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Nota Introdutória 
Este Plano de Atividades poderá ainda ser complementado com propostas das Associações de Pais/Encarregados de Educação e das Assembleias de Alunos ou outras que se revelem importantes nas temáticas 
definidas como prioritárias para o ano letivo 2021/2022, a saber: Saúde Mental e Prevenção da Violência, por se constatar terem sido as áreas mais afetadas pela situação pandémica dos dois últimos anos e 
ainda em curso. 

 

1º PERÍODO 

Calendarização ÁREAS 
TEMÁTICAS 

ATIVIDADE OBJETIVOS DINAMIZADORES PÚBLICO-
ALVO 

Observações 

Semana de 13 a 15 
outubro 
(no horário de EF) 

Saúde Mental e 
Atividade Física 

“Comemoração do Dia Mundial da 
Saúde Mental (10 de outubro)  
Aula de dança e/ou Pilates ao ar 
livre. (45 minutos) 

- Aliviar o stress 
- Combater a ansiedade e a depressão 
- Melhorar a qualidade do sono  
- Promover o bom humor 
- Proporcionar momentos de diversão e convívio 
 
 
 

 
Educadores de Infância, 
Professores Titulares de 
Turma (PTT) e de 
Educação Física do 
Agrupamento e das AECS- 
EF 

 
Todos os 
alunos do 

Agrupamento 
 

 

 
18 de Outubro 

Educação Alimentar Comemoração do Dia Mundial da 
Alimentação (16 de outubro): 
Lançamento do concurso “Quando 
sobrar, não vale desperdiçar”  

- Incentivar a prática de receitas saudáveis; 
- Combater o desperdício alimentar; 
- Contribuir para a criação de atividades/momentos 
de partilha em família 
 
 
 

 
Equipa do PPES, 
Educadores, PTT e DTS 

Todos os 
alunos do 

Agrupamento 
e 

Encarregados 
de Educação 

 

O lançamento do 
concurso será a 
18 de outubro, 
através da 
divulgação de um 
folheto elaborado 
pela Equipa do 
PPES. 
As receitas 
vencedoras de 
cada turma serão 
publicadas num 
livro de receitas 
do Agrupamento. 

                              

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO CORREIA DE OLIVEIRA 

PROJETO PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PPES) 

PROPOSTA DE ATIVIDADES PARA O ANO LETIVO 2021/2022 
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Outubro- 
Dezembro  

Saúde mental e 
prevenção da 
violência 

Ação de sensibilização sobre 
“Bullying e Cyberbullying” 
(45 minutos) 

- Adquirir competências básicas sobre a temática, 
estabelecendo estratégias para o trabalho de 
sensibilização e combate às práticas agressivas e 
repetitivas que possam causar angústia e  
 sofrimento; 

 Sensibilizar em relação ao respeito pelas 
diferenças; 

  Refletir de forma crítica sobre os conflitos que 
envolvem práticas relacionadas com o bullying no 
dia-a-dia escolar; 

  Contribuir para o combate à prática de bullying e 
cyberbullying nas relações interpessoais;  

 Informar sobre o enquadramento legal associado a 
esta prática. 

 
Equipa PPES 
Equipa SPC da GNR de 
Barcelos 
Professoras bibliotecárias 
da EB da Apúlia e da EB 
2/3 ACO 

 
Alunos do 4º 

ano 
Alunos do 7º 

ano 

Nas turmas do 7º 
ano será durante 
o horário de OC 
ou Cidadania. 

