
8.º ano Escola Promotora de Saúde (EPS)

 Alunos felizes são 
alunos saudáveis



Quando, nestas situações tiverem sucesso, vão agradecer ter insistido com eles pois vão sentir-se capazes
de conseguir ultrapassar qualquer obstáculo que surja no seu caminho com dedicação e esforço.

Não os deixem desinvestir a qualquer disciplina.
Normalmente a disciplina em que eles tiverem  mais argumentos/resistência contra, é onde têm mais 
dificuldades e na qual precisam de trabalhar mais. 

No 8.º ano os alunos encontram-se em plena adolescência e a 
tentativa de contestar tudo e todos poderá ser frequente. Esta 
postura deverá ser contornada com muito diálogo na família e 
com regras claras e assertivas. 

Só temos que exigir aos nossos filhos que cumpram o seu
papel e responsabilizá-los por isso.

A autoestima depende do sucesso que têm na escola. Resultados menos positivos vão afetar o seu
bem estar e o seu sentido de pertença. Cabe aos pais acompanhá-los e assegurarem-se que eles dão
o seu melhor.



Como ser bom aluno e como ajudar

 Falar da escola de forma positiva e dar a confiança de que irão ultrapassar qualquer dificuldade com esforço e
dedicação.

 Os erros são momentos de aprendizagem.

 Ajudar o aluno a ser assíduo e pontual, já que esta atitude revela a valorização das aulas perante o professor.

 Verificar e acompanhar a caderneta, os trabalhos de casa e o material necessário para as aulas.

 Se existir algum registo na caderneta (falta de TPC, material, assiduidade), não deixar que a situação se repita.
É importante dialogar com o seu educando e perceber o que deve ser alterado.

 O local de estudo deve ser sossegado e sem distrações, nomeadamente as notificações e mensagens do
telemóvel. Se houver interrupções regulares, a matéria não é devidamente assimilada.

 Evitar também estudar num local demasiado quente (porque provoca sono) ou muito frio (dificulta a
concentração).



• O encarregado de educação deve sempre acompanhar os resultados do seu educando.

• É importante tentar perceber se o aluno estuda mesmo ou se “só olha para o livro”.

• Observar sempre os resultados das fichas de avaliação para agir em conformidade, de modo a ajudar e
incentivar o aluno a fazer o seu melhor.

• Devem sempre reconhecer e valorizar os resultados positivos que resultem do esforço e empenho do
aluno e responsabilizá-lo quando os resultados não estão a ser conseguidos.

 Na vida quando não somos responsáveis, há consequências e é na
escola que se deve começar a perceber esta lógica.



Como ser saudável

O pequeno almoço é essencial para o processo de
aprendizagem.

 Deve-se evitar os doces. Poderão ser comidas desde que
seja com moderação e com uma baixa frequência semanal de
modo a evitar diversas doenças futuras.

 É preferível levar lanches de casa pois além de ser mais
saudável, também sai mais barato.

 Garantir uma atividade física regular (no mínimo duas
a três vezes por semana) nem que seja caminhar convosco onde
conversem sobre a escola e toda a família beneficia.



Certificar-se de que o aluno não se desleixa na sua

higiene intima diária.

O sono é fundamental para o equilíbrio físico e

emocional de cada individuo, exigindo ritmo (deitar e

levantar sempre pela mesma hora) e equilíbrio nas

horas de sono (entre 8 a 9h diárias).

Não permitam qualquer consumo de álcool pois
antes dos 18 anos o fígado não está totalmente
desenvolvido e os malefícios do álcool são elevados
no organismo.

Se são fumadores, nunca fumem perto dos vossos
filhos nem deixem que outros o façam, de forma a
que estes não sejam fumadores passivos.



Como ajudar

• Conhecimento das taxas e tendências de maternidade e da paternidade na adolescência e compreensão do

respetivo significado;

• Conhecimento das taxas e tendências das interrupções voluntárias de gravidez, suas sequelas e respetivo

significado;

• Compreensão da noção de parentalidade no quadro de uma saúde sexual e reprodutiva saudável e responsável;

• Compreensão da epidemiologia das principais IST em Portugal e no mundo;

• Compreensão do ciclo menstrual e ovulatório;

• Dimensão ética.

O A Escola Promotora de Saúde é um projeto existente no Agrupamento, previsto na Lei, que tem como
objetivo fazer crescer os alunos de forma saudável. As áreas de intervenção são:

O Comportamentos e hábitos de saúde (alimentação, sono, atividade física, higiene, dependência… );
O - Afetos e prevenção da violência em meio escolar;
O - Educação Sexual – ao nível de diferentes disciplinas de acordo com os seguintes temas:

Contactos:

 mail eps@escolaspeniche.com
 Telefone do Agrupamento: 262780020


