
DESCRITIVO DO PROJETO: 

 

O projeto de Educação para a Saúde da Escola Ave Maria encontra-se estruturado 

numa perspetiva de longo prazo, uma vez que a sua aplicação foi pensada numa 

lógica de acompanhamento do processo de crescimento integral dos alunos, nas suas 

múltiplas vertentes, desde que os mesmos são recebidos na escola, até completarem 

o ensino básico. Desta forma, o projeto encontra-se orientado para um contexto que 

depende da idade, do género, do meio social, do estádio de desenvolvimento e da 

capacidade individual dos alunos. Consideramos que esta estruturação se constituiu 

como uma ferramenta importante no processo de formação e construção da 

cidadania dos nossos alunos. 

As ações previstas no nosso projeto potencializam também o processo de 

aprendizagem, complementando-o com outras dimensões que não têm espaço nas 

estruturas curriculares: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto 

cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de 

habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de 

práticas que capacitam os indivíduos a organizarem-se com objetivos comunitários, 

voltadas para a solução de problemas coletivos quotidianos; a aprendizagem de 

conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de 

vista de compreensão do que se passa ao seu redor; a educação desenvolvida nos 

media e pelos media, em especial a referente às tecnologias de informação e 

comunicação. 

A participação dos nossos alunos nas várias atividades programadas gerará também 

atitudes de cooperação, integração e comprometimento com os processos de tomada 

de decisão, tão essenciais numa sociedade que se deseja ativa, contribuindo para a 

formação dos jovens/adolescentes para interagir com o outro em sociedade e 

respeitando os direitos dos outros indivíduos enquanto cidadãos.  

As ações permitirão, ainda, adquirir comportamentos e atitudes que despertem e 

fomentem um maior bem-estar e um estilo de vida saudável para todos os 

intervenientes. Criará oportunidades para os jovens/adolescentes realizarem 

experiências de aprendizagem ativas, diversificadas, significativas, integradas e 

socializadoras na escola e transportá-las para a vida quotidiana e para a comunidade. 

Neste sentido, promover a saúde na escola constitui uma forma privilegiada de 

promover a saúde da comunidade, tornando-a saudável na sua globalidade.  

 

 



 

CURTO DESCRITIVO  

 

Com o nosso projeto procuramos dotar as crianças e jovens com os competências, 

capacidades, atitudes e valores que lhes permitam valorizar e adotar 

comportamentos e estilos de vida saudáveis ao longo da vida, desenvolvendo todo o 

seu potencial como cidadãos ativos, produtivos e responsáveis. 

 

 

 


