking - “Cozinha 
molecular” 

pequenos almoços saudáveis, almoços 
centrados no consumo de frutas e 
leguminosas. 

Alertar para a necessidade de preparar 
lanches escolares saudáveis tendo em 
atenção o açúcar. 

Ligar a alimentação à Química, promovendo a 
literacia científica. 

2 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
E 
F 

Campanha Onda Rosa 
Colorir de cor-de-rosa um 
painel para exposição de 
informação relativa ao 
tema. 
Vestir uma peça rosa nos 
dias 15 outubro e 30 de 
outubro para assinalar o 
Dia Mundial da Saúde da 
mama e o Dia Nacional de 
Luta Contra o Cancro da 
Mama, respetivamente. 
PowerPoint – “Onda Rosa: 
EP´s” - sessão de 
informação  
Folheto informativo – 
Cancro da mama. 
 
 

Contribuir para uma maior consciencialização 
e sensibilização relativamente ao cancro da 
mama. 

Sensibilizar a população para a prevenção 
primária e diagnóstico precoce do cancro da 
mama. 

DESafio colocado às turmas da EB 2,3 
Briteiros para assinalar este mês Rosa e 
refletirem sobre os EPI’s do cancro da mama, 
ou seja, pensar quais os comportamentos ou 
atitudes (os “Equipamentos”) que podem ter 
um efeito Protetor ou Preventivo 
relativamente ao cancro da mama quando 
adotados pelos Indivíduos. 

Cartazes 
Tintas 

Fotocópias 
10 €  

Equipa MMS 
Liga Portuguesa 

contra o 
cancro- projeto 

Liga-Te 
Clube de 

jornalismo 
Biblioteca  

Professoras: 
Andrea 

Saavedra; Isabel 
Fonseca e 

Celeste 
Semanas 

Comunidade 
Educativa 

14 a 30 de 
outubro 

Escola Básica 
de Briteiros 

           

3 
C 
G 

E 
I 

Ação de 
formação: : 

“Procedimento 
em casos de crise 

Desenvolver competências no sentido 
de proceder deforma correta em casos 
de crise de asma e diabetes. 

Computador 
Projetor 

 
-- ---- 

Equipa PMMS 
 

Docentes e 
assistentes da 
ação educativa 

27 de outubro 
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de asma e 
diabetes”. 

4 

A 
B 
D 
F 

A 
C 
D 
F 

Dia Mundial do 
Não Fumador 

Exposição 
Sessões de 
sensibilização da 
comunidade para 
os efeitos do 
tabagismo e 
outras 
substâncias 
psicoativas. 
Atividade garrafa 
fumadora 
Teatro-“ 
Tabaco…” 
 

Sensibilizar para os fatores de risco 
associados ao consumo de tabaco. 

Refletir sobre o consumo do tabaco e 
suas implicações na saúde. 

Alertar a comunidade para os muitos 
malefícios associados ao tabagismo. 

Conhecer algumas das substâncias 
químicas que constituem o tabaco e os 
seus efeitos e aumentar a literacia 
científica. 

Cartazes 
Fotocópias 

Computador 
Projetor 

Cartolinas 
Papel de 
cenário 
Tintas 

5€ Escola 

Equipa PMMS 
Educação Visual 

Grupo 
disciplinar de 

CN e FQ 
Clube de 

Jornalismo 
Biblioteca 
EcoEscolas 

Ciência Viva 
DT 

GNR 
A Família vem à 

escola 

Comunidade 
Educativa 

Alunos do 6º, 
8º e 9º Ano 

E.Ed. 

23 a 26  de 
novembro   

Escola Básica 
de Briteiros 

5 
C 
D 
I 

A 
B 
E 

ANSIEDADE SOB 
CONTROLO!  

 

Definir e enquadrar a ansiedade numa 
perspetiva desenvolvimental 

Consciencializar e sensibilizar para os 
sintomas e consequências da ansiedade 

Acionar mecanismos e estratégias para 
manter a ansiedade sob controlo 

Treinar e aplicar estratégias específicas 
para o controlo da ansiedade  

Computador 
Projetor 
Internet 
Panfleto 

informativo 

___________ ___________ 

SPO/CISIB 
Equipa do 

Projeto MMS 
Enfermeira de 
Saúde Escolar 

 

Alunos do 7.º e 
do 9.º ano  

 

1.º período 
letivo 

Escola Básica 
de Briteiros 

6 

A 
B 
C 
D 
F 

A 
C 
D 

Dia Mundial de 
Luta Contra a 
SIDA 
Sessões de 
Informação (9º 

Promover a consciencialização sobre a 
epidemia do VIH/SIDA e formas de 
contágio. 
Alertar os alunos para a importância 
da proteção contra o VIH. 

