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SAPinho...PES 

 

 Mais uma vez, foi comemorada a Semana Saudável do Agrupamento, (15 - 19 de outubro), pela 

primeira vez como megagrupamento. Deste lado, na escola Dr. João Rocha - Pai, tivemos a colaboração 

dos docentes de Educação Física que, nas aulas, envolveram as várias turmas em dinâmicas um pouco 

diferentes, com o objetivo de alertar os alunos para os riscos do sedentarismo e os motivar para a prática 

da exercício físico regular. Também os Diretores de Turma, peças fundamentais nas estratégias de inter-

venção do Projeto de Educação para a Saúde, colaboraram na abordagem da temática da alimentação, 

nomeadamente no que respeita à seleção dos produtos alimentares saudáveis  e de qualidade, com base 

numa leitura adequada dos rótulos. No Bar dos alunos assistimos à oferta de um menu saudável (copo de 

leite/iogurte+ pão com manteiga+ 1 maçã) a um preço apetecível... 

 Claro que, ao contrário dos anos anteriores sentimos a falta de atividade junto à Barraquinha da 

Alimentação Saudável , pois sem a nossa  habitual  turma do CEF - Empregado de Mesa... não pudemos 

ser premiados com atenções extra... No entanto, para encerrar a Semana Saudável, como nos velhos 

tempos, foi realizado um concurso na Barraquinha Saudável para todos os alunos que, a troco de uma 

resposta correta sobre as regras da alimentação, podiam degustar uma gelatina ou uma maçã assada... 

graças à colaboração imprescindível dos nossos assistentes operacionais e do pessoal do Refeitório. 

 Esta semana não esgota, claro está, as intervenções que o Projeto de Educação para a Saúde - 

SAP.inho... tem vindo a desenvolver, nomeadamente, em parceria com o Centro de Saúde de Vagos, 

através  dos rastreios de Saúde Oral e do Indíce de Massa Corporal (IMC) realizados pela Equipa da Saúde 

Pública no pré- escolar e no 1º ciclo, de uma sessão sobre alimentação saudável, dirigida aos Pais/ Encar-

regados de Educação dos alunos da Sala dos Afetos e em todos os encaminhamentos que têm sido 

necessários, dos nossos alunos, para consultas de atendimento mais especializado. 

 Para além disso, a nossa escola foi selecionada pela Direção Geral da Educação, para participar 

numa avaliação nacional da prevalência das doenças orais na população portuguesa que irá abranger 

alunos nascidos em 2000, agora a frequentarem o 7º ano, e em 2006, a frequentarem o 1º ciclo. 



 

No passado dia  9 de novembro comemorámos o Hallo-

ween  na Escola Básica Dr. João Rocha pai de Vagos. Os 

alunos do primeiro ciclo fizeram um desfile com trajes 

alusivos ao tema. Todos os restantes alunos participa-

ram ativamente na comemoração desta data, num 

pequeno baile onde os disfarces sobressaíram pela sua 

exuberância, cor a adereços relacionados com o tema.  

Halloween 

LAÇO HUMANO 

No dia 30  de novembro, as nossas quatro turmas do 8º ano participaram na atividade do “Laço Humano”, junta-
mente com todos os alunos da escola-sede, para comemorar o Dia Mundial da Luta Contra a SIDA (1 de dezem-
bro), graças à extraordinária colaboração dos Diretores de Turma. 

O Projeto de Educação para a Saúde pauta-se por realizar intervenções que contribuam para a 
aquisição de hábitos saudáveis pelos nossos alunos e, para isso, as intervenções são dirigidas a 
grupos específicos de alunos, cujo nível etário está relacionado com o início dos comportamentos 
de risco. 
 Assim, no passado dia 17 de novembro, comemorou-se o Dia Mundial do Não Fumador, 

altura para alertar  os nossos pré-adolescentes para os riscos e malefícios do tabaco. Nesse sentido, foi articula-
da uma intervenção com os docentes de Ciências Naturais do 6º ano, que realizaram no âmbito do estudo do 
sistema respiratório a experiência da “ Garrafa Fumadora”, com o objetivo de sensibilizar os alunos para a neces-
sidade de dizer não a algumas das experiências com que frequentemente são aliciados pelos colegas mais 
velhos... 
  Aproveitamos para informar que o Gabinete de Apoio ao Aluno já tem novamente espaço físi-
co para receber os interessados... Dirijam-se à receção ou, simplesmente, sigam a direção dos SPO...lá, à direita, 

Luta contra o Tabagismo 



FESTA DE NATAL 

Como tem vindo a ser habitual, a nossa escola reali-
zou uma pequena festa de Natal, contando com a pre-
sença da mini Banda vaguense, um coro de alunos do 
1º Ciclo, a realização de um almoço partilhado com a 
colaboração da associação de Pais e um baile para 
angariar fundos para o cabaz de Natal. As mesas foram 
compostas pelos funcionários da nossa escola, que se 
encontram de parabém pela trabalho realizado.  

O Almoço  
Partilhado 



Os nosso alunos 
no  almoço  
Partilhado 

A colaboração da 
Associação de Pais  
com sopas variadas 
para os nossos alu-
nos, professores e 
funcionários. 

Um Bom Natal e um 
feliz Ano Novo  


