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Objetivos: Apelar a comportamentos responsáveis face à pandemia da covid-19. 
                 Explicar aos jovens como através de pequenos gestos se pode fazer a diferença e travar a epidemia. 

Área específica de intervenção1: Eixo  2-Ambiente escolar seguro e saudável. 

População Alvo: Comunidade escolar –Todos os alunos 

Data de realização: Novembro de 2020 

Atividades/ações 

Designação  Responsável (eis) pela atividade/ação2 

Prevenção Covid-19  ESE da ESVN e Programa Giros 

  

  

  

  

  

  

 

 
1Corresponde à área de intervenção específica em que se insere o objetivo preconizada na área de intervenção da promoção da saúde em contexto escolar do PRS 2014-20162016 (Saúde individual e coletiva, inclusão escolar de crianças 
com NEE, promoção de uma ambiente seguro e promoção de saúde e de literacia em saúde) 
2 Pode ser um elemento ou a equipa 



CS/USl: Centro de Saúde da Praia da Vitória/Unidade de Saúde da Ilha Terceira 

Unidade Orgânica (UO):  Escola Secundária Vitorino Nemésio   Ano: 2020 / 2021 

Objetivos: Consciencializar os alunos para a importância de uma alimentação saudável. 
Compreender como as questões sociais, culturais e económicas influenciam os consumos alimentares; 
Identificar a Dieta Mediterrânica, como um exemplo das diferentes influências socioculturais sobre o consumo alimentar; 
Reconhecer a Dieta Mediterrânica como um exemplo de  padrão alimentar saudável; 
Reconhecer que as escolhas alimentares são influenciadas por determinantes psicológicos e sensoriais, a nível individual e de grupo; 
Analisar criticamente os comportamentos de risco na alimentação. 

Área específica de intervenção3: Eixo 1-Capacitação -3-Alimentação saudável 

População Alvo: Comunidade escolar –Alunos do 7º ano e do secundário 

Data de realização: 1º e 2º Período 

Atividades/ações 

Designação  Responsável (eis) pela atividade/ação4 

Alimentação Saudável ESE da ESVN  

• Sessões de sensibilização sobre alimentação saudável e benefícios para a saúde Diretores de turma no âmbito da disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento 

 Programa Giros 

• Elaboração de cartazes informativos sobre alimentação saudável e a sua divulgação na escola no 

dia mundial da alimentação (16 de outubro) 

ESE da ESVN  

 Professores da disciplina de TIC da ESVN 

 Alunos do 7º ano 

  

 

 
3Corresponde à área de intervenção específica em que se insere o objetivo preconizada na área de intervenção da promoção da saúde em contexto escolar do PRS 2014-20162016 (Saúde individual e coletiva, inclusão escolar de crianças 
com NEE, promoção de uma ambiente seguro e promoção de saúde e de literacia em saúde) 
4 Pode ser um elemento ou a equipa 



 

 

CS/USl: Centro de Saúde da Praia da Vitória/Unidade de Saúde da Ilha Terceira 

Unidade Orgânica (UO): Escola Secundária Vitorino Nemésio   Ano: 2020/ 2021 

 

Objetivos: Consciencializar os alunos para a importância de um estilo de vida saudável na prevenção da diabetes. 
Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da saúde; 
Relacionar a alimentação com a prevenção e desenvolvimentos das principais doenças crónicas como a diabetes. 

 

Área específica de intervenção5: Eixo 1-Capacitação  

População Alvo: Comunidade escolar da escola Vitorino Nemésio.  

Data da realização: 1º período 

Atividades/ações 

Designação Responsável (eis) pela atividade/ação6 

Diabetes  

• Sessões de sensibilização sobre a Diabetes e sobre a importância da alimentação, nesta 

problemática de saúde 

ESE da ESVN, Enfermeira Ana Ávila e 

nutricionista Ana Carrapa 

• Elaboração de cartazes informativos sobre a diabetes e sua divulgação na escola Alunos do 7º ano e Professores da disciplina de 

TIC da ESVN 

  

  

 
5Corresponde à área de intervenção específica em que se insere o objetivo preconizada na área de intervenção da promoção da saúde em contexto escolar do PRS 2014-20162016 (Saúde individual e coletiva, inclusão escolar de crianças 
com NEE, promoção de uma ambiente seguro e promoção de saúde e de literacia em saúde) 
6 Pode ser um elemento ou a equipa 
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Objetivos: Avaliar o risco de comportamento violento num grupo. 
Identificar o fenómeno de cyberbullying. 
Identificar o fenómeno de bullying. 
Construir uma resposta positiva em situações de violência. 

Área específica de intervenção7: Eixo 2. Ambiente escolar e saúde – 2-Ambiente escolar seguro e saudável. 