Livros 
Computador 
Internet 
Folhas de 
cartolina 

10€ Projeto MMS 

 
Equipa MMS 
Grupo 
Disciplinar de 
CN  

Comunidade 
Educativa 
Alunos 9º Ano 

1ª semana 
de 
dezembro 
Escola Básica 
de Briteiros 
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ano) – “Como 
colocar o 
preservativo?” 
Jogo do 
Contágio 
Exposição sobre 
a temática. 
Colocação de 
laços vermelhos 
na escola. 

Sensibilizar para a problemática da 
discriminação das pessoas infetadas e 
doentes de SIDA. 

Fitas 
Alfinetes 
Papel 
autocolante 

Clube de 
jornalismo 
DT/Cidadania 
EcoEscolas 

7 
C 
D 

A 
B 
E 

Dia 
Internacional da 
Não Violência 
 

Sensibilizar e informar os alunos para 
as razões da comemoração do Dia 
Internacional da Não Violência. 
Promover a consciencialização de 
atitudes e comportamentos de não 
violência. 
Prevenir a violência na relação entre 
pares (Bullying e Ciberbullying). 

Cartolinas 
Cartazes 
Impressora 
Computador 
Projetor 

___________ ___________ 

SPO/CISIB 
Equipa do 
Projeto MMS 
Núcleo Escola 
Segura - GNR 
Professora de 
TIC- Daniela 
Clube de 
Jornalismo 

Comunidade 
Educativa 
5º anos 
 

24 a 28 de 
janeiro 
Escola Básica 
de Briteiros 

8 
C 
D 

     I 

A 
B 
E 

VIOLÊNCIA NO 
NAMORO 

Sensibilizar os alunos sobre questões de 
igualdade de género e violência no 
namoro 

Reconhecer diferentes formas de 
violência que podem estar presentes 
nas relações de namoro 

Refletir sobre as possibilidades de 
atuação, consequências e implicações 
das situações de violência no namoro 

Promover a mudança de atitudes e 
comportamentos nas relações 
amorosas 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros – em 
função de 
necessidades 
específicas 

___________ ___________ 

SPO/CISIB 
Equipa do 

Projeto MMS 
Núcleo Escola 
Segura - GNR 

 

Comunidade 
Educativa 

Alunos do 9º 
ano de 
escolaridade 

2.º período 
letivo 

Escola Básica 
de Briteiros 
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Contribuir para a prevenção da 
violência nas relações atuais e futuras 

Sensibilizar toda a comunidade escolar 
para as diferentes formas de violência, 
com especial enfoque nas questões de 
violência doméstica 

 

9 
C 
D 
I 

A 
B 
E 

 NOVAS 
TECNOLOGIAS: 

USO SEM ABUSO 

Sensibilizar os alunos para os perigos e 
as potencialidades das novas tecnologias 

Consciencializar para os principais riscos, 
efeitos negativos no desenvolvimento e 
sinais de alerta/perigo 

Promover competências de 
autorregulação e envolvimento pessoal 
para um uso sem abuso 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros – em 
função de 

necessidades 
específicas 

___________ ___________ 

SPO/CISIB 
Equipa do 

Projeto MMS 
GNR – Núcleo 
Escola Segura 

 

Alunos do 2.º 
CEB 

2.º período 
letivo 

Escola Básica 
de Briteiros 

10 

A 
B 
C 
D 

B 
F 

Semana dos 
Afetos 

Comemoração do 
dia de S. Valentim 
(14 de fevereiro) 
Exposição de 
lenços dos 
namorados. 
“Mensagem de 
Afeto” 
(Exposição de 
trabalhos escritos 
sobre a Educação 
para os Afetos). 
Exposição de 
mensagens de 

Promover a Educação para os Afetos. 

Conhecer os diferentes símbolos dos 
namorados. 

Cartazes 
Cartolina 

Impressora 
Computador 

Projetor 
Instrumentos 

musicais 

15€ Escola 

Equipa MMS 
Grupo 

Disciplinar de 
Educação Visual 
Departamento 

de Línguas 
Clube de Música 

Equipa BE 
EECE 

Clube de 
Jornalismo 
EcoEscolas 

Alunos do 2º e 
3º ciclos 

10 a 14 de 
fevereiro 

Escola Básica 
de Briteiros 
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afeto em várias 
línguas. 
Recriação das 
cantarinhas dos 
namorados. 
Instalação “Pilares 
de uma relação 
segura”. 

