
PROFESSORES

38 

 

39  Dossier Educação para a Saúde

Recursos

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/saude/Paginas/default.aspx
Sítio da Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular para a Educação para a Saúde, onde estão 

disponíveis os objectivos, a documentação e o material 

de apoio para as áreas temáticas que foram consideradas 

prioritárias: alimentação e actividade física, saúde oral, 

prevenção do consumo de substâncias psicoactivas, 

sexualidade, infecções sexualmente transmissíveis, saúde 

mental e prevenção da violência em meio escolar.

Apresentam-se eventos, projectos e relatórios das iniciativas 

das escolas no âmbito da Educação para a Saúde; divulga-se 

legislação, publicações e recursos multimédia, assim como 

protocolos celebrados com outras instituições para promover 

a Educação para a Saúde ou as medidas tomadas no âmbito 

da Acção Social Escolar. São disponibilizadas ligações para 

os principais sítios de referência relacionados com esta área 

e é possível aceder à plataforma europeia para a Promoção 

da Saúde nas Escolas (SHE), assim como à plataforma 

Moodle de Educação para a Saúde.

http://psiadolescentes.wordpress.com/
Sítio gerido por profi ssionais da área da saúde mental da 

zona de Lisboa e que tem como objectivo informar sobre 

algumas das perturbações psiquiátricas ou psicológicas 

que podem ocorrer durante a adolescência. Pretende 

também ser um espaço de dúvidas e discussão para pais e 

profi ssionais que lidam com adolescentes. 

Para além de recursos dirigidos a professores, onde estes podem encontrar 

referências a materiais de apoio para abordar os vários domínios da Educação 

para a Saúde, sugerem-se também recursos que podem ser utilizados 

directamente pelos alunos. 



http://www.iacrianca.pt/pt/
divulgacao/infocedi

A Educação Sexual dos Jovens
Boletim n.º 23 do Centro de Estudos, 

Documentação e Informação 

sobre a Criança 

Instituto de Apoio à Criança.

Publicação onde se defi ne o âmbito da 

educação sexual, enquadrando-se a sua 

implementação na escola e fornecendo- 

-se pistas aos pais para abordarem 

este tema com os fi lhos. Inclui uma 

bibliografi a bastante extensa sobre o 

tema e sítios a consultar. 

Bullying nas Escolas
Boletim n.º 24 do Centro de Estudos, 

Documentação e Informação sobre a 

Criança 

Instituto de Apoio à Criança. 

Publicação onde se defi nem os 

conceitos de bullying e cyberbullying, 

referindo-se os efeitos, a médio e 

longo prazo, da agressão/vitimação. 

São apresentadas as características 

das crianças agressoras e vítimas e 

apresenta-se uma lista dos sinais de 

alerta mais frequentes aos quais é 

importante dar atenção. Além de incluir 

uma bibliografi a bastante extensa sobre 

o tema, sugere sítios a consultar. 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR 
– Guia Anotado de Recursos
TÓXICO (IN)DEPENDÊNCIAS 
– Guia Anotado de Recursos
EDUCAÇÃO SEXUAL 
– Guia Anotado de Recursos
Colecção “Materiais de Apoio ao Currículo – Guia Anotado de 
Recursos”, Ministério da Educação (2001)

Esta colecção de Guias Anotados de Recursos  do Ministério da 

Educação (coordenada pelo Instituto de Inovação Educacional), 

procura “reunir um conjunto de recursos diversifi cados e 

em diferentes suportes para proporcionar uma abordagem 

multidisciplinar, integrada no currículo”. O suporte material 

encontrado para editar estes guias mostra-os como propostas 

abertas – locais de sistematização da informação disponível 

sobre cada um dos temas para o professor poder escolher o 

percurso mais adequado para trabalhar com os seus alunos.  

Cada um dos guias inclui um enquadramento teórico, 

bibliografi a dirigida ao professor e ao aluno, recursos, 

experiências/práticas e entidades com as quais a escola pode 

estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projectos. 

Nos recursos, houve o cuidado de diversifi car os suportes: não 

encontraremos apenas textos, documentos ou legislação, mas 

também vídeos, conjuntos pedagógicos ou sítios. 

Nesta colecção de Guias Anotados de Recursos foram editados 

três especialmente dedicados à Educação para a Saúde: 

Educação Alimentar, Tóxico (in)dependências e Educação 

Sexual. 

Os três guias foram distribuídos nas sedes dos agrupamentos 

de escolas e nas escolas não agrupadas. O guia dedicado 

à Educação Alimentar está também disponível no sítio da 

Direcção-Geral de Inovação, na página do Centro de Recursos, 

rubrica das Publicações. 

