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O Programa Nacional de Saúde Escolar 

 

O Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) continua, devido à sua importância, a 

ser o programa por excelência de Promoção da Saúde. É dirigido a toda a comunidade 

educativa desde o Jardim de Infância ao Ensino Secundário, do ensino oficial, e resulta 

de um trabalho de parceria com os profissionais da educação, das diferentes unidades 

de saúde do ACES e órgãos autárquicos. Pretende obter resultados a médio ou longo prazo numa população 

que será o futuro do país e na qual todo o investimento pode resultar em ganhos para todos. 

A Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental, através do seu interlocutor tem a responsabilidade na 

aplicação e avaliação do programa, de dar cumprimento à tarefa da articulação de todos os profissionais das 

diferentes áreas da saúde e educação, para que todas as atividades desenvolvidas ao longo de todo um ano 

letivo resultem no seio da nossa sociedade em crianças mais saudáveis e mais felizes. 

 As UCCs de Paranhos e Campanhã, a URAP e a USP disponibilizam anualmente os seus recursos, colocando 

os seus profissionais ao serviço da promoção da saúde em meio escolar. Aderem incondicionalmente aos 

projetos e programas propostos com enorme entusiasmo, mesmo sabendo os obstáculos que se lhes 

colocam pela frente e as dificuldades que por vezes surgem em conseguir que as escolas tenham nos seus 

tempos letivos espaço para aplicar nas salas de aula as dinâmicas que facilitem a interiorização dos 

conhecimentos e aumentem as competências das crianças. 

  A avaliação do PNSE é um passo fundamental na aferição dos ganhos em saúde que se pretendem alcançar. 

Foi possível no ano letivo 15/16 abranger todas as escolas do ACES com atividades de saúde escolar. 

 De acordo com as necessidades sentidas e expressas, alguns estabelecimentos de ensino foram mais 

trabalhados nas competências emocionais e educação sexual, outros na educação alimentar, e noutros ainda 

deu-se um enfoque à necessidade de melhoria das condições estruturais e ambientais. 

 A formação acreditada a professores em educação sexual e alimentar foi aplicada em cerca de 50% das 

escolas. São acompanhadas e encaminhadas todas as situações de suspeita de violência doméstica em 

resultado de uma articulação com as psicólogas das escolas, o corpo clínico do ACES, a equipa de saúde 

escolar e o núcleo de apoio à criança e jovem em risco. 

 Acreditamos que o novo Programa Nacional de Saúde Escolar é um documento inovador com orientações 

que possam ser facilitadoras na aplicação de conhecimentos e aumento da literacia em saúde da nossa 

comunidade educativa. 
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