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“Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva pessoal e interpessoal promotora da 

saúde e da qualidade de vida ” 

 

10.ª Competência Geral definida pelo Ministério da Educação, para o Ensino Básico 
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I - INTRODUÇÃO 
 

“A promoção da educação para a saúde em meio escolar é um processo em permanente 

desenvolvimento para o qual concorrem os setores da Educação e da Saúde. Este processo contribui 

para a aquisição de competências das crianças e dos jovens, permitindo-lhes confrontar-se 

positivamente consigo próprios, construírem um projeto de vida e serem capazes de fazer escolhas 

individuais, conscientes e responsáveis. 

A Promoção da Educação para a Saúde na escola tem também como missão criar ambientes 

facilitadores dessas escolhas e estimular o espírito crítico para o exercício de uma cidadania ativa.” 

(in Protocolo entre o Ministério da Educação e o Ministério da saúde, de 7 de Fevereiro de 2006.) 

Tendo em conta o Despacho do Senhor Secretário de Estado da Educação, de 27 de 

setembro de 2006, e outra legislação de referência, são consideradas áreas prioritárias: 

Alimentação e Atividade Física; Saúde Oral; Prevenção do consumo de substâncias psicoativas; 

Sexualidade e afetos; Infeções Sexualmente Transmissíveis; Saúde mental e Violência em meio 

escolar. 

A Educação Sexual, integrada por lei na Educação para a Saúde, obedece ao mesmo conceito 

de abordagem cuja finalidade é a promoção da saúde física, psicológica e social e tem como 

principal objetivo ajudar e apoiar os jovens ao longo de todo o seu desenvolvimento físico, 

emocional, moral e espiritual, proporcionando-lhes um clima de confiança e discernimento que lhes 

facilite a transição da infância para a adolescência e desta para a idade adulta. Cabe à Escola 

também promover a saúde. Neste sentido e dando cumprimento ao Despacho nº 25 995 de 2005, 

foi já criado, na escola, o Gabinete de Informação e Apoio (Lei 60/2009 de 6 de Agosto), ”GUIAA-

TE”, um espaço de privacidade onde o aluno é ouvido, recebe informação disponível e, em caso de 

necessidade, é encaminhado para um apoio fora da escola. 

Para que o desenvolvimento das competências referidas se concretize de forma eficaz, 

dando respostas adequadas a cada situação específica, torna-se necessário que todas as áreas 

curriculares e extracurriculares atuem em convergência, num trabalho articulado e que todas as 

estruturas ligadas à gestão de topo e intermédias reconheçam a importância e o valor do projeto 

“Educação para a Saúde e Educação Sexual”. 
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Temos como pressuposto da nossa atuação o reconhecimento de que a Escola, a par com a 

transmissão dos conteúdos curriculares, deve ajudar na construção da personalidade dos seus 

alunos e contribuir para o desenvolvimento das suas capacidades de forma a aumentar a sua 

autoconfiança, permitindo-lhes lidar mais facilmente com a necessidade constante de tomar 

decisões, fazer opções e escolher caminhos.  

Consideramos que a escola tem recursos humanos e materiais que lhe permite desenvolver 

atividades que contribuam para o bem-estar de uma sociedade através das competências e 

aprendizagens que pode e deve promover nos jovens. Assim, é de salientar o papel fundamental 

que o projeto “ Educação para a Saúde e Educação Sexual” pode desempenhar.  

É objetivo da escola que este projeto seja implementado de forma equilibrada, no respeito 

pelas orientações legais e tendo em conta a participação ativa dos estudantes e a opinião e 

colaboração dos Encarregados de Educação. É ainda seu objetivo contribuir, no âmbito do Projeto 

Educativo, para formar cidadãos ativos, intervenientes, solidários e respeitadores dos princípios e 

valores de um estado de direito democrático, através de uma valorização da Educação para a 

Cidadania, com particular enfoque nos comportamentos saudáveis, na responsabilização e respeito 

por si e pelos outros. 
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II - ÁREAS TEMÁTICAS 
 

1 – Saúde Mental e Prevenção da Violência 

2 – Educação Alimentar 

3 - Atividade Física 

 

4 – Comportamentos Aditivos e Dependências 

5 – Afetos e Educação para a Sexualidade  
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III - OBJETIVOS GERAIS 
 

Constituem objetivos gerais da Educação para a Saúde e Educação Sexual em meio escolar, os 

seguintes:  