População Alvo: Ensino básico (8º ano) 

Data de realização: 1º e 2º período 

Atividades/ações 

Designação Responsável (eis) pela atividade/ação8 

Bullying e cyberbullying  

• Sessões de sensibilização sobre a problemática Agente da Escola Segura (Octávio Machado) e 

ESE da ESVN 

  

  

  

  

  

Os temas referidos poderão sofrer alterações. 
 
CS/USl: Centro de Saúde da Praia da Vitória/Unidade de Saúde da Ilha Terceira 

 
7Corresponde à área de intervenção específica em que se insere o objetivo preconizada na área de intervenção da promoção da saúde em contexto escolar do PRS 2014-20162016 (Saúde individual e coletiva, inclusão escolar de crianças 
com NEE, promoção de uma ambiente seguro e promoção de saúde e de literacia em saúde) 
8 Pode ser um elemento ou a equipa 



Unidade Orgânica (UO):   Escola Secundária Vitorino Nemésio   Ano: 2020/ 2021 

 

 

Objetivos: Distinguir a complexidade das emoções e a noção de conflito emocional. 
Relacionar o que se sente com o que se pensa e com o que se faz. 
Consciencializar para a adoção de relações saudáveis baseadas no respeito, cooperação e tolerância. 
Refletir sobre a forma de se relacionarem em tempo de pandemia 

Área específica de intervenção9: Eixo 1-Capacitação -2-Educação para os afetos e a sexualidade. 

População Alvo: Ensino Básico (9º ano) 

Data de realização: 1º período 

Atividades/ações 

Designação Responsável (eis) pela atividade/ação10 

Promoção das Relações Afetivas Saudáveis, em tempo de pandemia  

• Sessões de sensibilização ESE da ESVN e Psicólogas da SCMPV 

  

  

  

Os temas referidos poderão sofrer alterações. 
 
CS/USl: Centro de Saúde da Praia da Vitória/Unidade de Saúde da Ilha Terceira 

 
9Corresponde à área de intervenção específica em que se insere o objetivo preconizada na área de intervenção da promoção da saúde em contexto escolar do PRS 2014-20162016 (Saúde individual e coletiva, inclusão escolar de crianças 
com NEE, promoção de uma ambiente seguro e promoção de saúde e de literacia em saúde) 
10 Pode ser um elemento ou a equipa 
 
 
 
 
 
 
 



Unidade Orgânica (UO):   Escola Secundária Vitorino Nemésio   Ano: 2020/ 2021 

 

Objetivos: Identificar fatores individuais facilitadores do consumo de SPA. 
Identificar os fatores culturais e sociais que induzem ou inibem o consumo de SPA (media, marketing, redes sociais). 
Identificar um consumo de risco, os sinais associados, bem como uma situação de overdose. 
Conhecer o enquadramento legal do consumo de SPA. 

Área específica de intervenção11: Eixo 1-Capacitação  

População Alvo: alunos do ensino secundário (10º ano)  

Data da realização: 2º período 

Atividades/ações 

Designação Responsável (eis) pela atividade/ação12 

Substâncias Psicoativas  

• Sessões de sensibilização ESE da ESVN e Programa Giros 

  

  

 
  

 
11Corresponde à área de intervenção específica em que se insere o objetivo preconizada na área de intervenção da promoção da saúde em contexto escolar do PRS 2014-20162016 (Saúde individual e coletiva, inclusão escolar de crianças 
com NEE, promoção de uma ambiente seguro e promoção de saúde e de literacia em saúde) 
12 Pode ser um elemento ou a equipa 
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Objetivos: Consciencializar os alunos para a importância da dimensão ética da sexualidade humana e prevenção dos maus tratos e aproximações abusivas 
Valorizar a sexualidade como componente positiva do desenvolvimento pessoal e das relações interpessoais. 
 Respeitar as diferentes opções individuais face à sexualidade. 
Conhecer e saber utilizar os serviços e recursos de saúde sexual disponíveis na comunidade. 

Área específica de intervenção13: Eixo 1-Capacitação  

População Alvo: alunos do secundário ProFIJ (2ºano e 3º ano) 

Data da realização: 1º e 2º período 

Atividades/ações 

Designação Responsável (eis) pela atividade/ação14 

Sexualidade  

• Sessões de sensibilização ESE da ESVN, Programa Giros e Enfermeira 

Melissa Carvalho 

  

 

 
13Corresponde à área de intervenção específica em que se insere o objetivo preconizada na área de intervenção da promoção da saúde em contexto escolar do PRS 2014-20162016 (Saúde individual e coletiva, inclusão escolar de crianças 
com NEE, promoção de uma ambiente seguro e promoção de saúde e de literacia em saúde) 
14 Pode ser um elemento ou a equipa 
 
 
 
 
 
 
 


