
                                                                                                                                               

Áreas de Intervenção 

 

As 5 áreas temáticas prioritárias de intervenção da Equipa PES, 

considerando as orientações emanadas pelo Ministério da Educação e 

Ciência, são as seguintes: 

 I - Alimentação e atividade física 
 

Com as atividades promovidas ao longo do ano, pretende-se 

sensibilizar para a importância de uma alimentação equilibrada; contribuir 

para a redução de possíveis desequilíbrios na comunidade educativa 

resultantes dos seus hábitos alimentares; contribuir para a redução de 

possíveis distúrbios alimentares.  

- Protocolo com a Esposende 2000  

A nossa escola estabeleceu um protocolo com a entidade “Esposende 

2000”, no sentido de proporcionar um tarifário com condições especiais e 

particularmente vantajosas para utilização das Piscinas Foz do Cávado, 

assim como o Clube da Saúde (ginásio+sauna). 

II - Consumo de substâncias psicoativas 

Realização de atividades que visem a prevenção do consumo de 

substâncias psicoactivas, bem como a sensibilização para os efeitos do 

consumo de diferentes substâncias como, por exemplo, tabaco, álcool e 

cannabis. 

 

 



                                                                                                                                               
III - Educação para a Sexualidade 

Dar cumprimento da Lei nº 60/2009 proporcionando uma educação 

sexual adequada, contribuindo para a redução de possíveis consequências 

negativas relacionadas com comportamentos sexuais, tais como a 

gravidez não planeada e infeções sexualmente transmissíveis (IST); 

pretende-se que os alunos adquiram uma mentalidade crítica, a fim de 

identificar e eliminar os riscos para a saúde. 

A Escola candidatou-se ao Programa Regional de Educação Sexual em 

Saúde Escolar (PRESSE), no ano lectivo 2011/2012, tendo essa candidatura 

sido aceite, mantendo-se a partir dessa altura uma escola PRESSE. Em 

consequência disso, o programa continuará a ser implementado, sendo 

que a equipa PES, em conjunto com a equipa de Saúde Escolar do ACES – 

e-PRESSE – tem promovido a realização da Formação acreditada para 

Professores que lecionem esta temática. No primeiro ano foram 

selecionados os primeiros anos de cada ciclo, nomeadamente o 7º e o 10º 

anos de escolaridade, para o arranque do programa, prevendo-se ao longo 

do tempo, o alargamento aos restantes anos.  

À semelhança dos anos letivos anteriores, no âmbito da Educação 

Sexual, continuar-se-á a dar cumprimento à Lei nº60/2009 de 6 de Agosto, 

regulamentada pela portaria nº 196-A/2010 de 9 de Abril, abrangendo a 

totalidade da população estudantil. A este propósito, e porque é 

necessário compatibilizar as alterações de que foi objeto a organização 

curricular dos ensinos básico e secundário com a necessidade de dar 

cumprimento ao que a supracitada lei dispõe, o Conselho Pedagógico 

refletirá e deliberará, em cada ano, sobre os procedimentos de afetação 

dos 12 tempos lectivos previstos da lei.  



                                                                                                                                               
 

 IV -  Infeções sexualmente transmissíveis, designadamente por 

VIH-SIDA e HPV2/ vírus do papiloma humano 

As atividades desenvolvidas visam alertar a comunidade estudantil 

para as principais vias de transmissão, sinais e sintomas, as formas de 

prevenção e o tratamento das mais conhecidas IST: VIH/SIDA, a infeção 

pelo HPV, a hepatite B, Herpes genital, entre outras.  

 V -  Violência em meio escolar(bullying)/violência no namoro 

Prevenção da violência em meio escolar e da Violência no namoro 

através de sessões de sensibilização promovidas em parceria com o 

Espaço “Bem me querem”. Com estas sessões pretende-se alertar para a 

existência de agressividade nas relações de namoro; (re)conhecer as 

atitudes de aceitabilidade face a situações de agressividade nas relações 

de namoro; apresentar as causas que desencadeiam a violência no 

namoro e dar a conhecer as consequências da violência no namoro em 

vários domínios: físicas, psicológicas e sociais. 

Com as sessões em que se aborda a violência em meio escolar 

pretende-se contribuir para o combate à prática de bullying nas relações 

interpessoais; refletir de forma crítica sobre os conflitos que envolvem 

práticas relacionadas ao bullying no dia a dia escolar; estabelecer 

estratégias de combate às práticas agressivas e repetitivas que possam 

causar angústia e sofrimento e promover a criação de um ambiente 

educacional e social onde meninos e meninas, homens e mulheres sejam 

tratados (as) igualmente. 

 



                                                                                                                                               
 

Com as actividades que vão sendo propostas e que pretendem 

abranger o maior número possível de elementos da comunidade escolar 

nas áreas temáticas referenciadas, vão-se concretizando os objetivos 

previstos e de forma mais abrangente, as finalidades do projeto da equipa 

PES.  

A equipa PES 

 

 


