
            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

Saúde Escolar 

Contatos 

 
Morada: Rua Casa do Povo, 4505 – 275 Fiães 

Email: se.ucc.feiranorte@arsnorte.min-saude.pt 

Telefone: 227460033 
 

Horário de funcionamento 

 
09h00 - 16h00 de 2ª a 6ª feira  

 

Equipa de Saúde Escolar 
Quem são os elementos da equipa? 

Nome  Especialidade 

Aida Alexandra Soares da Costa Mota Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

Anabela Ferreira Silva Enfermagem de Saúde Comunitária  

Maria do Rosário de Oliveira Santos Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

Zilda Pinto Alves  Enfermagem de Saúde Comunitária  



  

 

 
 

  
O que é a Saúde Escolar? 

 

 
 
 
 
 
É um Programa de indiscutível  importância, no âmbito dos Cuidados 

de Saúde Primários, pelo seu papel: 

 

 Promoção da Saúde,  

 Prevenção da doença,  

 Resolução e encaminhamento de problemas de Saúde deteta-

dos, 

 Promoção de medidas favorecedoras da Saúde e bem-estar de 

toda a comunidade educativa. 

 

Programa Nacional de Saúde Escolar 

 

 

 
O Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) tem como finalida-

des: 

 

 Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comuni-

dade educativa; 

 Apoiar a inclusão escolar de crianças com necessidades de 

saúde e educativas especiais; 

 Promover um ambiente escolar seguro e saudável; 

 Reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de 

vida saudáveis; 

 Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas 

promotoras da saúde. 

 

As estratégias do PNSE inscrevem-se na área da melhoria da saúde 

das crianças e dos jovens e da restante comunidade educativa. 

 

 

A Saúde Escolar (SE) em Portugal conta com mais de 100 anos de 

existência.  

 

Ao intervir junto da comunidade educativa, desde a entrada da cri-

ança no Jardim-de-infância até ao Ensino Secundário, a SE assume 

um papel ativo e fulcral na Gestão dos Determinantes da Saúde. 

 

Contribui para a obtenção de Ganhos em Saúde, quer através da 

promoção de contextos escolares favoráveis à saúde, quer na pro-

moção efetiva da Inclusão das Crianças com Necessidades de Saú-

de Especiais (NSE), colaborando sempre em parceria com uma Equi-

pa Multidisciplinar da Escola e os Pais/Encarregados de Educação.   

Área geográfica de intervenção 

 
Quem pode aceder aos serviços da Equipa de Saúde Escolar? 

 
 

Agrupamentos de Escolas: 

 António Alves Amorim; 

 Argoncilhe; 

 Canedo; 

 Coelho e Castro; 

 Corga de Lobão; 

 Outras entidades—mediante disponibilidade; 


