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1º Período 

Atividade Participantes Disciplina (s) Objetivos Data Responsável Metodologia 
Suporte 

(link) 

Comemoração do 

Dia da Alimentação 

saudável  

10ºI 

1ºOF 
Geral  

Educar para hábitos de alimentação saudável; 

Consciencializara para a importância da 

alimentação na saúde  

20 de 

outubro  

Gisela 

Rebelo 

Magalhães  

Sessão 

informativa 

 

Relatório da 

atividade  

 

 

 

Rastreios de saúde 

 

Alunos 
Educação 

Física 

Recolher os indicadores de saúde dos alunos 

do IAI; identificar necessidades de 

aconselhamento e/ou encaminhamento para 

consultas de especialidade; caracterizar a 

comunidade educativa sob o ponto de vista de 

alguns indicadores de saúde; orientar os 

alunos para a importância da manutenção do 

equilíbrio nos indicadores de saúde. 

28 de 

outubro 
Carlos Cunha 

Rastreios 

individualizados 

Apresentação 

pública de 

resultados 

 

Envio dos 

resultados por 

email para EE e 

alunos 

 

Resultados 

dos rastreios: 

caracterização 

dos 

indicadores de 

saúde dos 

alunos do IAI 
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Projeto Foca-te  

10ºI 

1º OF 

2º OF 

2º PD 

Geral  

Educar para uma saúde oral adequada; 

Elucidar sobre os problemas de saúde 

decorrentes da falta de higiene oral; 

Prevenir problemas de saúde oral.  

 

29 de 

outubro e 

12 de 

novembro  

Gisela 

Rebelo 

Magalhães  

Sessão 

informativa 

Rastreios 

dentários  

 

Relatório da 

atividade  

Resultados 

dos rastreios 
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2º Período 

Atividade Participantes Disciplina (s) Objetivos Data Responsável Metodologia 
Suporte 

(link) 

Atividade de Clube 

De Ar Livre: 

Orientação 

Alunos NA 

Promover o contacto com uma nova 

modalidade; mobilizar outros profissionais 

para proporcionar experiência desportivas 

diferenciadas; 

6 de março Carlos Cunha 

 

Competição de 

uma prova 

Notícia 

Relatório 

fotográfico e 

escrito 

Encontros sobre 

Sexualidade 

 

11ºI 

 

Todas 

Promover o conhecimento das diferentes 

dimensões da sexualidade; abordar a 

sexualidade a partir de diferentes áreas de 

interesse; Promover a tolerância e a inclusão; 

Educar para a saúde; Educar para a diferença; 

Promover o diálogo. 

Data a 

definir no 

2º período 

 

Rita Moura 

Realização de 

conversas com 

convidados de 

diferentes áreas 

sobre o tema da 

sexualidade. 

Noticia, 

relatório, 

fotografia e 

inquéritos 

Visita pelas 

instalações do IAI e 

laboratórios 

1º CEF OF HSST 

Sensibilizar para a importância da segurança 

nas instalações e cumprimento de regras 

estabelecidas, proteção coletiva, sinalização 

de segurança e de emergência, cuidados 

básicos em situação de emergência e de 

incêndio, identificação de tipos de riscos no 

laboratório de fotografia; reconhecer e aplicar 

medidas preventivas para a organização no 

espaço e ambiente de trabalho; 

 

2º Período - 

data a 

definir 

consoante 

disponibili

dade do 

laboratório 

(fevereiro / 

março 

 

Carla Sousa 

Demonstração da 

segurança 

implementada 

nas instalações 

do IAI, e 

identificação dos 

riscos em 

laboratório de 

fotografia; 

consolidar pela 

relatório da 

atividade 
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implementação dos 5’S em laboratório 2021) prática os 

conhecimentos 

teóricos 

 

 

3º Período 

Atividade Participantes Disciplina (s) Objetivos Data Responsável Metodologia 
Suporte 

(link) 

Atividade de Clube 

De Ar Livre: Jogo 

de Futebol 

Alunos NA 

Promover a atividade física. 

Elevar a cultura desportiva 

15 maio Carlos Cunha Jogo de 7x7 

Notícia 

Relatório 

fotográfico e 

escrito 

Sessões 

informativas 

(parceria entre o 

SPO e a Escola 

Segura) 

Sessão de 

sensibilização ao 

fenómeno do 

Bullying e 

ciberbullying 

“Bullying é para 

fracos” 

Prevenção de 

comportamentos 

1º ano do 

CEF OF 

2º ano do 

CEF OF e PD 

 

 

 

 

1º CEF OF 

10º II 

SPO 

Criar espaços de reflexão sobre questões que, 

tocando o pessoal e o social, conduzem os 

alunos a uma autonomização e apropriação 

de percursos de vida saudáveis; 

Sensibilizar os alunos para os riscos 

associados ao uso da internet; 

Sensibilizar os alunos para as consequências 

psicológicas, familiares e escolares inerentes 

aos comportamentos aditivos 

 

21 de 

outubro 

 

 

 

 

 

14 de abril 

 

 

Psicóloga do 

SPO 
Palestra 

Apresentação 

PowerPoint 
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de risco associados 

ao consumo de 

substâncias 

psicoativas 

“Vive na Real, não 

na dependência” 

 


