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     BALANÇO - 1º Período - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE – Projeto Re…Conhecer  

 

Anos/ 
Turmas 

envolvidas 

 
Atividades realizadas 

 

 
Constrangimentos 

 
 
 
 
 
 
 
Pré-escolar,  
 
1º,  
 
2º e 
 
3º ciclos 

 
.Reunião de acolhimento às novas colegas da equipa; 
.Reuniões preparatórias do ano letivo com a Enfermeira e Higienista Oral (21/10/2015 
e 16/12/2015) – elaboração das respetivas atas; 
 
.Sessão de Empossamento dos Embaixadores do pré-escolar ao 8º ano – 4 
novembro 2015; 
.Sessões de formação para os Embaixadores da Saúde pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos, 
com a Enfermeira e Higienista Oral (11/11 e 09/12), com o acompanhamento das 
professoras da Equipa; 
.Elaboração de inquéritos sobre Promoção da Saúde a passar aos 4º, 6º e 7º anos, 
no âmbito do Projeto I-LEWA; 
.Início da leitura dos respetivos inquéritos; 
.Sessões de Meditação para Professores (bimensais); 
.Sessões de Meditação para as turmas 4ºB e E ; 6ºA, 7ºA, B, C e D; 
.Passagem de inquéritos sobre Sexualidade, mudanças na Adolescência e dúvidas 
aos 7ºanos; 
.Elaboração de um PPT por turma de 7º ano para tratamento dos dados do inquérito; 
 
.Partilha de informação entre Embaixadores e as respetivas turmas; 
.Trabalhos realizados e apresentados pelos Embaixadores nas suas turmas; 
.Convite para Exames Globais de Saúde e vacinação; 
. Encaminhamento de informação sobre Saúde Escolar e Cuidados Gerais de 
Saúde/Saúde Pública, via eletrónica; 
.Ida à sala de aula para esclarecimento de dúvidas, pelas Coordenadoras – 5ºC; 6ºA; 
7ºA,B,C, na Ed Cidadania; 
.Acompanhamento dos Dt’s de 2º e 3ºciclos pelas Coordenadoras; 
 
.Articulação de atividades com a BE. 

 

  
 
. Apenas 90 minutos semanais da 
Coordenação para acompanhamento 
aos DT’s. 
.Pouca adesão à escovagem e ao 
bochecho por parte de algumas turmas. 
 
.Pouco tempo dos DT’s ( 2º e 3º Ciclo) 
com os alunos para trocarem 
informações, debaterem os temas e 
envolverem-se nas propostas vindas da 
Equipa de Saúde Concelhia. 
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