• Sensibilizar a Comunidade Educativa para as questões da saúde física, mental, social e 

educação sexual, fomentando a sua adesão e o desenvolvimento neste processo;  

• Testar um modelo de desenvolvimento de articulação entre a educação sexual, a 

educação para a saúde e o desenvolvimento pessoal e social, numa lógica de 

transversalidade, de aproveitamento das áreas curriculares disciplinares; 

• Promover a articulação das áreas temáticas das escolas Promotoras de Saúde e as 

componentes curriculares das várias disciplinas; 

• Criar situações potencialmente construtivas no sentido do desenvolvimento de 

competências capazes de favorecer o equilíbrio e o bem-estar dos jovens e adolescentes; 

• Promovera interação; 

• Promover a autorresponsabilização dos jovens pela sua saúde; 

• Contribuir para a formação de cidadãos livres, responsáveis e intervenientes no meio em 

que vivem; 

• Saber entender os sentimentos e desejos do(s) outro(s); 

• Saber posicionar-se em situações de conflito/divergências; 

• Perceber a importância da família como 1.º grupo de pertença do(a) jovem – espaço de 

afetos, ajuda incondicional mas também, local de crise e de conflitos; 

• Sensibilizar para a adoção de hábitos de alimentação saudável; 

• Promover comportamentos alimentares adequados; 

• Conhecer os riscos de uma alimentação desequilibrada; 

• Prevenir doenças de comportamento alimentar; 

• Promover a prática de atividade física sistemática, regular e orientada;  

• Alertar e promover estilos de vida saudáveis em segurança; 

• Valorizar as práticas de higiene pessoal, como um benefício para a saúde própria e 

coletiva; 
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• Fortalecer a auto estima e fomentar a comunicação, a compreensão e o respeito pelos 

outros; 

• Reconhecer que a afetividade e a sexualidade têm expressões diferenciadas ao longo da 

vida; 

• Desenvolver competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no 

campo da sexualidade; 

• Desenvolver uma consciência crítica face aos comportamentos de risco; 

• Melhorar os seus relacionamentos afetivo-sexuais;  

• Distinguir entre identidade de género e identidade sexual: consciencializar os alunos para 

os papéis masculinos e femininos na sociedade – tradição e mudança; 

• Contribuir para a tomada de decisões conscientes na área da educação para a saúde - 

educação sexual; 

• Reduzir possíveis consequências negativas dos comportamentos sexuais, tais como a 

gravidez não planeada e as infeções sexualmente transmissíveis (IST); 

• Desenvolver a capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e de abuso 

sexuais. A longo prazo, deve contribuir para a tomada de posições na área da sexualidade, 

durante toda a vida (GTES, 2005); 

• Prevenir situações de violência; 

• Conhecer situações de abuso mediático e compreender as suas implicações jurídicas; 

• Prevenir situações de bullying/Usos e Abusos; 

• Promover competências pessoais e sociais; 

• Desenvolver uma cultura de afetos e de relações interpessoais; 

• Adotar uma atitude de respeito e um comportamento assertivo face à diferença; 

• Promover uma sexualidade responsável. 
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IV - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 De acordo com o Referencial da Educação para a Saúde os objetivos específicos, para os 

diferentes domínios são os seguintes:  

SAÚDE MENTAL e PREVENÇÃO da VIOLÊNCIA 

• Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única; 

• Adotar o sentido de pertença individual e social; 

• Comunicar de forma positiva, eficaz e assertiva;  

• Desenvolver o autoconhecimento na sua dimensão emocional;  

• Desenvolver a literacia emocional; 

• Demonstrar a autonomia em cada uma das etapas do crescimento e desenvolvimento;  

• Construir relações positivas com os outros e com o meio ambiente;  

• Identificar riscos e comportamentos de risco; 

• Intervir de forma eficaz na prevenção de riscos individuais, situacionais e ambientais;  

• Conhecer fatores protetores; 

• Aumentar a perceção individual face aos processos protetores;  

• Identificar a violência dirigida aos outros; 

• Identificar a violência dirigida ao próprio; 

• Adotar uma cultura de respeito e tolerância;  

• Utilizar as fases do processo de tomada de decisão: definir objetivos e gerir emoções e valores 

associados; 

• Desenvolver os valores de cidadania, de solidariedade e de respeito pelas diferenças;  

• Adotar comportamentos resilientes. 

