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Nota Introdutória 
Este Plano de Atividades proposto pela Equipa do PPES poderá ainda ser complementado com atividades dinamizadas pelas Associações de Pais/Encarregados de Educação, Assembleias de Alunos, Áreas 
Curriculares Disciplinares e Não Disciplinares ou até de entidades externas que se enquadrem nas temáticas da Educação para a Saúde. 
 As temáticas definidas como prioritárias para o ano letivo 2022/2023, continuam a ser: Saúde Mental e Prevenção da Violência, por terem sido as áreas mais afetadas pela situação pandémica dos últimos 
anos que deixou marcas que perduram e cujos efeitos é importante minimizar. 

1º PERÍODO 

Calendarização ÁREAS 
TEMÁTICAS 

ATIVIDADE OBJETIVOS DINAMIZADORES PÚBLICO-
ALVO 

Observações 

Semana de 10 a 14 
de outubro 
 

Saúde Mental   Comemoração do Dia Mundial da 
Saúde Mental (10 de outubro) – “A 
trabalhar também se pode relaxar” 
 

- Combater o stress físico, mental e psicológico; 
- Melhorar a capacidade de concentração nas tarefas 
e a produtividade cognitiva.  
- Acalmar a mente; 
- Combater a ansiedade; 
- Promover o contacto com a música clássica e 
outros estilos musicais. 
  
 
 
 

 
Coordenadora PPES,  
Coordenadoras do Pré-
escolar e do 1º ciclo, 
Com a colaboração dos  
Educadores de Infância, 
professores do 1º, 2º e 3º 
ciclos que aderirem. 

 
Todos os 
alunos do 

Agrupamento 
 

Durante as 
atividades de 
aula de realização 
de trabalhos, os 
educadores de 
infância e 
professores 
colocam música 
de fundo 
relaxante. 
Sugestões: 
https://youtu.be/
uk-DSogtQRo 
https://youtu.be/
t_Kd_G7p6ZQ 
https://youtu.be/
lc0F9CKUYmI 
https://youtu.be/
acS7_Utso14 
https://soundclo
ud.com/silent-
tone/sets/342-hz 
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De 24 a 28 de 
Outubro 

Educação Alimentar Comemoração do Dia Mundial da 
Alimentação (16 de outubro): 
Lançamento de um inquérito sobre 
“Hábitos alimentares”  

- Levantamento/estudo dos hábitos alimentares dos 
alunos do Agrupamento para definir estratégias de 
atuação;  
- Incentivar a prática de hábitos alimentares 
saudáveis; 

 
Equipa do PPES. 
 
Com a colaboração dos 
Educadores, PTT, 
professores de TIC e DTs 

Todos os 
alunos do 

Agrupamento  
 

Aplicado um 
inquérito (cerca 
de 5 minutos) 
elaborado pela 
Equipa PPES (2º e 
3º ciclo nas aulas 
de TIC). 
Para os alunos do 
Pré-escolar, 1º e 
2º ano, será 
respondido pelos 
EE. 

 
20 outubro 
Auditório Municipal 
(parte da manhã) 

Saúde mental e 
prevenção da 
violência 

Visualização do filme “Desculpa, 
uma História de Bullying” 

- Utilizar a sétima arte como ferramenta pedagógica 
de reflexão sobre a temática social do Bullying; 
- Promover a reflexão e análise sobre estratégias 
para prevenir e combater o bullying. 

Serviço de Intervenção 
Psicológica do projeto da 
CME “Mais cidadão”- 
#NOBULLYING. 
Coordenadora PPES 
 
Com a colaboração dos 
professores 
acompanhantes. 

 
Alunos do 8º 

ano 

 

Novembro Saúde mental e 
prevenção da 
violência 

Ação de sensibilização sobre 
Bullying 
(45 minutos) 

- Informar os alunos sobre as causas que 
desencadeiam a violência e as suas consequências a 
nível físico, psicológico e social; 
- Desconstruir mitos associados à problemática do 
bullying; 
- Contribuir para a construção de relações saudáveis 
que passam pela confiança e pelo respeito. 

Serviço de Intervenção 
Psicológica do projeto da 
CME “Mais cidadão”- 
#NOBULLYING e 
Coordenadora PPES. 
 
Com a colaboração dos 
professores de Cidadania 
do 8º ano. 
 

Alunos do 8º 
ano 

Nas aulas de 
Cidadania  
(1 sessão) 

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;  

 
Equipa Escola Segura da 
GNR de Barcelos, 
Coordenadora PPES e 
Coordenadora do 1º ciclo. 
 
Com a colaboração dos 
PTT do 4º ano e 
professores de Cidadania 
do 7º ano. 
 

 
Alunos do 4º 

ano 
Alunos do 7º 

ano 

Nas turmas do 7º 
ano será, sempre 
que possível, no 
horário de 
Cidadania. 
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− Informar sobre o enquadramento legal associado a 
esta prática. 

