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1. IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

O problema da obesidade infantil tem vindo a revelar-se como um novo desafio para 

a saúde pública, uma vez que sua incidência e prevalência têm crescido de forma 

alarmante nos últimos anos. Grande parte estará relacionada com uma má 

alimentação e com hábitos de vida mais sedentários. Esta realidade também se tem 

verificado na nossa escola nos últimos anos, tendo-se agravado com a recente e ainda 

atual situação pandémica. 

2. CONTEÚDO/ INSTRUMENTO/ FERRAMENTA A CRIAR 

Criação de um site onde será agregada toda a informação a disponibilizar aos alunos 

e famílias. 

3. OBJETIVOS/FINALIDADES 

 Reduzir a incidência de obesidade nos alunos do agrupamento de escolas; 

 Promover nas crianças hábitos de vida saudável (educação alimentar e prática 

de exercício físico regular); 

 Melhoria da autoestima e do autoconhecimento;  

 Sensibilizar os encarregados de educação (agentes fundamentais para alcançar 

o sucesso) para uma mudança de comportamento a longo prazo; 

 Envolver outras estruturas neste projeto: internas (PES, SPO) e externas 

(Unidade de Saúde Local). 

4. PÚBLICO-ALVO 

Alunos do ensino básico que, após avaliação, revelem excesso de peso. 

5. OPERACIONALIZAÇÃO 

Etapa 1 – Avaliação Corporal (cálculo do IMC pelos professores de Educação Física); 

Etapa 2 – Sinalização dos alunos com excesso de peso; 

Etapa 3 – Início do acompanhamento dos alunos sinalizados em articulação com os 

pais, docentes titulares de turma e de educação física, Programa de Educação para a 

Saúde (PES) e Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) da escola. 
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Etapa 4 – Criação e disponibilização de um site com informação nas seguintes áreas: 

educação alimentar, hábitos de vida saudável, exercício físico (planos de treino), 

tutoriais (mudanças de comportamento e elevação da autoestima). 

Etapa 5 – Avaliação do projeto. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Recursos Humanos: 

Docentes titulares de turma, docentes de educação física e técnicos de AEC: 

avaliação corporal inicial (IMC) dos alunos das suas turmas e sinalização dos alunos 

com excesso de peso junto da coordenação do projeto; 

Coordenação do projeto – docente de educação física com a atribuição de, no mínimo 

duas horas semanais (preferencialmente da componente do artigo 79.º do ECD) para 

realização de planos de treino para os alunos envolvidos e avaliação corporal 

periódica. 

Coordenação do PES – no âmbito da educação alimentar elaboração de recursos a 

serem colocados na página de internet, organização de sessões de esclarecimento 

junto dos alunos e respetivas famílias e possível encaminhamento para a unidade de 

saúde local (acompanhamento médico e do serviço de enfermagem); 

SPO – acompanhamento individual a nível psicológico e desenvolvimento da 

autoestima, assim como, organização de sessões de esclarecimento junto dos alunos 

e respetivas famílias. 

Recursos Materiais: 

Espaço polidesportivo (pavilhão, equipado com materiais para desenvolvimento de 

atividade física e avaliação corporal (balança e fita métrica);  

Material informático; 

Um gabinete de atendimento. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em conselho pedagógico, 2 de setembro de 2022 

 Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun 

Avaliação corporal X          

Sinalização  X         

Acompanhamento dos 
alunos sinalizados 

 X X X X X X X X X 

Criação e atualização 
do site 

X X X X X X X X X X 

Avaliação do Projeto          X 


