FICHA DE PROJETOS E AÇÕES

Titulo do projeto/ação
Departamento/Divisão
Palavras-chave
(as três principais)

Projeto “Intervir para a Saúde”
Divisão de Promoção de Saúde
Jovens Promotores de Saúde | Formação| Promoção e
Educação para a Saúde

Descrição/caracterização

Realização de um conjunto alargado de ações e
atividades de Educação para a Saúde nas áreas da
Prevenção das toxicodependências e Outros
Comportamentos de Risco e ainda da Saúde Alimentar,
incluindo a realização de um programa de sensibilização
e formação na área da educação para a saúde a um grupo
específico de alunos, visando a sua posterior intervenção
junto dos restantes colegas e comunidade educativa por
via da dinamização de atividades diversas.
→ Prevenção Primária das Toxicodependências e Outros
Comportamentos de Risco
Objetivos Gerais:
• Sensibilizar os alunos e restante comunidade
educativa (professores, pais, auxiliares de ação
educativa e outros profissionais) para a
importância da prevenção primária das
toxicodependências e outros comportamentos de
risco e para a pertinência da intervenção a este
nível;
• Dotar os alunos de conhecimentos fundamentais
que lhes permitam intervir ativamente na
promoção e educação para a saúde, especialmente
no campo da Prevenção, bem como, das
competências necessárias para sensibilizar os seus
pares e restante comunidade educativa, de forma
imparcial e objetiva, refletindo sobre os valores e
preconceitos associados.

Objetivos

→ Promoção da Saúde Alimentar
Objetivos Gerais:
• Sensibilizar a comunidade educativa (alunos,
professores, pais, auxiliares de ação educativa e
outros profissionais) para a importância da
adoção
de
estilos
de
vida
saudáveis,
nomeadamente no que concerne à alimentação;
• Promover ações de formação dirigidas aos
Manipuladores de Alimentos;
• Promover ações de sensibilização sobre
Alimentação Saudável dirigidas ao Grupo-alvo

direto.
Articulação com as Linhas
de Orientação Estratégica
Critérios de sustentabilidade

Destinatários

Projeto inserido no Plano Estratégico Concelhio de
Prevenção das Toxicodependências (PECPT); Interesse e
disponibilidade da Escola em continuar a participar
Professores, auxiliares de ação educativa, pais,
encarregados de educação e alunos, bem como restante
comunidade educativa alargada

Entidade promotora

Escola E.B. 2º e 3º Ciclos Carlos Paredes do Agrupamento de
Escolas da Póvoa de Santo Adrião

Entidades parceiras

Câmara Municipal de Odivelas, através da DPS

Horizonte da execução

Data de início: outubro de 2007
Data de fim: junho de 2008
Duração: 9 meses (ano letivo 2007/08)
Concluído

Situação atual
Entidade financiadora
Programa de financiamento
Orçamento global
Despesas elegíveis globais
Financiamento global
Resultados esperados
Inconvenientes da não
realização

Nível de prioridade de
execução de acordo com
objetivos para a área
Contacto do responsável
E-mail
Website

Não implica custos diretos ao Plano e Orçamento da DPS

Prevenção em Meio Escolar não eficaz; Ausência de uma
resposta integrada e eficaz na área da Educação para a
Saúde nesta Escola
Baixa

Média

Alta
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