EB de Apúlia – 10 
de novembro 
18h30 
 EB ACO- 17 de 
novembro 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 Escola Segura da 
GNR de Barcelos 
Coordenadora do PPES 
 

 
Enc. de 

Educação 

 

1º Período 
(1 sessão) 
 

Saúde Oral “Higiene oral” - Capacitar para a aquisição de conhecimentos e 
comportamentos para uma boa higiene oral; 
- Promover a aquisição de hábitos de higiene oral 

Equipa Saúde Escolar- 
UCC ConvidaSaúde 
Coordenadora do PPES 
Coordenadora do 1º Ciclo 
 

 
Alunos do 3º 

e 5º anos 

No 5º ano será, 
preferencialment
e, realizada nas 
aulas de 
Cidadania ou CN. 

Data a definir pelo 
PNPSO 

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.  
 
Com a colaboração dos 
PTT e DTs dos alunos 
abrangidos. 

Alunos 
abrangidos 

pelo 
programa 

 

2º PERÍODO 
 

Calendarização ÁREAS 
TEMÁTICAS 

ATIVIDADE OBJETIVOS DINAMIZADORES PÚBLICO-
ALVO 

Observações 

Data a definir no 
início do 2º período 
 
 

Saúde mental- 
Educação emocional 
 

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. 

Equipa Saúde Escolar- 
UCC ConvidaSaúde, 
Fundação MOA Portugal 
e Centro de Educação 
Ambiental de Esposende. 
 
Com a colaboração dos 
professores do 4º ano. 

 
Alunos do 4º 

ano 

 
 

Durante o 2º 
período 

 
PRESSE- Afetividade 

  
“Afetos” 

- Desenvolver a autoestima e identidade dos alunos; 
- Promover o autoconhecimento dos alunos;  

 
Equipa Saúde Escolar- 

 
Alunos do 6º 

No horário de 
Cidadania ou de 
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 (1 sessão) - 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. 

UCC ConvidaSaúde 
Coordenadora do PPES. 
 
Com a colaboração dos 
professores de cidadania 
ou CN do 6º ano. 
 
 

ano CN 

 
 
- 2 Sessões na 
EBACO: 
6 e 8 fevereiro 
- 1 sessão na EB 
Apúlia:14 fevereiro 
 
(3 Turmas por 
sessão) 
 

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; 
- 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. 

 
Equipa Escola Segura da 
GNR de Barcelos 
Coordenadora do PPES 
 

 
Alunos do 9º 

ano 

 

22 de março 
 (na escola sede) 

Saúde Mental Palestra “A importância do sono”- 
Comemoração do Dia Mundial do 
Sono (18 de março) 

- 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. 

 
Psicóloga Vera Areal 

Enc. de 
Educação 

 

Tarde do dia 29 de 
março 
(última semana 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 

 
Coordenadora do PPES,  
Professora Amélia 
Martins e 
Psicóloga Vera Areal. 
 
Com a colaboração dos 
professores 
acompanhantes e DTs. 

 
Alunos do 9º 

ano 

 

3º PERÍODO 
 

Calendarização ÁREA TEMÁTICA ATIVIDADE OBJETIVOS DINAMIZADORES PÚBLICO-
ALVO 

Observações 
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Data a definir 
(1 sessão no horário 
de Cidadania) 

Saúde Mental - Sono “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 Saúde Escolar- 
UCC ConvidaSaúde e  
Coordenadora do PPES. 
 
Com a colaboração dos 
professores de Cidadania 
do 7º ano. 

 
Alunos do 7º 

ano 

 

Abril/Maio 
3 Turmas por 
sessão: 
- 2 Sessões na 
EBACO 
- 1 sessão na EB 
Apúlia 

Saúde mental 
Afetividade 

Sessão sobre “Autoestima” - Desenvolver a autoestima dos alunos; 
- Promover o autoconhecimento dos alunos;  
- Favorecer uma atitude positiva face às relações 
humanas, à compreensão do(a) outro(a) e de si 
próprio;  
- Capacitar para saber expressar sentimentos de uma 
forma positiva e assertiva.  

 
Psicóloga Vera Areal 

 
Alunos do 9º 

ano 

 

Data a definir pelo 
CFAE Barcelos e 
Esposende 

Saúde mental  Ação de formação de curta duração 
sobre: “A importância da regulação 
emocional na saúde mental” 

Objetivos gerais: 
- Desenvolver estratégias de promoção e regulação 
da saúde mental. 
-Promover a literacia em saúde mental. 
-Adquirir competências para ajudar os alunos na 
regulação emocional. 

CFAE Barcelos e 
Esposende 
Psicóloga Vera Areal 

Educadores, 
Professores 

do nosso 
Agrupamento 

Sessão de 2h  
1 turma de 25 
participantes 

AO LONGO DO ANO LETIVO 
 

Calendarização ÁREA TEMÁTICA ATIVIDADE OBJETIVOS DINAMIZADORES PÚBLICO-
ALVO 

Observações 

 
Ao longo do ano 
(4 sessões) 

Educação Alimentar PASSEzinho.Easy - Capacitar para a aquisição de conhecimentos e 
comportamentos alimentares saudáveis. 

