
Promover uma alimentação saudável e a prática de atividade física, entre outros comportamentos saudáveis, não tem impacto apenas no

presente mas também na vida futura das nossas crianças e adolescentes. É responsabilidade de todos, dos pais ou encarregados de

educação, dos professores, dos profissionais de saúde e da sociedade em geral assegurar e proteger este Futuro!

PROMOÇÃO DA SAÚDE

Vamos investir no Futuro!

▪ A saúde das crianças e dos adolescentes é fundamental

para o seu crescimento e desenvolvimento, e é

simultaneamente garantia do seu bem-estar e da sua

felicidade.

▪ A infância e a adolescência são marcadas por

transformações biológicas e sociais, é durante estes

períodos chave no desenvolvimento humano que se

estabelecem padrões de comportamento relacionados

com a adoção de estilos de vida saudáveis, e estes

tendem a perdurar para toda a vida.

Promoção da Saúde
Qualquer ação desenvolvida para

potenciar os fatores protetores e para

estimular e favorecer a adoção de

comportamentos saudáveis, no sentido

em que as pessoas e as comunidades

sejam capazes de controlar a sua saúde

e melhorá-la.

As crianças são o Futuro!

Escolas Promotoras da Saúde
Portugal integra desde 1994 a Rede

Europeia de Escolas Promotoras da

Saúde (SHE). Estas diferenciam-se por

ativamente criar e melhorar ambientes

saudáveis à aprendizagem, isto é,

ambientes promotores e protetores da

saúde.

▪ A família e a escola como contextos de crescimento e desenvolvimento das crianças, representam os modelos a seguir

no estabelecimento de estilos de vida. As crianças observam e imitam os comportamentos dos pais, dos colegas, dos

professores e dos seus ídolos.

Crianças mais saudáveis:

▪ Aprendem melhor

▪ Superam melhor as dificuldades

▪ Enfrentam melhor os desafios

▪ Serão adultos mais produtivos

▪ Terão uma vida mais longa e com

mais qualidade

Na atualidade, as doenças crónicas não transmissíveis, como a obesidade, a diabetes e as

doenças cardiovasculares são as principais causas de morbilidade e mortalidade, sendo

responsáveis por incapacidade e perda de qualidade de vida. Na origem destas doenças

estão maus hábitos alimentares, sedentarismo, consumo de tabaco e de álcool e o stress.

Para saber mais sobre

promoção da alimentação

saudável e da atividade

física clique na imagem!

Fonte: Istock.com/ KobyakovFonte:Istock.com/ windujedi

Fonte: Shutterstock.com/Monkey Business Images

Fonte: 123rf.com/ Dmitriy Shironosov

Fo
nt

e:
 Is

to
ck

.c
om

/a
na

to
ls

Fonte: Shutterstock.com/Por Tania Kolinko

ConteúdosSite_EpS_PromoçãoSaúde.pdf
ConteúdosSite_EpS_PromoçãoSaúde.pdf

