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PASSE na RUA no Dia Mundial da Criança 

A Equipa PASSE do Bonfim (Unidade de Saúde Pública e Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados - Nutrição) do ACES Porto Oriental e o Agrupamento de Escolas Alexandre 

Herculano (AEAH) associaram-se pelo 3º ano consecutivo para celebrar no dia 2 de junho, 

Dia Mundial da Criança, mais um PASSE na Rua nos jardins do Centro de Saúde do Bonfim. 

O PASSE na Rua é uma iniciativa 

integrada no Programa PASSE, 

Programa de Alimentação 

Saudável em Saúde Escolar 

(PASSE),  sendo que promover a 

saúde e alimentação saudável de 

forma lúdica é um dos motes! Os 

jogos decorreram durante a 

manhã e os alunos do 4º ano 

tiveram a oportunidade de 

consolidar as aprendizagens para 

uma alimentação saudável que foi explorada em contexto de sala de aula durante o ano 

lectivo. 

Os participantes do AEAH, os 120 alunos do 4º ano das EB1s do AEAH: Alegria, Campo, 

Flores, Noêda e Sol puderam aproveitar os jogos com o magnífico trabalho de monitorização 

e acompanhamento pelos mentores e monitores do 9º G e o excelente empenho e 

intervenção da Equipa de Docentes e Não Docentes: Direção, PES, Diretores de Turma, 

Docentes e Auxiliares das turmas envolvidos na organização e participação no evento. 

Esta iniciativa reflete o trabalho de parceria com a comunidade escolar que visa a promoção 

de comportamentos protetores da saúde no que se refere à alimentação, à saúde mental, e 

à actividade física. De ressalvar também o envolvimento da Associação de Pais do AEAH cujo 

apoio foi relevante para a concretização da actividade. 
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Um agradecimento especial ao João Silva, Nelson Monteiro, Pedro Reis, grupo de estagiários 

de Saúde Ambiental, Ana Luísa Domingues, Ana Filipa Viegas, Médicas Internas do Ano 

Comum, e ao Diogo Viana, Médico Interno de Saúde Pública da USP, por todo o seu 

contributo e apoio. 

 

Para saber mais sobre as atividades do Programa PASSE basta consultar 

http://www.passe.com.pt/  

A Equipa PASSE Bonfim, 
Debora Cláudio, Isabel Moita, Patrícia Andrade, Sandra Almeida. 
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