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1. Introdução 

 

O Agrupamento de Escolas de Fragoso proporciona aos seus alunos um conjunto de 

experiências, de carater facultativo, que contribuem para um enriquecimento do processo 

formativo de cada aluno, de acordo com os seus gostos e interesses. É neste contexto que se 

dinamiza, desde o ano letivo 2011/2012, o clube Jovens Promotores de Saúde em parceria 

com o Departamento de Educação para a Saúde da Liga Portuguesa Contra o Cancro-Núcleo 

Regional do Norte.  

Com a introdução do DL n.º 55/2018 e as orientações do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO), nomeadamente as competências na área de Bem-estar, 

saúde e ambiente, tornou-se ainda mais notória a necessidade de fomentar, sensibilizar e 

contribuir para o desenvolvimento de atitudes preventivas no âmbito da saúde, da alimentação, 

da prática de exercício físico, do consumo, da higiene e da segurança, podendo desta forma 

contribuir para a promoção, criação e transformação da qualidade de vida do indivíduo e da 

sociedade. Acreditamos também, que a melhoria dos níveis de literacia em saúde e a 

promoção do espírito crítico das pessoas face às suas decisões, levará as mesmas a aceder, 

compreender, avaliar e aplicar informação de forma a tomar decisões no quotidiano que 

contribuam para a prevenção de doenças e promoção da saúde, mantendo ou melhorando a 

sua qualidade de vida.  

 

O Clube pressupõe o desenvolvimento de um projeto que se inicia com alunos de 7.º 

ano de escolaridade e termina quando os mesmos alunos finalizam o 9.º ano. Este ano letivo 

está a decorrer o 3.º ano do projeto J.P.S. para o grupo de alunos inscritos. Mantendo como 

objetivo fundamental a formação de jovens dotando-os de competências que lhes permitam 

desenvolver autonomamente atividades de educação para a saúde a nível escolar e da 

comunidade local, o clube continua a ir de encontro aos desafios colocados à escola, 

promovendo uma abordagem interdisciplinar e estreitando parcerias e colaborações com a 

comunidade. Pretende-se dar continuidade a esta vertente de trabalho dentro e fora da escola, 

de forma a promover o papel da escola junto da comunidade e a ir de encontro à identidade de 

escola vigente no Projeto Educativo. 
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2. Articulação com o projeto Educativo do Agrupamento 

 

Tendo em conta as quatro grandes áreas de intervenção do Projeto Educativos, as atividades a 

desenvolver no clube Jovens Promotores de Saúde enquadram-se em dois dos eixos de ação 

do P.E. e apresentam-se como oportunidades relevantes para a concretização dos objetivos 

centrais e estratégicos apresentados a seguir:   

Eixo 1 – Liderança e gestão 

OC3 - Reforçar as parcerias e protocolos com a comunidade 

OE1 – Potenciar a relação da escola com a comunidade educativa 

Eixo 2 – Prestação do serviço educativo 

OC6 – Fomentar a educação para a cidadania, a educação para a saúde e a educação 

ambiental, assentes na participação social e comunitária ativa e responsável 

OE1 – Desenvolver projetos e atividades que promovam hábitos de vida saudável 

 

 

3. Objetivos 

 

- Capacitar os jovens, numa lógica de educação pelos pares, para as práticas de saúde; 

- Dotar os jovens de competências para desenvolverem, de forma autónoma, atividades de 

educação para a saúde em contexto escolar;  

- Aumentar a literacia em saúde, promovendo a adoção de comportamentos saudáveis; 

- Desenvolver atividades no sentido da promoção e educação para a saúde dentro e fora da 

escola; 

- Integrar aprendizagens e experiências, generalizando-as para outros contextos e áreas de 

intervenção; 

 - Criar um projeto individual. 
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4. Descrição do projeto 

 

Nome do projeto: Jovens Promotores de Saúde 

Docentes responsáveis: Elisa Neiva Cruz e Fernanda Cunha 

Calendarização/ Duração: Este projeto está calendarizado para desenvolver as suas 

atividades durante o ano letivo 2022/2023 

Local de funcionamento: O clube funcionará na sala 9 

Horário de funcionamento: terça-feira das 16h30 às 18h00  

Destinatários: grupo de alunos do 9.º ano que estão pelo terceiro ano no projeto JPS 

Participação: ao longo do ano serão registadas as presenças dos alunos e as 

atividades desenvolvidas. 