 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

• Compreender como as questões sociais, culturais e económicas influenciam os consumos 

alimentares; 

• Identificar a Dieta Mediterrânica como exemplo das diferentes influências socioculturais 

sobre o consumo alimentar;  

• Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da saúde;  
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• Relacionar a alimentação com a prevenção e desenvolvimentos das principais doenças 

crónicas (diabetes, doença cardiovascular e oncológica); 

• Reconhecer a Dieta Mediterrânica como exemplo de um 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;  

• Reconhecer a origem dos alimentos; 

• Identificar fatores que influenciam o produto alimentar antes de chegar à mesa do 

consumidor: a produção agrícola, a transformação industrial e a distribuição;  

• Reconhecer o impacto que os padrões alimentares têm sobre o ambiente; 

• Reconhecer o papel do cidadão e das suas escolhas alimentares na sustentabilidade ambiental. 

• Adotar comportamentos adequados na aquisição, armazenamento, preparação e consumo de 

alimentos. 

• Reconhecer o Direito à Alimentação como um direito humano consagrado pelas Nações 

Unidas. 

• Reconhecer a escola como um espaço próprio para a promoção da alimentação saudável e 

adoção de comportamentos alimentares equilibrados. 

 

ATIVIDADE FÍSICA 

• Evitar longos períodos em comportamento sedentário. 

• Aumentar a prática de AF e desportiva.  

• Compreender como a prática de AF favorece o desenvolvimento integral da criança e do 

jovem. 

 

COMPORTAMENTOS ADITIVOS e DEPENDÊNCIAS 

• Identificar e conhecer conceitos fundamentais no âmbito do fenómeno dos CAD. 

• Reconhecer o tabaco como fator causal evitável de doença e morte prematura. 

• Conhecer os efeitos do tabaco na saúde, imediatos e a longo prazo, individuais, familiares, 

sociais e ambientais. 

• Identificar fatores que influenciam a perceção do risco em relação ao consumo tabágico.  
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• Desenvolver estratégias pessoais para lidar com situações de risco. 

• Identificar os problemas ligados ao álcool no que diz respeito à doença e morte prematura.  

• Conhecer os efeitos do álcool na saúde, imediatos e a longo prazo. 

• Identificar fatores que influenciam a perceção do risco em relação ao consumo de bebidas 

alcoólicas. 

• Identificar padrões de consumo de bebidas alcoólicas, as respetivas consequências e riscos 

associados.  

• Adotar comportamentos adequados face ao consumo de bebidas alcoólicas.  

• Identificar as características e os tipos de SPA. 

• Conhecer e identificar os efeitos imediatos, a curto e a longo prazo, do consumo de SPA na 

saúde. 

• Identificar fatores que influenciam a perceção do risco em relação ao consumo de SPA.  

• Identificar os diferentes padrões de consumo de SPA e as respetivas consequências e os riscos 

associados ao seu consumo. 

• Adotar comportamentos adequados face ao consumo de SPA.  

• Conhecer os tipos e características das adições e dependências sem substância.  

• Conhecer os efeitos imediatos, a curto e a longo prazo, das adições e dependências sem 

substância. 

• Identificar fatores de risco e de proteção em relação às adições e dependências sem 

substância.  

• Adotar comportamentos adequados face às adições e dependências sem substância. 

 

AFETOS e EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE 

• Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única no que respeita à sexualidade, à 

identidade, à expressão de género e à orientação sexual. 

• Desenvolver uma atitude positiva no que respeita à igualdade de género.  

• Reconhecer a importância dos afetos no desenvolvimento individual. 

• Reconhecer a importância das relações interpessoais. 

• Valorizar as relações de cooperação e de interajuda. 

• Desenvolver valores de respeito, tolerância e partilha.  
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• Ser capaz de aceitar e integrar as mudanças físicas e emocionais associadas à sexualidade, ao 

longo da vida. 

• Ser responsável para consigo e para com os outros.  

• Refletir para o desenvolvimento de um projeto de vida.  

• Adotar atitudes e comportamentos saudáveis. 

