FICHA DE PROJETOS E AÇÕES

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

“Penso, Sinto, Logo Existo”
Divisão de Promoção de Saúde
Prevenção de Comportamentos de Risco | Promoção de
competências pessoais e sociais

Descrição/caracterização

Programa de Sensibilização/Formação na área da educação
para a saúde a um grupo específico de alunos da Escola E.B.
2º e 3º Ciclos dos Castanheiros do Agrupamento de Escolas
de Caneças, assentando em metodologias ativas e
participativas por via da realização de dinâmicas de grupo
(Objetivo geral)
- Sensibilizar os alunos para a importância da adoção de
comportamentos saudáveis no contexto da promoção da
saúde individual e coletiva;
(Objetivos específicos)
- Dotar os alunos de conhecimentos que lhes permitam
intervir ativamente na promoção da sua saúde;
- Reforçar e aperfeiçoar um conjunto de competências
pessoais e sociais fundamentais para o exercício de uma
cidadania plena e saudável.

Objetivos

Articulação com as Linhas
de Orientação Estratégica
Critérios de sustentabilidade

Projeto inserido no Plano Estratégico Concelhio de
Prevenção das Toxicodependências (PECPT); Interesse e
disponibilidade da Escola em continuar a colaborar

Destinatários

Alunos da turma A do 5º ano de escolaridade (currículo
alternativo)

Entidade promotora

Escola E.B. 2º e 3º Ciclos dos Castanheiros do Agrupamento
de Escolas de Caneças

Entidades parceiras

Câmara Municipal de Odivelas, através da DPS

Horizonte da execução

Data de início: fevereiro de 2008
Data de fim: julho de 2008
Duração: 6 meses
Concluído

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

Não implica custos diretos ao Plano e Orçamento da DPS

Não resposta às diversas necessidades socioeducativas
evidenciadas pela turma (grupo alvo do projeto)

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

Baixa

Média

Alta

x

Chefe de DPS | Dra. Paula Ganchinho | 219 320 970
paula.ganchinho@cm-odivelas.pt
www.cm-odivelas.pt