 

Recursos humanos: 

Docentes da Escola EBI de Fragoso 

Alunos que estão pelo segundo ano no projeto, da turma: 9.ºA  

Coordenadora do Projeto na LPCC e psicóloga estagiária da LPCC 

Pessoal auxiliar;  

Outros profissionais 

Recursos físicos:  

Sala própria; computadores; materiais de desgaste para preparação de atividades e 

meio de transporte para deslocação ao Porto. 
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5. Propostas de atividades a realizar 

 

Uma vez que as atividades a desenvolver se direcionam para dentro e fora da escola, 

apresentam-se a seguir um conjunto de atividades a dinamizar nestes dois contextos, que 

visam concorrer para os objetivos acima enunciados. A principal temática a abordar nas 

atividades são as 12 diretrizes do código Europeu Contra o Cancro. 

- Participação e colaboração nas reuniões mensais com a técnica da LPCC; 

- Realização de sessões, semanalmente, entre os alunos e respetivas docentes dinamizadoras; 

- Realização de atividades propostas nas reuniões com a técnica da LPCC; 

- Desenvolvimento de conhecimentos e competências relativamente à saúde em geral e ao 

cancro em particular; 

- Colaboração na “Semana da alimentação”; 

- Dinamização do “Outubro Rosa”, proposta pela LPCC e realizada em colaboração com a 

Biblioteca Escolar, os docentes de EPE e do 1.º ciclo; 

- Participação, no mês de janeiro, num encontro JPS online, para análise intermédia 

do projeto; 

 - Dinamização do Dia Mundial do Cancro, proposta pela LPCC e realizada em colaboração 

com a área disciplinar de Ciências Naturais; 

- Dinamização de outras atividades sugeridas pela escola, nomeadamente a “Manhã 

Desportiva II”; 

- Criação, desenvolvimento e apresentação publica de um projeto individual no âmbito da 

educação para a saúde; 

- Participação no Fórum anual de JPS promovido pela LPCC que se realiza em local ainda a 

designar no Porto. Estarão presentes todos os grupos de JPS que trabalham com a Liga 

Portuguesa Contra o Cancro do Norte e o principal objetivo é proporcionar um momento de 

reflexão e estimular a discussão das atividades realizadas ao longo do ano, a troca de 

experiência e o convívio entre os grupos de Jovens Promotores de Saúde das diferentes 

escolas. Este fórum é muito interessante e uma ocasião de convívio além de que permite 

conhecer os trabalhos desenvolvidos noutras escolas. 
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6. Orçamento 

 

Material de desgaste: 30 euros 

Autocarro: participação no fórum anual – 100 a 150 euros 

 

7. Monitorização 

Trimestralmente será feito, quer com os alunos quer com a técnica da LPCC, o balanço 

das atividades desenvolvidas e serão apresentadas as conclusões na reunião de 

clubes e projetos. 

8. Avaliação 

 

As atividades propostas pela LPCC e dinamizadas pelo clube na escola, serão alvo de 

avaliação por um inquérito, após a sua conclusão. 

No final do ano será produzido um relatório, a apresentar ao diretor, do trabalho 

realizado no clube/projeto onde constarão: as atividades realizadas; o balanço 

realizado pelos alunos através de um inquérito; o balanço dos dinamizadores. 

 

Fragoso, 11 de outubro 2022 

                                                         As docentes responsáveis, 

                                           Elisa Maria Neiva Cruz e Fernanda Maria Ferreira Cunha  
 

 

 