• Reconhecer os direitos sexuais e reprodutivos como componente dos Direitos Humanos. 
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V - CARGA HORÁRIA 
 

De acordo com os limites definidos no artigo 5.º da Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto, a carga 

horária não pode ser inferior a doze horas (16 tempos letivos de 45 min) para o 3.º ciclo do ensino 

básico e ensino secundário, distribuídas de forma equilibrada pelos diversos períodos do ano letivo, 

ficando registada no cronograma do Projeto de Educação Sexual da Turma. 
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VI - PROJETO DE EDUCAÇÃO SEXUAL DAS TURMAS 
 

Em cada turma, o Projeto de Educação Sexual deve integrar o Plano Curricular ou o Plano de 

Trabalho da Turma, respetivamente, no ensino básico e secundário.  

Cabe ao Diretor de Turma garantir a implementação do referido projeto.  

A equipa PESES, em articulação com agentes internos e externos, convida técnicos profissionais 

que possuam habilitações próprias para formação dos alunos no âmbito deste projeto. 

 O Conselho de Turma poderá, em articulação com a equipa PESES solicitar a intervenção de 

agentes externos. 

A equipa responsável pela Educação Sexual da turma deverá selecionar e/ou elaborar o material 

pedagógico que julgar necessário e adaptado ao nível etário dos seus alunos e às caraterísticas da 

turma. Este material deverá ser disponibilizado à equipa PESES de forma a ser catalogado/arquivado 

para partilha, fomentando desta forma o ensino colaborativo. 

No referido projeto devem constar os conteúdos de educação sexual (Portaria n.º 196 – A/2010, 

art.º. 3.º), as disciplinas envolvidas e as atividades a implementar. 

A Equipa PESES apresentará o modelo digital que serve de referência à elaboração, em cada 

Conselho de Turma, do Projeto de Educação Sexual da Turma. Depois de preenchido e aprovado em 

conselho de turma deverá ser remetido por e-mail à Coordenadora do PESES e guardado na 

Intranet, na respetiva pasta. 
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VII - INTERVENIENTES  
 

Agentes internos 

• Conselho Geral 

• Direção da Escola 

• Conselho Pedagógico 

• Departamentos curriculares 

• Coordenadores dos diretores de turma 

• Serviços de Psicologia e Orientação 

• Unidade de Multideficiência 

• Biblioteca Escolar 

• Diretores de turma 

• Docentes 

• Assistentes técnicos 

• Assistentes operacionais 

 

Agentes externos 

• Equipa de Saúde da Unidade de Cuidados na Comunidade Farol do Mondego 

• Unidade de Saúde Pública 

• Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

• Associação Fernão Mendes Pinto 

• Centro de Respostas Integradas (Figueira da Foz) 

• Câmara Municipal da Figueira da Foz 

• Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás 

• Pelouro da Ação Social da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

• Serviços de Proteção Civil da Figueira da Foz 

• Programa Municipal Figueira Cidade Saudável - Município da Figueira da Foz 

• Associação Viver em Alegria 

• Polícia de Segurança Pública - Escola Segura - Figueira da Foz 

• Polícia Judiciária de Coimbra 
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• Cruz Vermelha Portuguesa – delegação da Figueira da Foz 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – delegação da Figueira da Foz 

• Associação ABRAÇO – Lisboa 

• Águas da Figueira 

• Empresa Frubaça (Frutas de Alcobaças) 

• Empresa Recheio - Figueira da Foz 

• Padarias “Dionísio” - Figueira da Foz 

• Maria Augusta de Jesus Alves Cotovio (Panificação) 
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VIII - ATIVIDADES  
 

 Sessões dinamizadas por agentes externos 

• Educação para os Valores 

• Educação para os Valores/ Coesão Grupal 

• Comportamentos de risco-dependências- Testemunhos na 1.ª Pessoa 

• Substâncias psicoativas – álcool e tabaco 

• Métodos contraceptivos e gravidez na adolescência 

• Substâncias psicoativas – álcool e tabaco 

• Violência no namoro 

• “Estilos de vida e saúde. Qual é o teu?” 

• Orientação Sexual – Rede ex aequo  

• Conhece os Riscos e Previne, Para Viveres em Segurança  

• Internet - conhecer, refletir e prevenir 

• A Prevenção de comportamentos de risco ligados ao consumo de substâncias  

• Comportamentos de risco – SIDA 

• O meu Sol vive + o verão 

• Suporte Básico de Vida 

• Violência – Deteção e Intervenção nos Maus Tratos/Abuso Infantil 

• Afetos e sexualidade 

• Comportamentos de risco nas dependências 

• Bullying e Cyberbullying 

 

 Programas 

• “+ PARTILHA = + TOLERÂNCIA”  

