


Consciente da importância que a Educação para a Saúde deve ter no currículo escolar 
e na formação dos alunos como cidadãos responsáveis, a Santillana apresenta o projeto 
«Mais saúde, melhor futuro». Esta iniciativa, no âmbito da nossa responsabilidade social 
corporativa e do nosso compromisso com a Educação, define-se como:

  Uma proposta sobre Educação para a Saúde ao serviço de toda a comunidade escolar, com 
especial incidência no Primeiro e Segundo Ciclos do Ensino Básico (6-12 anos).

   Um conjunto de recursos educativos e de atividades pedagógicas disponíveis gratuitamente 
para as escolas de todo o País.

   Um guião de trabalho enquadrado no Referencial do Ministério de Educação sobre Educação 
para a Saúde e no Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável.

   Um projeto que resulta da parceria com instituições de reconhecido prestígio nas áreas 
da saúde, que garantem o rigor científico dos conteúdos dos diferentes módulos e conta 
com o apoio de entidades com intervenção social, que contribuem para o seu financiamento. 

OBJETIVOS
  Contribuir para a literacia em saúde.

  Promover atitudes, valores e competências que suportem comportamentos  
saudáveis.

  Contribuir para a inclusão de crianças e jovens com necessidades especiais.

  Criar dinâmicas favoráveis à promoção da saúde e prevenção da doença 
em contexto escolar.

  Contribuir para um ambiente escolar seguro e saudável.

  Colaborar com os diferentes agentes educativos e sociais para difundir projetos 
de promoção da saúde.

DADOS DO PROJETO

  3 exposições itinerantes (uma por módulo temático com 12 painéis por exposição: 
painéis com 1,20 m × 1,50 m).
 3 guias com informação e sugestões de atividades.
 3 manuais de apoio. Mais de 500 páginas com informação e recursos educativos.
 11 itinerários pedagógicos para professores, por ano letivo. 
 3 cursos de formação para professores, por ano letivo.
 + de 300 escolas, por ano letivo.
 Mais de 80 000 alunos, por ano letivo.

UM PROJETO PARA O ANO lETIVO COMPlETO:
3 PERíODOS / 3 MóDUlOS
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No módulo de Educação Alimentar 
e Atividade Física, serão abordados temas 
relacionados com os hábitos alimentares 
e com os níveis de atividade física, dos mais 
jovens. Tal como mencionado no Referencial 
de Educação para a Saúde, do Ministério da 
Educação e Ciência, a escola deve ser encarada 
como um local essencial para o desenvolvi-
mento de competências alimentares e para 
o combate ao sedentarismo, tanto ao nível 
de conhecimentos, como de atitudes e 
comportamentos.

ElEMENTOS DO MóDUlO:

1.º    ExPOSIçãO ITINERANTE:

        

         12 painéis – Promoção da Dieta
            Mediterrânica.  

2.º   GUIA PARA O PROFESSOR 
E ENCARREGADO DE EDUCAçãO:

 Educação alimentar e promoção da atividade física. 

 Padrão alimentar mediterrânico.

 Sugestões de atividades.

3.º   ITINERáRIOS PEDAGóGICOS: 

 Visitas didáticas, com professores, a locais relacionados com os temas tratados no projeto.

TEMAS ABORDADOS NA ExPOSIçãO:

  Roda da Alimentação Mediterrânica

  O Mediterrâneo

   A atividade física, o descanso e o convívio

  Água, infusões e caldos

  Frutas e produtos hortícolas

  Leguminosas

  Cereais

  Frutos oleaginosos e sementes

  Ervas aromáticas

  Azeite

 Laticínios

 Carne, ovos e pescado

ITINERáRIOS* lOCAlIDADE

18 de 
março de 
2017 
(10 h/13 h)

Associação In Loco - Rota da Dieta Mediterrânica S. Brás de Alportel

Vitamimos - Sabores Saudáveis Carcavelos

Quinta do Arneiro - Agricultura Biológica Mafra

Cantinho das Aromáticas - Ervas Aromáticas Vila Nova de Gaia

Ilha dos Puxadoiros - Salicórnia Aveiro

Anam Cara - Apicultura, Sabonetes Artesanais e Horta Azeitão

25 de 
março de 
2017 
(10 h/13 h)

