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Introdução 
 

Quando em 1948 a Organização Mundial de Saúde definiu a saúde como um “estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença” abriu caminho 

para um trabalho mais abrangente de todos quantos se propõem prevenir a doença e 

promover a saúde. 

Com efeito, a definição então proposta reflectia a evidência de que o conceito de saúde não 

seria o mesmo para todas as pessoas, antes dependendo de factores individuais, históricos, 

sociais, económicos, culturais, bem como de concepções científicas, religiosa e mesmo 

filosóficas. 

 

Dada, portanto, a constante actualização deste conceito, exige-se a todos quantos 

trabalhamos nesta área um esforço de permanente adaptação às condições do meio e às 

modificações sócio-económico-culturais, entre outras, com que nos confrontamos. 

 

Chegando ao final de mais um ano lectivo impõe-se a 

habitual paragem para reflexão e avaliação de forma a 

melhor planearmos as actividades de 2010/2011. 

Esta pequena brochura surge na sequência desse exercício 

de reflexão-acção e apresenta a proposta de trabalho do 

Departamento de Educação para a Saúde da LPCC – NRN 

para o próximo ano lectivo. 

 

À ideia de estarmos ligados como forma de mais facilmente 

atingirmos os nossos objectivos, junta-se este ano a do 

voluntariado como prática essencial de solidariedade, ou 

não fosse 2011 o Ano Internacional do Voluntariado, e a 

LPCC conhecida e reconhecida pelo seu corpo de 

voluntários, de que os nossos professores fazem, forçosamente, parte, pois sem o seu 

empenho e generosidade o plano que agora se apresenta seria impossível. 
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Apesar de ao longo das décadas outras definições terem sido apresentadas, ainda hoje a 

definição apresentada pela OMS surge de imediato nas nossas mentes, alertando-nos para a 

ideia de que o conceito de saúde abrange várias áreas …  

 

 

… que não podem ser esquecidas nas acções que promovemos e, por isso mesmo, lhes 

fazemos eco nas dimensões de Educação para a Saúde: 

 

 

 

 

- a biologia humana (física) - compreende a herança genética e os processos 

biológicos inerentes à vida, incluindo os factores de envelhecimento; 

- o meio ambiente (ecológica) -  que inclui o solo, a água, o ar, a habitação, o local 

de trabalho; 

- o estilo de vida (comportamental) -  do qual resultam decisões que afectam a 

saúde: fumar ou deixar de fumar, beber ou não, praticar ou não exercícios; 

- a social – que compreende os recursos de que dispomos, a facilidade de acesso e 

a motivação para os adoptar. 

 

 

 

- dimensão curricular – facilitando a articulação entre os conhecimentos 

adquiridos e a sua aplicação à vida quotidiana de cada um; 

 

- dimensão ecológica – convidando à preservação dos nossos espaços – 

interiores e exteriores – sendo a primeira medida a consciência de que eles 

existem e que são efectivamente nossos, sendo o nosso corpo o primeiro 

deles. 

 

- dimensão comunitária – articulando alunos, professores, auxiliares, pais 

numa tentativa de integrar toda a comunidade educativa 

 

- dimensão psico-social – favorecendo a interacção entre os diversos 

intervenientes na vida escolar 

 

- dimensão organizacional – traduzida no estabelecimento do protocolo de 

colaboração entre a Escola e a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo 

Regional do Norte. 
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Tendo em conta estas premissas, no âmbito do Projecto Liga-te pretende-se estimular as 

crianças e jovens a crescer na interrelação com os outros, a intervir criativamente nos 

contextos em que se movem, a apreciar os momentos agradáveis e a superar os 

desagradáveis, atingindo assim os objectivos gerais do projecto… 

 

 

 

… sempre com o cuidado devido aos objectivos específicos, a definir pela escola: 

 

 

 

 

 

 

  

- facilitar a cooperação e dinamismo, desenvolvendo a auto-estima de todos os 

envolvidos e estimulando o sentimento de pertença a um grupo; 

- proporcionar às crianças, adolescentes e jovens a possibilidade de adquirirem 

conhecimentos e desenvolverem comportamentos de autonomia, 

responsabilidade e sentido crítico na procura da sua saúde; 

- criar momentos que possibilitem a vivência saudável de sentimentos de prazer, 

emoção e risco controlado. 

 

- o diagnóstico de necessidades em função da sua população discente e docente; 

- os diferentes recursos mobilizáveis do meio envolvente; 

- a valorização do que de específico cada escola possui. 
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Actividade Objectivos Intervenientes Calendarização Local 

Encontro de 
Professores 

Apresentação de linhas 
orientadoras de trabalho 
Convívio e partilha de 
ideias entre professores 
dinamizadores 

Professores 
Dinamizadores 
Coordenadores PES 
 

10 Setembro 2010 
18:00 (jantar incluído) 

LPCC – NRN 
Porto 

Liga-te a nós!  
(Cordão Humano) 

Sensibilizar a população 
para a importância do 
envolvimento de todos na 
luta contra o cancro 

Comunidade em geral e 
comunidade educativa em 
particular 

11 de Outubro 2010 
Manhã 

Avenida dos Aliados 
Porto 

Dia Nacional do 
Não Fumador 
(Conferência “Ponto 
de Ligação”) 

Comemoração da data 
Consciencialização da 
importância da pertença 
ao projecto Liga-te e seu 
papel na comunidade 
escolar 

Professores 
Alunos Liga-te 

17 de Novembro Auditório Universitário 
Porto 

Quero ser Voluntário 
Liga-te! 

Promover valores de 
voluntariado e 
solidariedade 

Professores 
Pais 
Alunos Liga-te 

4 de Dezembro até ao 
final do ano lectivo 

LPCC – NRN ou escolas 

Jantar Convívio 
Ligando Caça-Cigarros 

Convívio de professores que trabalharam nos nossos 
projectos ao longos dos últimos 20 anos 

27 Janeiro A definir 

Concurso  
“Passa a Mensagem” 

Produção de slogan 
solidário e motivador à 
promoção de saúde a 
imprimir em marca livros 

Alunos Liga-te Data de entrega:  
18 de Fevereiro 

Escolas 

Jogos Sem Excessos Convívio de alunos 
Alerta para a importância 
de uma vida saudável 

Alunos Liga-te 4 de Fevereiro  Escola a definir 

Dia Mundial  
Sem Tabaco 

Comemoração da data 
Divulgação do trabalho 
desenvolvido pelas 
escolas 

Professores 
Alunos Liga-te 

31 de Maio Caminhada 

Encontro de 
Professores 

Avaliar o ano e programar 
o seguinte 

Professores  Julho LPCC - NRN  
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