HS



http://guiasexualidadeafectos.blogspot.com/
Blogue Guia Sexualidade e Afectos, criado por Sónia 

Pereira, psicóloga do Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família do Agrupamento de Escolas D. Domingos Jardo, 

para complementar as sessões com os alunos na área 

da sexualidade. O blogue está, portanto, construído 

para um utilizador adolescente, que encontra neste 

sítio resumos das sessões com esclarecimentos úteis, 

uma rubrica especial onde pode colocar questões, além 

de um espaço com informação especialmente dirigida 

a rapazes ou a raparigas. Os sítios sugeridos estão 

adequados aos alunos do 3.º ciclo. 

http://www.tu-alinhas.pt/InfantoJuvenil/homepage.do2 
Sítio do Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) 

dirigido a jovens, onde se pretende sensibilizar para a 

importância dos comportamentos saudáveis e informar de 

forma rigorosa, prática e acessível sobre os riscos do uso e 

abuso de substâncias psico-activas. 

Aqui podem os jovrns colocar as suas dúvidas e comentários, 

encontrar informação sobre vários temas relacionados com o 

ser jovem, a saúde, as drogas e os consumos; disponibilizam-

se jogos e uma listagem de termos/expressões utilizadas 

no contexto da droga, “para poderes estar sufi cientemente 

esclarecido e não seres enganado”.

Em articulação com a Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular, o IDT lançou o ChatAlinhas, 

um espaço virtual que proporciona aos jovens a possibilidade 

de conversarem e trocarem opiniões, em tempo real e 

em simultâneo, na área da prevenção do uso e abuso de 

substâncias psico-activas. Podem inscrever-se nesta actividade 

turmas que desejem discutir temas relacionados com a 

promoção de comportamentos de saúde. 
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Zero em Comportamento, 

Associação Cultural, 2008

A colecção Indie Júnior Escolas é constituída por 

cinco DVDs, com fi lmes adequados a diferentes 

grupos etários e currículos – do pré-escolar, 

1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário – e um 

CD contendo fi chas de exploração. As obras foram seleccionadas de entre 

as premiadas em prestigiados festivais internacionais. No seu conjunto ou 

individualmente, estes fi lmes são recursos úteis para os diferentes domínios 

da Educação para a Saúde. O seu visionamento, o debate e a pesquisa sobre 

os temas apresentados podem contribuir para que cada um se conheça, se 

aceite e aceite o outro. Temáticas como a obesidade infantil, a sexualidade 

com as alterações próprias da adolescência, as escolhas profi ssionais não 

correspondentes aos estereótipos de género, o desafi ar de papéis e, por último, 

o assumir-se como se é fazem parte de alguns dos fi lmes seleccionados para 

os diferentes níveis de escolaridade.Esta colecção foi distribuída pela Direcção  

-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, em 2008, às sedes dos 

agrupamentos de escolas e às escolas não agrupadas.  

INDIE JÚNIOR

Jason Reitman

2008 LNK    

Juno é um fi lme canadiano-americano, de 2007, 

premiado com o Óscar de melhor argumento, escrito 

por Diablo Cody, e realizado por Jason Reitman. 

Trata-se de uma fi cção que aborda temas “melindrosos”: a gravidez na 

adolescência, o aborto e a entrega da criança para adopção. Contudo, em vez 

de explorar o potencial dramático que estas situações envolvem, tem um tom 

deliberadamente “leve”. Mas essa abordagem não impede que os problemas 

sejam tratados de uma forma séria e sensível. 

Esta obra mostra, então, uma jovem de 16 anos (Juno) que engravida de um 

colega, encarando diferentes soluções para o problema. Com a ajuda do pai, 

da madrasta e da sua melhor amiga, a jovem adolescente opta pela entrega da 

criança para adopção e procura encontrar o casal “perfeito” para criar o seu 

fi lho. É um fi lme que os professores deverão ver e ajuizar se poderá servir de 

ponto de partida adequado para um debate sobre a gravidez na adolescência.

JUNO

OUTROS RECURSOS APRESENTADOS 
EM NÚMEROS ANTERIORES DA NOESIS: 

>LIVROS

• A Sala de Aula sem Bullying: mais de 100 

sugestões e estratégias para professores, 

de Allan L.Beane 

 NOESIS n.º 72, rubrica Meios e Materiais, 

pp. 55

• Prevenção do Consumo de Substâncias 

Psicoactivas em meio escolar, de Maria 

Isabel Baptista 

 e Ângelo de Sousa (coordenadores) 

 NOESIS n.º 72, rubrica Meios e Materiais, 

pp. 56

>DVDS
• Super Size Me, de Morgan Spurlock

 NOESIS n.º 66, rubrica Meios e Materiais, 

pp.  59.

• Segurança Alimentar para os Mais Novos, 

Material de apoio para os professores do 

ensino básico 

 NOESIS n.º 69, rubrica Meios e Materiais, 

pp. 58.

>CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

• Obesidade: uma nova epidemia 

 NOESIS n.º 65, pp.  64/65.

• De um acto social a doença crónica 

 NOESIS n.º 73, pp. 64/65.

• Combater o bullying 

 NOESIS n.º 74, pp. 64/65.

> ARTIGOS
 

 “Condições ambientais, pedagógicas e 

psico-sociais nas escolas: uma visão 

da gestão escolar”, de Isabel Baptista, 

Margarida Gaspar de Matos, Celeste 

Simões, Mafalda Ferreira, Gina Tomé, Inês 

Camacho e José Alves Diniz – NOESIS 

 n.º 75, rubrica Refl exão e Acção, pp. 50/55.