 
29 Out – EB Apúlia 
 
17 Dez- EB ACO 
 
Às 18h30 

Saúde mental e 
prevenção da 
violência 

Ação de sensibilização sobre 
“Bullying e Cyberbullying” 
(45 minutos) 

- Adquirir competências básicas sobre a temática, 
dotando os EE de estratégias para o trabalho de 
sensibilização e combate às práticas agressivas e 
repetitivas que possam causar angústia e 
sofrimento; 

  Sensibilizar em relação ao respeito pelas 
diferenças; 

  Refletir de forma crítica sobre os conflitos que 
envolvem práticas relacionadas com o bullying no 
dia-a-dia escolar; 

  Contribuir para o combate à prática de bullying e 
cyberbullying nas relações interpessoais;  

 Informar sobre o enquadramento legal associado a 
esta prática. 

 
Equipa SPC da GNR de 
Barcelos 

 
Enc. de 

Educação 

Participação 
presencial sujeita 
a pré-inscrição 
com limite de 
participantes 

 
Outubro 

Saúde mental e 
prevenção da 
violência 

Workshop  “Meditar para 
Aprender” 

- Desenvolver nos alunos a capacidade de 
concentração, a produtividade cognitiva e destreza 
mental.  

 

 

 
Equipa Saúde Escolar 
 

 
Alunos do 1º 

ano 

 

 
Outubro 

 
Saúde no contexto 
COVID 19 

Workshop “Higiene das mãos” - Sensibilizar em relação à importância de higienizar 
as mãos; 
- Contribuir para o hábito de higienizar as mãos 
regularmente; 
- Contribuir para diminuir o risco de contaminação 
por agentes patogénicos, nomeadamente o SARS- 
CoV-2 

Equipa Saúde Escolar 
com colaboração de  
alunos do Curso 
Profissional de Técnico 
Auxiliar de Saúde (TAS) da 
Escola Secundária 
Henrique Medina 

 
Alunos do 3º 

ano 
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Outubro  Saúde Oral Programa Nacional de Promoção 
da Saúde Oral em crianças e 
jovens- Cheques Dentista 

- Promover a saúde oral 
- Prevenir e tratar doenças orais 
- Dar cumprimento ao PNPSO 

Coordenadora do PPES 
em parceria com o Gestor 
do Programa de Saúde 
Oral do Centro de Saúde 

Alunos 
nascidos em 
2008, 2011 e 

2014 

 

4 de novembro Saúde Mental Dia de Aulas ao Ar Livre - Proporcionar tempo ao ar livre para aprender e 
brincar 
- Promover a saúde mental e física, bem-estar e 
ligação com o mundo natural. 

Associação Nacional de 
professores 
Associação “Movimento 
Bloom” 
Professores aderentes 
 

 
Alunos do 

Agrupamento 

Os educadores e 
professores 
interessados 
devem inscrever 
a sua turma em: 
 https://diadeaul
asaoarlivre.pt/  
 

Novembro (horário 
de OC ou 
Cidadania) 

Saúde Mental “Higiene do sono ” 
(45 minutos) 

- Alertar para as consequências da falta de sono 
- Contribuir para a melhoria da qualidade do sono 
- Melhorar a atenção/concentração nas atividades 
letivas 
 
 

 
Equipa do PPES 
(psicólogas e Enfª Leonor 
Rosa) 
Coordenadores de OC e 
de Cidadania 
 

 
Alunos do 7º 

ano 

 

Novembro (na 
escola sede) 

Saúde Mental Palestra “A importância do sono” - Alertar para as consequências da falta de sono 
- Dotar os EE de estratégias para melhorar a 
qualidade do sono dos seus educandos e dos 
próprios 
 
 
 

 
Equipa do PPES 
(psicólogas e Enfª Leonor 
Rosa) 

 
Enc. de 

Educação 

Participação 
presencial sujeita 
a pré-inscrição 
com limite de 
participantes 

2º PERÍODO 
 

Calendarização ÁREAS 
TEMÁTICAS 

ATIVIDADE OBJETIVOS DINAMIZADORES PÚBLICO-
ALVO 

Observações 

Reunião da entrega 
da avaliação do 1º 
período 

Educação Sexual “Importância da Educação Sexual 
nas Escolas”- Folheto informativo a 
distribuir pelos DTs aos Enc. de 
Educação 

- Contribuir para o reconhecimento da importância da 
educação sexual nas Escolas como meio fundamental 
para a aquisição e desenvolvimento de 
comportamentos saudáveis, responsáveis e de 
respeito por si e pelos outros. 