Equipa Saúde Escolar- 
UCC ConvidaSaúde e 
Coordenadora do Pré-
escolar. 
 
Com a colaboração dos 
Educadores de infância 

Alunos do 
Pré-escolar 

 

Ao longo do ano 
 
(2 sessões) 

Saúde mental- 
Educação emocional 

“Meditar para Aprender” - Desenvolver nos alunos a capacidade de 
concentração e atenção, visando um estado de 
clareza mental e emocional. 

 
Equipa Saúde Escolar- 
UCC ConvidaSaúde 
URAP (Nutricionista e 
Terapeuta Ocupacional) e 
Coordenadora do 1º 
Ciclo. 
Com a colaboração dos 
PTT do 1º ano 

 
Alunos do 1º 

ano 

 

Ao longo do ano 
 

Saúde mental- 
Educação emocional 

“Massagem nas escolas” - Contribuir para a redução do stress na criança 
através da massagem e relaxamento. 

Equipa Saúde Escolar- 
UCC ConvidaSaúde e 

Alunos do 2º 
ano 
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3 sessões  
 

Coordenadora do 1º ciclo. 
Com colaboração dos PTT 
do 2º ano. 
 

Ao longo do ano 
 
(3 sessões no 
horário de 
Cidadania) 

Atividade Física, 
Educação Alimentar e 
Saúde Mental 
(Educação emocional) 

 “Mexer, comer e ser feliz” - Aumentar a literacia em alimentação saudável e os 
benefícios da prática de atividade física; 
- Reduzir o tempo despendido em comportamento 
sedentário, particularmente tempo de ecrã 
recreativo; 
- Promover uma alimentação saudável; 
- Promover as escolhas saudáveis para uma higiene 
mental salutogénica. 

 
Equipa Saúde Escolar- 
UCC ConvidaSaúde 
URAP (Nutricionista e 
Terapeuta Ocupacional) e 
Coordenadora do PPES. 
 
Com colaboração dos 
Professores de Cidadania 
do 8º ano 

 
Alunos do 8º 

Ano 

 

2º e 3º período  
(5 sessões, aulas de 
Cid e CN) 

Saúde mental Crescer PlenaMente -Pretende-se com este projeto dar resposta ao 
aumento de situações de ansiedade em contexto 
escolar: fomentando através da literacia em saúde 
mental uma atitude positiva para consigo próprio; 
crescimento, desenvolvimento e capacidade de 
alcançar a autorrealização através da capacitação da 
autogestão da ansiedade e Intervenções baseadas 
em Mindfulness; 
-Promover a saúde mental dos adolescentes. 

Equipa Saúde Escolar- 
UCC ConvidaSaúde e 
Coordenadora PPES. 
Com colaboração dos 
Professores de Cidadania 
e CN do 9º ano 

Alunos do 9º 
ano 

 

 
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 

Dinamização 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 

- Saúde mental e 
prevenção da 
violência 
- Educação alimentar 
e atividade física  
- Prevenção dos 
comportamentos 
aditivos e 
dependências 

Publicação de notícias sobre as 
atividades desenvolvidas. 

- Divulgação das atividades do projeto  
Coordenadora do PPES 

 
Comunidade 

Escolar 
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 - Afetos e educação 
para uma sexualidade 
responsável 

 
Ao longo do ano  
(horário de 
Cidadania e outras 
disciplinas) 

Saúde mental e 
prevenção da 
violência 

“10 minutos relaxantes para 
mentes brilhantes”/” A trabalhar 
também se pode relaxar”  

- Combater o stress físico, mental e psicológico; 
- Melhorar a capacidade de concentração nas tarefas 
e a produtividade cognitiva.  
- Acalmar a mente; 
- Combater a ansiedade; 
- Promover o contacto com a música clássica e 
outros estilos musicais. 

Professores titulares de 
turma, profs de Cidadania 
e outras disciplinas 
aderentes 

 
Alunos do 1º, 
2º e 3º Ciclos 

Executar 
atividades com 
fundo musical 

relaxante. 

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

Educação Sexual - Elaboração do Projeto de 
Educação Sexual de Turma 

Objetivo Geral: Contribuir para uma vivência mais 
informada, mais gratificante e mais autónoma, logo, 
mais responsável da sexualidade. 

Equipa PPES 
Conselhos de Docentes 
(PTT) e Concelhos de 
Turma 

 
Alunos do 1º, 
2º e 3º Ciclos 
 

. Preenchimento 
de uma grelha de 
planificação. 

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

Atividades diversas promovidas 
pelo Projeto “Mais Cidadão” da 
CME, PASSE e outros 

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   
Conselhos de Docentes 
(PTT) 
Técnicos da CME 

 
Alunos do JI e 
do 1º ciclo 

 

Ao longo do ano 
(em horário a 
definir) 

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

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; 
- 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. 

 
Professor responsável 
pelo GAAF 
Equipa do GAAF 
 
 

 
Alunos e EE 

 

 

Outubro de 2021 
Equipa do Projeto PES 

A Coordenadora,  
Blandina Ribas 

 