- “+ Natal = + Partilha” Cabazes de Natal - (angariação de bens alimentares e de higiene) 

- “Páscoa Solidária” - Cabazes Solidários - (angariação de bens alimentares e de higiene) 

• “A festa dos Afetos”  

• “Escola eletrão” 

• “O pilhão vai à escola” 
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IX – ESTRATÉGIAS 
 
• Atividades desenvolvidas pelas disciplinas no âmbito do Projeto /Turma  

• Exposições temáticas 

• Comemoração de dias temáticos 

• Movimentos de voluntariado e solidários 

• Dinamização de atividades no âmbito do Clube do Desporto Escolar 

• Visionamento e exploração de filmes 

• Atualização de conteúdos sobre o PESES na Intranet e na página digital oficial da escola 

• Divulgação dos eventos no facebook e na página digital oficial da escola  

• Divulgação dos eventos nos órgãos de comunicação social 
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IX - CALENDARIZAÇÃO 
 

As atividades serão desenvolvidas ao longo do ano letivo.  
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X - AVALIAÇÃO  
 

• Avaliação intermédia no 1.º e 2.ºperíodos, a partir dos projetos desenvolvidos ao nível das 

turmas e do eventual impacto das atividades implementadas dentro e fora da escola, 

relacionados com a Educação para a Saúde e Educação Sexual. Em cada reunião de conselho de 

turma de final de período, será preenchida na ficha de avaliação, o espaço correspondente à 

avaliação intercalar dos 1.º período e 2.º e períodos, onde constarão as disciplinas 

intervenientes que já realizaram atividades desenvolvidas no âmbito do projeto bem como as 

disciplinas que cederam espaço e datas para os agentes externos dinamizarem sessões. (Anexo 

3). Todas as atividades e sessões devem ser sumariadas - (No âmbito do PESES…) 

• Final do ano letivo, com o objetivo de se obter uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido. O 

Coordenador do Projeto de turma, ouvidos todos os intervenientes do projeto, fará o balanço 

global do grau de consecução do projeto e apresentará sugestões para o ano seguinte de 

acordo com as necessidades sentidas perante a realidade turma. Será concluído o 

preenchimento da ficha de avaliação (Anexo 3), com os dados do 3.º período e da avaliação 

final. 

A avaliação das atividades realizadas é qualitativa e deve ter em consideração: 

 
 o grau de satisfação dos alunos; 

 atividades previstas e realizadas;  

  atividades não previstas mas realizadas; 

 aspetos positivos; 

  dificuldades encontradas. 
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ANEXO I 
 
                           AVALIAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL                                                              
ANO : __º   TURMA: __ 
 
Ano letivo: 20   / 20 
Professor responsável pelo projeto:  
 

 Disciplinas que iniciaram o projeto1:                                                                                                                             

   
 
PROF 
SIGLA 

 
 
DISCIPLINA 

 
 
Conteúdos 
Programátic
os 
Se sim 
indicar 
X 

 
 
Cedência 
de tempos 
Se sim 
indicar 
X  
e 
preencher 
* 

 
 
*ENTIDADE 
EXTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIZAÇÃO – 
REGISTO DO 
SUMÁRIO 

 

  PERÍODO DIA MÊS  

1.º 2.º 3.º 
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1.º PERIODO – AVALIAÇÃO INTERCALAR 

Desempenho dos 
alunos nas 
atividades 

Participação/envolvência individual dos alunos. Positivo 
 

Negativo  

Interação dos alunos em grupo e na dinâmica da 
atividade da turma.  

Positivo 
 

Negativo  

Interesse manifestado pelos alunos em relação 
aos temas/atividades. 

Positivo 
 

Negativo  

Reflexão dos alunos sobre os temas 
apresentados e compreensão da sua 
importância. 

Positivo 
 

Negativo  

 

 
 
Nota 1: Indicar as disciplinas intervenientes  no Projeto que já realizaram algumas atividades e  a(s) data(s) 
em que a(s) atividade(s) foram sumariadas. 
Figueira da Foz,       de _____  de 2018 
O Diretor de Turma 
________________________ 
 
 
 
 

2.º PERIODO - AVALIAÇÃO INTERCALAR 

 

Desempenho dos 
alunos nas 
atividades 

Participação/envolvência individual dos alunos. Positivo 
 

Negativo  

Interação dos alunos em grupo e na dinâmica da 
atividade da turma.  

