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ADENDA Nº 1 AO PROJETO EDUCATIVO 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA POUCA DE AGUIAR 
 
 

Nota justificativa: 

 

Embora o Projeto Educativo faça referência a projetos, clubes e ações potenciadores de 

uma escola saudável, não contempla uma área de Intervenção de “Bem-estar, saúde e 

ambiente”, devidamente estruturada e sistematizada. Dada a sua importância na formação 

integral das crianças e jovens, na perspetiva de uma cidadania ativa, é importante que a 

mesma integre este documento norteador das políticas educativas do Agrupamento.  

Pretende-se, assim, que esta espelhe, também, as políticas estabelecidas e 

desenvolvidas no Agrupamento em prol do bem-estar, saúde e ambiente, nas suas diferentes 

dimensões, nomeadamente: desenvolvimento de ações que garantam o bem-estar da 

comunidade educativa; relações interpessoais saudáveis; envolvimento de toda a comunidade 

educativa; resultados das aprendizagens; imagem positiva da escola; avaliação da pertinência 

e eficácia das atividades. 

Esta área de intervenção vai, igualmente, ao encontro dos domínios da educação para 

a cidadania consignados na “Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania”, cuja 

abordagem deverá privilegiar o contributo de cada domínio para o desenvolvimento dos 

princípios, dos valores e das áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: Bem-estar, saúde e ambiente 

Metas: - Promover o desenvolvimento integral das crianças e jovens; 

          - Promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela, atividades que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver 

problemas e tomar decisões com base em valores. 

Objetivos Ações a desenvolver Indicadores Instrumentos de validação 

Melhorar progressivamente o 

conhecimento dos comportamentos de 

saúde dos discentes (ex: alimentação, 

comportamentos sexuais, higiene, 

dependências, hábitos de sono, 

bulliyng, bem estar emocional). 

 

Promover o desenvolvimento de 

competências na área da saúde 

geradoras de decisões conscientes e 

informadas. 

 

Educar para a não-violência nas 

relações interpessoais. 

 

Continuar o trabalho colaborativo com a 

Biblioteca. 

 

- Conhecimento dos hábitos e comportamentos de saúde 

das crianças e jovens. 

 

 

 
- Continuação da implementação de projetos dirigidos às 

competências da comunidade educativa, que melhorem a 

literacia em saúde e promovam 

conhecimentos/competências em todas as áreas da saúde: 

 Desporto Escolar. 

 Projeto de Educação para a Saúde. 

 Projeto de Educação para a Cidadania. 

 Projeto de Educação Sexual por turma. 

 Projeto SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares). 

- Número de questionários 

aplicados. 

 

 

 

 

- Número de atividades por 

grupo/turmas integradas nos 

projetos do Agrupamento e outras 

em parceria com a comunidade 

local e instituições. 

 

- Número de trabalhos produzidos 

pelos alunos. 

 

- Análise dos dados 

recolhidos/Relatório.  

 

 

 
 

- Plano Anual de Atividades. 

 

- Relatórios específicos das 

diferentes atividades e projetos. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: Bem-estar, saúde e ambiente 

Objetivos Ações a desenvolver Indicadores Instrumentos de validação 

Manter ou melhorar a qualidade, 

eficiência e eficácia do Agrupamento, 

rentabilizando e otimizando os serviços 

e os recursos humanos. 

- Articulação entre coordenadoras da Educação para a 

Saúde e de Educação para a Cidadania. 

 

- Reforço do acompanhamento de proximidade dos 

Serviços de Psicologia e Orientação e do GAAF. 

- Número de reuniões. 

 

- Registo do número de alunos 

acompanhados pelo SPO/GAAF. 

- Atas.  

 

- Grelhas de registo 

específicas. 

Dotar as crianças e os jovens de 

conhecimentos, atitudes e valores que 

os ajudem a fazer opções e a tomar 

decisões adequadas à sua saúde e ao 

seu bem-estar físico, social e mental, 

bem como a saúde dos que os 

rodeiam, conferindo-lhes um papel 

interventivo. 

 

- Implementação de práticas de alimentação saudável nos 

refeitórios e bufetes. 

 

 

- Qualidade e variedade da 

refeição. 

- Inquéritos de satisfação sobre a 

qualidade e diversidade das 

ementas e produtos vendidos nos 

bufetes. 

 

- Ementas diárias. 