11 
C 
D 
I 

A 
B 
E 

“FELIZMENTE” - 
SENSIBILIZAÇÃO 
SOBRE SAÚDE 
MENTAL NA 

ADOLESCÊNCIA 

Fomentar a consciencialização da saúde 
mental enquanto constituinte do 
processo de saúde geral 

Desmistificar e clarificar ideias 
preconcebidas e o estigma em torno da 
doença/perturbação mental 

Consciencializar para as principais 
perturbações mentais na adolescência 

Promover atitudes, comportamentos e 
ações preventivas facilitadoras de uma 
adequada saúde mental entre 
adolescentes 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros – em 
função de 

necessidades 
específicas 

___________ ___________ 

SPO/CISIB 
Equipa do 

Projeto MMS 

Alunos do 9.º 
ano 

2.º período 
letivo 

Escola Básica 
de Briteiros 

 

           

12 
C 
D 
I 

A 
B 
E 

QUANDO A DOR 
SE TRANSFORMA 

EM 
AUTOMUTILAÇÃO 

 

Enquadrar a automutilação enquanto 
problema de saúde psicológica 

Compreender os comportamentos de 
automutilação  

Identificar a origem e consequências dos 
comportamentos de automutilação 

Desenvolver estratégias adaptativas para 

Computador 
Projetor 
Internet 
Panfleto 

informativo 

___________ ___________ 

SPO/CISIB 
Equipa do 

Projeto MMS 
Enfermeira de 
Saúde Escolar 

 

Alunos do 8.º 
ano  

 

2.º período 
letivo 

Escola Básica 
de Briteiros 
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lidar com o mal-estar que se esconde na 
automutilação  

13 
C 
D 

C 

Sessão de 
informação: 
“Substâncias 
psicoativas” 

Identificar as características e tipos de 
SPA. 

Conhecer e identificar os efeitos 
imediatos, a curto e longo prazo, do 
consumo das SPA na saúde. 

Identificar fatores que influenciam a 
perceção do risco em relação ao 
consumo da SPA. 

Identificar os diferentes padrões de 
consumo, as consequências e os riscos 
de consumo. 

Conhecer tipos e características de 
adições e dependência sem substância. 

Conhecer os efeitos imediatos, a curto e 
longo prazo das adições e dependências 
das SPA. 

___________ ___________ ___________ 

SPO/CISIB 
Equipa do 

Projeto MMS 
UCC 

Comunidade 
Escolar 
8 e 9ª 

março 

14   

Jornadas de 
educação sexual: 
- IST`s e métodos 
anticoncecionais; 

Puberdade e 
adolescência; 

Identidade sexual 
-Higiene e 

aproximações 
abusivas; 

 

Sensibilizar os diversos agentes da 

comunidade educativa para a 

necessidade da Educação para a 

Saúde e Educação Sexual, 

fomentando a sua adesão e 

envolvimento neste projeto;  

 

    
Do pré- escolar 

ao primeiro 
ciclo. 

28 a 31 de 
março 

15 
C 
F 

A 
B 

Ações de 
Formação: 

Reconhecer as situações em que há risco 
de vida iminente. 

Computador 
Projetor 

___________ ___________ 
Enfermeiras da 
Saúde Escolar- 

Alunos do 9º 
ano 

Março  
Escola Básica 
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G D Suporte Básico de 
Vida 

Saber quando e quando pedir ajuda. 

Conhecer os procedimentos de suporte 
básico de vida. 

Desenvolver competências para a 
atuação correta, em situações de 
acidente ou paragem cardiorrespiratória. 

Aplicar medidas de suporte básico de 
vida. 

Boneco UCC Sol Invictus 
Equipa MMS 

Departamento 
de CN 

de Briteiros 

13 

B 
C 
D 
I 

A 
B 
E 

Abril - Mês da 
Prevenção dos 
Maus Tratos na 

Infância 

Promover os direitos das crianças, 
relações de proximidade, de afeto e 
uma parentalidade positiva entre pais e 
filhos. 

Sensibilizar a comunidade educativa para 
a importância da prevenção dos maus-
tratos na infância e juventude (sessões 
de sensibilização, visionamento de vídeo 
e debate em sala de aula, construção e 
distribuição de laços azuis - lapela e de 
fachada, distribuição de panfletos e 
cartazes contendo a contextualização da 
história do laço azul e uma proposta de 
calendário dos afetos entre pais e filhos 
para o mês de abril). 

Computador 
Projetor 
Internet 

Impressora 
Papel 

Cartolinas 
Cartazes 

Material para 
a construção 

de laços 
azuis (de 

fachada e de 
lapela) 

Outros - em 
função de 

necessidades 
específicas 

___________ ___________ 

Equipa do 
Projeto MMS 

SPO/CISIB 
Grupo 

Disciplinar de 
EMRC 

EcoEscolas 

Comunidade 
Educativa 

Alunos de todos 
os níveis de 

ensino 

abril 
Escolas do 
território 

educativo do 
agrupamento 

 
 

           

14 CD C 

Sessões de 
informação/formação 
sobre prevenção dos 

abusos sexuais- 

Conhecer as formas de aproximações 
abusivas. 