 
Equipa do PPES 

Alunos do 1º, 
2º e 3º Ciclos 
e respetivos 

Encarregados 
de Educação 

 

Janeiro  Educação Sexual Sessão de 
sensibilização/esclarecimento 
sobre “A importância da Educação 
Sexual nas Escolas” 

- Contribuir para o reconhecimento da importância 
da educação sexual nas Escolas como meio 
fundamental para a aquisição e desenvolvimento de 
comportamentos saudáveis, responsáveis e de 
respeito por si e pelos outros. 

 
Equipa do PPES 

 
Enc. de 

Educação dos 
alunos do 1º, 
2º e 3º ciclos 

Uma sessão na 
EB ACO Apúlia e 
outra na EB de 

Apúlia. 

 
31 Jan- EB ACO  
 

Saúde mental e 
prevenção da 
violência 

Comemoração do Dia Internacional 
da Não Violência e da Paz nas 
Escolas (30 Janeiro) - Ação de 

- Adquirir competências básicas sobre a temática, 
estabelecendo estratégias para o trabalho de 
sensibilização e combate às práticas agressivas e 

 
Equipa SPC da GNR de 
Barcelos 

 
Delegados e 

Subdelegados 

 

https://diadeaulasaoarlivre.pt/
https://diadeaulasaoarlivre.pt/
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7 Fev – EB Apúlia 
 
 
Às 9h55 

sensibilização sobre “Bullying e 
Cyberbullying” 
(45 minutos) 

repetitivas que possam causar angústia e 
sofrimento; 

  Sensibilizar em relação ao respeito pelas 
diferenças; 

  Refletir de forma crítica sobre os conflitos que 
envolvem práticas relacionadas com o bullying no 
dia-a-dia escolar; 

  Contribuir para o combate à prática de bullying e 
cyberbullying nas relações interpessoais;  

 Informar sobre o enquadramento legal associado a 
esta prática. 
 

das Turmas 
do 5º Ano 

Data a definir 
(Fevereiro) 
 
 

 
Educação pela arte 

Participação no II Concurso 
MOA de Desenho Infantil de 
Esposende  

- Valorizar a arte como fonte de estímulo ao 
pensamento crítico e criativo, experienciando e 
vivenciando novas formas de apreender o Mundo 
(nas suas diferenças, nos seus valores, nas suas 
culturas...) e reconhecer a sua importância num 
processo educativo de qualidade, promotor de 
valores e atitudes de cidadania responsável. 
 

Saúde Escolar da UCC 
ConVidaSaúde/ACES 
Cávado III 
Barcelos/Esposende 

 
Alunos do 4º 

ano 

 

Fevereiro 
(horário de OC ou 
Cidadania) 

Educação Sexual Workshop “Afetos” - Desenvolver a autoestima e identidade dos alunos; 
- Promover o autoconhecimento dos alunos;  
- Favorecer uma atitude positiva face às relações 
humanas, à compreensão do(a) outro(a), à 
sexualidade e à afetividade;  
- Capacitar para saber expressar afetos e 
sentimentos de uma forma positiva;  
- Proporcionar situações que favoreçam a expressão 
dos afetos e sentimentos 
 

 
Equipa Saúde Escolar 
 

 
Alunos do 6º 

ano 

 

14 Fevereiro 
9h55 – EB de Apúlia 
 
11h35- EB ACO 

Educação Sexual, 
Saúde mental e 
prevenção da 
violência 

Ação de sensibilização sobre 
“Violência no namoro/Igualdade de 
género” 

- Desenvolver estratégias pedagógicas de modo a 
que se convertam em ações de sensibilização e 
informação sobre igualdade de género, violência de 
género e no namoro;  

 Promover boas práticas na prevenção da violência 
no namoro elucidando-os para o que posteriormente 
(numa outra fase da relação) se poderá enquadrar 
no crime de violência doméstica. 