Positivo 
 

Negativo  

Interesse manifestado pelos alunos em relação 
aos temas/atividades. 

Positivo 
 

Negativo  

Reflexão dos alunos sobre os temas 
apresentados e compreensão da sua 
importância. 

Positivo 
 

Negativo  

 

 
Nota 1: Indicar as disciplinas intervenientes  no Projeto que já realizaram algumas atividades e  
a(s) data(s) em que a(s) atividade(s) foram sumariadas. 
Figueira da Foz,       de _____  de 2019 
O Diretor de Turma 
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 3.º PERIODO - AVALIAÇÃO FINAL 

 

Objetivos do 
projeto ao 
longo do ano 

Atingidos   Parcial
mente 
atingido
s 
    

Não 
atingidos   

 
 
 
 
 
Desempenho 
dos alunos nas 
atividades 
 
 
 

Participação/envolvência individual dos 
alunos. 

Mto Bom       
 

Bom                  
 

Suficiente       
 

Interação dos alunos em grupo e na 
dinâmica da atividade da turma.  

Mto Bom       
 

Bom                  
 

Suficiente       
 

Interesse manifestado pelos alunos em 
relação aos temas/atividades. 

Mto Bom       
 

Bom                  
 

Suficiente       
 

Reflexão dos alunos sobre os temas 
apresentados e compreensão da sua 
importância. 

Mto Bom       
 

Bom                  
 

Suficiente       
 

           
Outros 
(*)Quando se 
aplica 

Recursos e ou estratégias utilizados por 
outros dinamizadores. * 

Mto Bom       
 

Bom                  
 

Suficiente       
 

 
                         Avaliação global do projeto 

Mto Bom       
 

Bom                  
 

Suficiente       
 

Disciplinas que não concluíram o projeto: 
 
Motivo: 

Observações/Sugestões: 
 

 
Nota 1: Indicar as disciplinas intervenientes  no Projeto que já realizaram algumas atividades e  
a(s) data(s) em que a(s) atividade(s) foram sumariadas. 
 
Figueira da Foz,       de junho de 2019 
 
O Diretor de Turma 
_________________________ 
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ANEXO II 
 
 
PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL - PROJETO DA TURMA  
                                                               
Aplicação da Lei n.º 60/2009 de 6 de Agosto e da Portaria n.º 196-A/2010 de 9 de Abril                    Ano Letivo 20   / 20 
 
Ano:      
Turma:                                                                                                          
Diretor(a) de Turma:  
Responsável pela promoção do projeto na turma:  
Aprovado em Conselho de Turma em :   _____ / _____ / 20 
Tema Geral:  
Subtemas: 
Objetivos: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Observações: 
- Lembrar os professores que cedem tempo para não marcar testes nos dias ocupados pelas atividades com agentes externos já 
datadas.  
- Avisar os professores que devem ter a aula preparada para a eventualidade do agente externo faltar por motivos imprevistos. 
- As datas apresentadas para os agentes externos podem vir a sofrer alteração. Os professores devem ir consultando as calendarizações 
e mapas que serão enviados via email com antecedência. 
- A carga horária não pode ser inferior a 12 horas (16 tempos de 45 min). 
 



 
Código 401470 

 

Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz 
DGEstE – DIREÇÃO DE  SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 

 

 

PESES 2018/2019  
 

Disciplinas 
envolvidas 

Temas/Conteúdos 
curriculares 

Atividades / Estratégias Recursos materiais 

 
Tempos 
letivos 

(45 min) 

 
Calendarização 
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Os Representantes dos Pais/Encarregados de Educação tomaram conhecimento e aprovaram o projeto. 
 
___________________________________________  em ____/____/20__ 
 
                                                                    ___________________________________________  em ____/____/20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complemento curricular 

   - Tema(s): 

 

  - Dinamizadores:  
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ANEXO III 
 
 
PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL  
                                                               
Aplicação da Lei n.º 60/2009 de 6 de Agosto e da Portaria n.º 196-A/2010 de 9 de Abril                    Ano Letivo 20   / 20 
 
 
Proposta do departamento disciplinar: ………………………………………………………………………………………… 
 
DISCIPLINA………………………………… ANO DE ESCOLARIDADE……….. 
 
 

 
Conteúdo programático adaptável 

 
Conteúdo correspondente 
da Portaria 

 
Proposta de estratégia de exploração 

Tempo 
letivo 
previsto 

 
Calendarização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