 

- Relatório. 

- Projeto de Educação Sexual por turma. 
 

- Percentagem de turmas 
participantes. 

- Taxa de execução do Projeto de 

Educação Sexual de Turma com 

parcerias. 

- Planos de turma. 

 
- Atas dos Conselhos de Turma 

- Promoção da prática de atividade física para além dos 
currículos, atividades extracurriculares e do Desporto 
escolar. 
 

- Número de alunos envolvidos nos 
treinos, nas atividades desportivas 
e nas competições. 

- Número de prémios obtidos. 

- Número de alunos propostos para 

quadro de valor por mérito cívico e 

de cidadania/ desportivo/cultural. 

- Planos de turma. 

 
- Atas dos Conselhos de 
Turma. 
 

- Atas do Conselho 

pedagógico. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: Bem-estar, saúde e ambiente 

Objetivos Ações a desenvolver Indicadores Instrumentos de validação 

Fomentar parcerias com diversas 

instituições da comunidade que visem 

a promoção da saúde e do bem-estar. 

 

- Potenciação de iniciativas de educação para a saúde, 

organizadas em articulação com os parceiros comunitários, 

com vista à capacitação para a adoção de hábitos de vida 

saudável. 

 - Número de atividades por 

grupo/turmas integradas nos 

projetos do Agrupamento e outras 

em parceria com a comunidade 

local e instituições 

- Planos de turma. 

 
- Atas dos Conselhos de 
Turma. 
 

- Atas do Conselho 

pedagógico. 

 

 

Manifestar consciência e 

responsabilidade ambiental e social, 

trabalhando colaborativamente para o 

bem comum, com vista à construção de 

um futuro sustentável. 

- Desenvolvimento de novas ações e dar continuidade às já 
existentes promotoras de ambientes saudáveis: 

- Projeto Eco-Escolas. 

- Projeto Jardim Botânico. 

- Horta Biológica.  

- Clube do Ambiente. 

- Projeto de Educação para a Cidadania. 

 

- Intervenções de manutenção e embelezamento nos 

espaços interiores e exteriores dos edifícios escolares. 

- Número de projetos/ações 

implementadas. 

 

- Número de alunos/professores 

envolvidos. 

 

- Número de trabalhos produzidos 

pelos alunos. 

 

- Número de materiais de apoio 

produzidos, quer por docentes, quer 

por alunos. 

 

 
- Plano Anual de Atividades. 
 

- Planos de turma. 

 
- Atas dos Conselhos de 
Turma. 
 

- Atas do Conselho 

pedagógico. 

 

- Relatórios específicos das 

diferentes atividades e projetos. 
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Esta adenda, que constituirá parte integrante do Projeto Educativo, foi aprovada, por unanimidade, na reunião do Conselho Pedagógico de 

09 de junho de 2021 e na reunião do Conselho Geral de 29 de julho de 2021. 

 
 

O Presidente do Conselho Pedagógico/Diretor: José Rodrigues Teixeira 

                       O Presidente do Conselho Geral: Nelson de Souza Gonçalves Rodrigues 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Bem-estar, saúde e ambiente 

Objetivos Ações a desenvolver Indicadores Instrumentos de validação 

 
 
 
Melhorar o relacionamento 
interpessoal. 
 

Modificar comportamentos.  

 

- Diagnóstico de necessidades de formação não docente do 
Agrupamento e aposta na sua formação e atualização. 

 

- Ações de formação para assistentes operacionais. 
 

- Continuidade da boa coordenação entre a Direção, o e os 
encarregados de educação na resolução de ocasionais 
questões disciplinares. 

 

- Número de ações/palestras 
promovidas para o efeito. 

 
- Número de assistentes 
operacionais inscritos. 
 

- Avaliação pelos participantes nas 

ações desenvolvidas. 

 

- Análise dos dados recolhidos. 

 

- Relatório específico. 

 

 

Dar maior visibilidade aos 

projetos/atividades já existentes ou a 

implementar. 

- Divulgação dos trabalhos/projetos/atividades, em 

diferentes formatos/suportes, desenvolvidos pelo 

Agrupamento e/ou com os parceiros comunitários. 

- Número de trabalhos produzidos 

pelos alunos. 

 

- Notícias do Agrupamento 

publicadas semanalmente. 

- Blogue da BE. 

- Página web do AVPA. 

- Jornal: “Notícias de Aguiar”. 