  Sensibilizar os jovens para a não - violência no 
namoro, alertando para as dinâmicas envolvidas 
neste tipo de relacionamento e consequências legais 
independentemente do tipo de violência que é 
exercida; 

 
 
Equipa SPC da GNR de 
Barcelos 

 
Alunos do 9º 

ano 

Após as sessões, 
os alunos 

elaborarão 
cartazes para 

afixar em vários 
espaços das 

escolas. 
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- Promover a mudança de atitudes e 
comportamentos através dos próprios jovens e 
sensibilizá-los para que as suas relações amorosas, 
atuais e futuras, sejam igualitárias, livres e não 
violentas. 
 

Março 
(horário de OC ou 
Cidadania) 

Educação Sexual Workshop “Sexualidade-Métodos 
contracetivos e prevenção de ISTs” 

-  Promover uma educação sexual de qualidade; 
- Estimular o pensamento crítico e a autonomia dos 
alunos acerca deste tema; 
- Prevenir os riscos associados à vivência da 
sexualidade, nomeadamente as gravidezes não 
desejadas e as infeções sexualmente transmissíveis. 

 
Equipa Saúde Escolar 
 

 
Alunos do 9º 

ano 

 

Tarde do dia 5 de 
abril 
(último dia de 
aulas) 

Saúde Mental e 
Atividade Física 

“Caminhada-Convívio” – 
Comemoração do Dia Mundial da 
Atividade Física (6 de abril) e do Dia 
Mundial da Saúde (7 de abril), na 
Praia de Ofir, com atividades e 
lanche saudável. 

- Combater o stress físico, mental e psicológico; 
- Combater o sedentarismo; 
- Aumentar o gosto pelo contacto com a Natureza; 
- Contribuir para momentos de convívio e lazer 
saudáveis; 
- Aumentar os laços de amizade entre os alunos do 
Agrupamento; 
- Desenvolver o espirito de colaboração e trabalho 
de equipa 
 

 
Equipa do PPES, profs de 
EF e DTs 

 
Alunos do 9º 

ano 

 

3º PERÍODO 
 

Calendarização ÁREA TEMÁTICA ATIVIDADE OBJETIVOS DINAMIZADORES PÚBLICO-
ALVO 

Observações 

Maio 
 (horário de 
Cidadania) 

Atividade Física, 
Educação Alimentar e 
Saúde Mental 

Workshop “Mexer, comer e ser 
feliz” 

- Aumentar a literacia em alimentação saudável e os 
benefícios da prática de atividade física; 
– Aumentar a prática semanal de exercício físico  
- Reduzir o tempo despendido em comportamento 
sedentário, particularmente tempo de ecrã 
recreativo; 
– Aumentar o consumo semanal de fruta/produtos 
hortícolas; 
- Reduzir o consumo de bebidas açucaradas e de 
gorduras saturadas. 

 
Equipa Saúde Escolar 
 

 
Alunos do 8º 

Ano 

 

AO LONGO DO ANO LETIVO 
 

Calendarização ÁREA TEMÁTICA ATIVIDADE OBJETIVOS DINAMIZADORES PÚBLICO-
ALVO 

Observações 
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Ao longo do ano 

- Saúde mental e 
prevenção da 
violência 
- Educação alimentar 
e atividade física  
- Prevenção dos 
comportamentos 
aditivos e 
dependências 
 - Afetos e educação 
para uma sexualidade 
responsável 

Criação do espaço PPES na página 
do Agrupamento ACO 

- Divulgação do projeto (objetivos, equipa, 
atividades, …) 
- Proporcionar/Disponibilizar informação que 
promova atitudes e valores que suportem 
comportamentos saudáveis 
- Fortalecer a ligação escola- família 

 
 

 
Equipa do PPES 

 
Comunidade 

Escolar 

 

 
Ao longo do ano  
(horário de OC e 
Cidadania) 

Saúde mental e 
prevenção da 
violência 

“10 minutos relaxantes para 
mentes brilhantes”- início das aulas 
com música relaxante e exercícios 
de meditação/relaxamento 

- Combater o stress físico, mental e psicológico; 
- Desenvolver nos alunos a capacidade de 
concentração e a produtividade cognitiva.  