Saber responder perante situações de 

Computador 
Projetor 
Colunas 

___________ ___________ 

Enfermeira da 
Saúde Escolar- 

UCC Sol Invictus 
Equipa MMS 

Alunos do 6º,  
9º ano 

Pré -escolar e  
1º ano 

Data a definir 
Escola Básica 
de Briteiros 
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Âmbito do Projeto de 
Educação Sexual de 

Turma 

abusos. 

Desenvolver competências para 
fortalecer a tomada de decisões 
conscientes e acertadas. 

Promover a Educação para a 
sexualidade. 

15 
C 
D 

C 

Sessão de 
informação: 
“Jornadas de 
sexualidade” 

Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-sexuais entre 
os jovens; 

Contribuir para a redução de possíveis 
ocorrências negativas decorrentes dos 
comportamentos sexuais, como 
gravidez precoce e 
infeções sexualmente transmissíveis 
(IST); 

Contribuir para a tomada de decisões 
conscientes na área da educação para a 
saúde - educação sexual. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros – em 
função de 

necessidades 
específicas 

___________ Escola 

SPO/CISIB 
Equipa do 

Projeto MMS 
UCC 

Drª Isabel S 
Rocha 

Drªa Andréia 
Martins 

( médicas 
Internas de 
Formação 
Específica 

Gineologia- 
Obstetrícia, 

Maternidade Dr 
Alfredo da 

Costa, Lisboa 

Alunos do 2º e 
3º Ciclos ano 

Data a definir 
Final do 2º 

período 

16 
C 
D 
I 

C 
D 
E 

Projeto Mais Contigo 
Aplicar em três fases 
Etapa 1 – Formação 
de Profissionais de 
Saúde (Enf. 
Fernanda Silva – 
UCC Sol Invictus) 
 Etapa 2 – 
Formação 

Promover a saúde mental e bem-estar 

em jovens; 

 Prevenir comportamentos suicidários;  

Combater o estigma em saúde mental 

e criar uma rede de atendimento de 

saúde mental. 

Computador 
Projetor 
Internet 

Outros – em 
função de 

necessidades 
específicas 

____ Escola 

SPO/CISIB 
Equipa do 

Projeto MMS 
UCC 

Escola Superior 
de Enfermagem 

de Coimbra e 
Administração 

Regional de 

Alunos de 7º 
anos 

Ao longo do 
ano letivo 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRITEIROS (151750)       
ESCOLA SEDE: Escola Básica de Briteiros – 340443 

S. Salvador de Briteiros, Guimarães 

 

 

 

acreditada de 
Agentes Educativos 
(docentes e não 
docentes) – 17 ou 
24 de novembro 
2021, dirigida a 
todos os agentes 
educativos com a 
duração de três 
horas (presencial), 
formadores 
indicados pelo 
Projeto. Serão 
abordados quatro 
temas centrais: 
adolescência, 
depressão, 
comportamentos 
suicidários e 
discussão do papel 
da escola. 
 Etapa 3 – 
Sensibilização de 
Pais e Encarregados 
de Educação – 
sessão 
independente que 
poderá ser 
presencial ou por 
vídeo conferência, 
que decorre num 
período de 2 horas, 
abordando quatro 
eixos temáticos: 

 Promover o desenvolvimento de 

competências sociais; o autoconceito 

e a capacidade de resolução de 

problemas, a assertividade e gestão 

de emoções, melhorar a expressão e 

gestão de emoções;  

Detetar precocemente situações de 

sofrimento mental e fortalecer redes 

de apoio nos serviços de saúde. 

 

Saúde do Centro 
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Adolescência, 
depressão, 
comportamentos 
suicidários e 
discussão do papel 
da escola e da 
família/pessoas 
significativas.  
 Etapa 4 – 
Intervenção Mais 
Contigo dirigida aos 
adolescentes é 
desenvolvida em 
sala de aula e 
integra 3 fases. 
Etapa 5 – Avaliação 
da Intervenção e 
análise de 
resultados; o 
questionário 
utilizado junto dos 
adolescentes está 
autorizado de 
acordo com o 
Ministério da 
educação (nº 
0224900002 e nº 
0224900004). 
 Etapa 6 – 
Partilha e 
Divulgação de 
resultados no 
encontro anual em 
que são convidados 
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todos os 
intervenientes na 
implementação do 
programa. 
 

 

 
 
 
 
 

Estabelecimento:________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas de Divulgação atividades/iniciativas 

Jornal Celtinha online 
Website da escola 
Facebook da escola 
WhatsApp – Liga-Te 
etc 
 

 


