
 

 

 

Projeto “Escola saudável”                      Feira da Saúde                              2011/2012 

             Dias 
Horas 

2ª Feira 13/02 3ª Feira 14/02 4ª Feira 15/02 5ª Feira 16/02 6ª Feira 17/02 

 
08.45 /09.30 

- Rastreio visão - alunos  
 

 Rastreio visão – alunos 
 

Rastreio visão – alunos Rastreio visão – alunos  

9.45/ 10.30 

- Patinagem    
 
Rastreio função respiratória - 
alunos  
 
-  Rastreio visão – alunos 
 
- Barraca prevenção da 
toxicodependência – atividade 
“Chutos ao Alvo” e entrega dos  
prémios aos alunos do 7º1, no 
âmbito do concurso “ Produção 
de folhetos”   
-  
 

 
Zumba - alunos 
 
Barraca da saúde – Acção de 
sensibilização pelas enfermeiras 
do centro de saúde da área de 
residência (1ºs Socorros)) 
 
Rastreio visão – alunos 
 
 
 
 
 

 
 
Bodycombat 
 
Rastreio Oral 
 
- Barraca prevenção da 
toxicodependência- entrega dos 
folhetos premiados pela equipa 
vencedora do concurso 
“produção de folhetos” 
 
 
 
 
 Rastreio visão – alunos 
 
 

 
Bartolojogos 
 
Barraca prevenção da 
toxicodependência- Mural 
“Prevenção é Bué” 
 
Rastreio Oral 
 
Rastreio visão – alunos 
 
Barraca da saúde – Acção de 
sensibilização pelas enfermeiras 
do centro de saúde da área de 
residência (Alcoolismo e 
tabagismo) 
 

 
Festa de carnaval 

 
10.30 / 11.15 

 
- Patinagem 
- Barraca prevenção da 
toxicodependência – atividade 
“Chutos ao Alvo” e entrega dos  
prémios aos alunos do 7º1, no 
âmbito do concurso “ Produção 
de folhetos”   
 
 Rastreio visão – alunos 

 
Aeróbica- alunos 
 
Barraca da saúde – Acão de 
sensibilização pelas enfermeiras 
do centro de saúde da área de 
residência (1ºs Socorros) 
 
Conferência:” Apaixona-te” 
Educar para os afetos. 
Oradora: Drª Rubina Leal 
 
Palestra” Higiene Oral” 
Oradora Dr.ª Carmo 
 
Rastreio visão – alunos 

Bodycombat 
 
Rastreio Oral 
 
Barraca prevenção da 
toxicodependência- entrega dos 
folhetos premiados pela equipa 
vencedora do concurso 
“produção de folhetos” 
 
 
Rastreio visão -alunos 
 

Bartolojogos 
 
Barraca prevenção da 
toxicodependência-  Mural 
“Prevenção é Bué” 
 
Barraca da saúde – Acção de 
sensibilização pelas enfermeiras 
do centro de saúde da área de 
residência (Alcoolismo e 
tabagismo) 
 
Rastreio visão – alunos 
 
Rastreio Oral 
 

Festa de carnaval 

11.30 / 12.15 
 
 Rastreio da visão (alunos) 

 Rastreio visão – alunos 
Aeromodelismo 
 

Rastreio visão – alunos 
Rastreio Oral 

Rastreio visão – alunos 
Rastreio Oral 
Aeromodelismo 

 

Barraca prevenção da 
toxicodependência: Exposição 
do Mural 
Projeção do spot: Desporto na 
prevenção 
Futsal (professores /alunos) 
 

12:15/13:00  Rastreio da visão (alunos) 
 Rastreio visão – alunos 

 
  

Barraca prevenção da 
toxicodependência: Exposição 
do mural 
Projeção do spot: Desporto na 



prevenção 
 

 
Futsal (professores /alunos) 

13.50 /14:35  Rastreio visão – alunos    

14.50 /15.35 

Capoeira  
 
 
Barraca prevenção da 
toxicodependência – atividade 
“Chutos ao Alvo” 
 
 Rastreio visão – Professores, 
funcionários e encarregados da 
educação 

Rastreio visão – alunos 
 
 
 
Barraca da saúde – Ação de 
sensibilização pelas enfermeiras 
do centro de saúde da área de 
residência (Alcoolismo e 
tabagismo) 

 Rastreio visão  
 
Atividade com a equipa da 
Andebol profissional Madeira 
SAD (alunos) 
 
Barraca prevenção da 
toxicodependência- entrega dos 
folhetos premiados pela equipa 
do Marítimo.  
 

 
 
 
Rastreio visão – alunos 
 
 
Barraca da saúde – Acão de 
sensibilização pelas enfermeiras 
do centro de saúde da área de 
residência (1ºs Socorros) 
 
 
Bartolojogos 
 
 
Barraca prevenção da 
toxicodependência- Mural 
“Prevenção é Bué” 
 

 

15.35/16.20 

Barraca prevenção da 
toxicodependência – atividade 
“Chutos ao Alvo” 
 
 Rastreio visão – Professores, 
funcionários e encarregados da 
educação 

 
Hip Hop -  alunos 
 
Rastreio visão – alunos  

 

Barraca da saúde – Acção de 
sensibilização pelas enfermeiras 
do centro de saúde da área de 
residência (Alcoolismo e 
tabagismo) 
 

 Actividade com a equipa da 
Andebol profissional Madeira 
SAD (alunos) 
 
Barraca prevenção da 
toxicodependência- entrega dos 
folhetos premiados pela equipa 
do Marítimo.  
 

 
 
Bartolojogos 
 
Rastreio visão – alunos 
 
 
 
Barraca da saúde – Acão de 
sensibilização pelas enfermeiras 
do centro de saúde da área de 
residência (1ºs Socorros) 
 
Barraca prevenção da 
toxicodependência-  Mural 
“Prevenção é Bué” 
 
 
     Rastreio audição alunos 

 

 
16.35/17.20 

Rastreio visão – Professores, 
funcionários e encarregados da 
educação 
 

Rastreio visão – alunos 

 
Zumba – Professores, 
funcionários e encarregados da 
educação 
rastreio visão – Professores, 
funcionários e encarregados da 
educação 
 

Rastreio audição alunos  



17.20/18.05 
Rastreio visão – Professores, 
funcionários e encarregados da 
educação 

Rastreio visão – alunos 

Rastreio visão – Professores, 
funcionários e encarregados da 
educação 
 

Rastreio audição alunos  

Legenda:   
 
 
 
 
 

 

 

 

 