 

Professores titulares de 
turma e profs de OC e de 
Cidadania 

 
Alunos do 1º, 
2º e 3º Ciclos 

Os alunos e/ou 
professores 

devem selecionar 
a música e 

exercícios para 
toda a turma 

realizar 

Ao longo do ano 
1º e 2º ciclos- 6 
horas 
 
3º ciclo-  
12 horas 
 

Educação Sexual Atividades dos cadernos PRESSE Objetivo Geral: Contribuir para uma vivência mais 
informada, mais gratificante e mais autónoma, logo, 
mais responsável da sexualidade. 

Conselhos de Docentes 
(PTT) e Concelhos de 
Turma 

 
Alunos do 1º, 
2º e 3º Ciclos 
 
 
 

NOTA: Ter em 
atenção não 
repetir atividades 
ao longo do ciclo. 
 Horas a distribuir 
equitativamente 
ao longo do ano. 
Preenchimento 
de uma grelha de 
planificação. 

Ao longo do ano Educação Alimentar, 
Saúde mental, Saúde 
oral, Atividade Física 

Atividades do PASSEzinho Objetivo Geral - Assegurar um envolvimento 
continuado e efetivo com os alunos que permita a 
criação de sensibilidades e de interesses, em relação 
à adoção de hábitos e comportamentos saudáveis. 

 
Educadores e Técnicos da 
CME 

 
Alunos do JI 

 

Ao longo do ano Educação Alimentar e 
Atividade física 

Atividades do PASSE EA1 Objetivo Geral - Assegurar um envolvimento 
continuado e efetivo com os alunos que permita a 
criação de sensibilidades e de interesses, em relação 
à adoção de hábitos e comportamentos saudáveis. 

 
Conselhos de Docentes 
(PTT) e Técnicos da CME 

 
Alunos do 1º 

ciclo 

 

Ao longo do ano 
(em horário a 
definir) 

- Saúde mental e 
prevenção da 
violência 
- Educação alimentar 
e atividade física  

Gabinete de Informação e Apoio ao 
Aluno e Família (GAAF) 

 - Identificar, sinalizar e intervir nas problemáticas, 
que de alguma forma condicionam o acesso ao 
conhecimento em particular e ao desenvolvimento 
psicossocial em geral; 
- Prevenir e minimizar situações de absentismo, 
abandono e insucesso escolares; 

 
Equipa do GAAF 
 
 

 
Alunos e EE 
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- Prevenção dos 
comportamentos 
aditivos e 
dependências 
 - Afetos e educação 
para uma sexualidade 
responsável 

- Promover o envolvimento parental no percurso 
escolar do aluno; 
- Prevenir situações de risco; 
- Fomentar o trabalho articulado entre serviços da 
comunidade escolar e rede de parceiros; 
- Contribuir para a reflexão, definição e 
concretização do projeto de vida dos alunos. 

Data a definir pela 
entidade 
responsável 

Saúde mental  Ações de formação de curta ou 
longa duração sobre:  
- Saúde mental 

Objetivo Geral- Desenvolver estratégias de 
promoção de saúde mental. 

CFAE Barcelos e 
Esposende 

Professores 
e Assistentes 
Operacionais 

 

 

12 de Outubro de 2021 
Equipa do Projeto PES 

A Coordenadora,  
Blandina Ribas 

 