Frutos do Bosque Soure - Coimbra

Granja de Cister - Azeite + Maçã Alcobaça

Organic Nature - Produção de Cogumelos Maia

Quinta do Vale da Lama - Permacultura Odiáxere

Quinta dos Medronheiros - Agricultura Biológica Alfarim

Plantit - Substituir sal por ervas Braga

* Itinerários para o ano letivo 2016/2017

  CURSOS DE FORMAçãO PARA PROFESSORES 



No módulo de Saúde Mental e Prevenção 
da Violência e Comportamentos Aditivos 
e Dependências, serão abordados conteúdos 
relacionados com a saúde mental na 
infância e na adolescência. Serão, também, 
abordadas temáticas relacionadas com o 
risco associado ao consumo de substâncias 
que levem a comportamentos aditivos e 
dependências, com o foco na intervenção 
preventiva nos diferentes aspetos da dinâmica 
escolar.
A abrangência e a qualidade da intervenção 
preventiva em meio escolar é fundamental, 
e a escola deve ser vista como um contexto 
privilegiado para estas aprendizagens e 
consolidações.  

ElEMENTOS DO MóDUlO:

1.º    ExPOSIçãO ITINERANTE:

 12 painéis

2.º    GUIA PARA O PROFESSOR 
E ENCARREGADO DE EDUCAçãO:

  Comportamentos de bullying: 
 caracterização e diferentes tipos.

  Papéis desempenhados: vítimas, agressores 
 e observadores.

  Consequências do envolvimento em 
 comportamentos de bullying.

  Sinais de alerta a ter em conta.

   Problemáticas emergentes correlacionadas.

  Linhas orientadoras de prevenção 
 e de intervenção. 

 Comportamentos aditivos e dependências.

 Sugestões de atividades.

3.º    CURSOS DE FORMAçãO 
PARA PROFESSORES

O módulo de Afetos e Educação para a 
Sexualidade, dirigido a alunos do 2.º ciclo, 
trata temas relacionados com a descoberta 
da sexualidade dos 10 aos 13 anos de idade. 
A abordagem da componente afetiva e a 
promoção do desenvolvimento saudável da 
sexualidade, nesta fase de desenvolvimento, 
constituem-se elementos fundamentais à 
saúde e ao sucesso educativo das crianças 
e dos jovens. 

ElEMENTOS DO MóDUlO:

1.º    ExPOSIçãO ITINERANTE:

   12 painéis

A exposição tem o nome de Presse-Papper, 
por analogia a peddy-papper, e consistirá num 
percurso dedicado à sexualidade. Com esta atividade 
dinâmica e interativa, os alunos terão oportunidade 
de conhecer e compreender conteúdos relacionados 
com a vivência saudável, segura e responsável da 
sexualidade.

2.º    GUIA PARA O PROFESSOR 
E ENCARREGADO DE EDUCAçãO:

 Suporte teórico e orientação pedagógica 
para apoiar a abordagem dos temas 
integrados na exposição itinerante.

 Sugestões para a dinamização do 
Presse-Papper, concebido pelo PRESSE,   
o Programa Regional de Educação Sexual 
em Saúde Escolar da responsabilidade da  
ARS Norte, reconhecido pela Associação 
Mundial de Saúde Sexual com o prémio 
de Excelência e Inovação em Educação da 
Sexualidade. 

3.º    CURSOS DE FORMAçãO 
PARA PROFESSORES 

TEMAS ABORDADOS NA ExPOSIçãO:

  Sexualidade: o conceito
  Puberdade: feminino
  Puberdade: masculino
  Identidade e género
  Sexualidade e diversidade 
  Relações afetivas 
  Enamoramento e amor
  Manifestações de sexualidade
  Comportamentos sexuais de risco
  Saúde sexual e reprodutiva
  Sexualidade e media
  Prevenção do abuso sexual 
de menores

AlGUNS TEMAS ABORDADOS  
NA ExPOSIçãO:

  Bullying
  Bullying verbal, físico e cyberbullying
  Bullying social e sexual
  Atua contra o bullying!
  Comportamentos aditivos e dependências
  Álcool
  Tabaco
  Outras substâncias psicoativas
  Adições sem substâncias: jogo, 
Internet e telemóvel



Para participar no projeto contacte o nosso serviço de apoio ao professor 214 246 901 ou apoioaoprofessor@santillana.com

ou o Delegado Comercial da sua escola. Saiba mais em www.santillana.pt 

MANUAIS DE APOIO TRANSVERSAIS AOS 3 MóDUlOS

Dieta Mediterrânica — Receitas
Elaboradas pelo Chef Hélio Loureiro e pela
Associação Portuguesa de Nutricionistas. Primeiros Socorros — Manual de Procedimentos 

Conselhos de Prevenção para a Manutenção
da Saúde Cardiovascular — Manual Prático 

Elaborado pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão.


