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A n o  l e t i v o  
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Guia para toda a Comunidade Educativa 

Regresso à Escola com a  
Equipa de Saúde Escolar  
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Ano Letivo 2022/2023 

A Equipa de Saúde Escolar deseja a  toda a comunidade educativa um 

regresso às aulas e um ano letivo sem percalços, com decisões saudá-

veis e com muita saúde. Aos alunos, que tenham muito sucesso escolar 

e que se divirtam muito. 
 

O ano letivo 2022/2023 inicia a 13 de setembro de 2022 para os agru-

pamentos de escolas da área de abrangência da UCC Feira Norte:  

Argoncilhe, António Alves Amorim, Coelho e Castro, Corga de Lobão, 

Canedo. 

Calendário Escolar 

Semestres Início Termo 

1.º Semestre 13 de setembro 3 de  fevereiro 2023 

2.º Semestre 6 de fevereiro de 

2023 

Pré-escolar e 1º Ciclo = 30 de 

junho 2023 

5º, 6º, 7º, 8º e 10º Anos= 14 de 

junho de 2023 

9º, 11º e 12º Anos = 7 de junho 

de 2023 

Interrupções Letivas Início Termo 

1.ª interrupção 07/11/2022 11/11/2022 

2.ª interrupção (Natal) 22/12/2022 2/01/2023 

3.ª interrupção 30/01/2023 03/02/2023 

4º Interrupção ( Carnaval) 21/02/2023   

5.ª interrupção (Páscoa) 06/04/2023 14/04/2023 
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Promoção da Saúde 

A Equipa de Saúde Escolar disponibiliza aos agrupamentos da sua 

área de abrangência atividades no âmbito da Promoção da Saúde 

através da capacitação da Comunidade Educativa e sensibilização 

dos alunos em contexto de turma e individual. 

 

 Em contexto de turma destacámos as seguintes áreas: 

1. Saúde mental e competências socio emocionais;  

2. Educação para os afetos e a sexualidade;  

3. Alimentação saudável e atividade física;  

4. Higiene corporal e saúde oral;  

5. Hábitos de sono e repouso;  

6. Educação postural;  

7. Prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras 

substâncias psicoativas, bem como de outros comportamentos aditi-

vos; 

8. Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros; 

9. Prevenção do Cancro. 
 

 Em contexto individual destacamos o  acompanhamento das 

crianças e jovens com patologias que implicam a implementação 

de medidas nas escolas, com a elaboração do Plano de Saúde 

Individual (PSI). 
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Projeto Mochila 

Sabia que as crianças e jovens em idade escolar (6 aos 18 anos) car-
regam mochilas que pesam em média, mais de 10%  do peso total do 
seu corpo? 
 

A OMS recomenda apenas 10% do peso corporal 

Consequências do peso das mochilas: 
 Curto Prazo: Dores nas costas (coluna e pescoço); 
 Médio Prazo: Alterações da Marcha e Postura; 
 Longo Prazo: Lesões degenerativas da coluna que alteram o 

crescimento do corpo. 
 

De onde vem o peso das mochilas? 
 Livros, cadernos e material escolar; 
 Vestuário e calçado para educação física; 
 Material como: videojogos, brinquedos,… 
 
 

Mas o problema não está só no peso das mochilas, está tam-
bém:  
 
 Motivos de moda e estética; 
 Formato da mochila; 
 Não usar corretamente a mochila. 
 

Não leves o mundo às costas! 
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COMO ADQUIRIR A MOCHILA CORRETA? 
 

Mochila de Costas Mochila com Carrinho 

 Escolher modelo de acordo com a 

idade, na presença da criança/ jo-

vem; 

 Alças largas, almofadadas e ajustá-

veis; 

 Cinto ajustável na  cintura para aju-

dar a distribuir o peso; 

 Costas das mochilas almofadadas, 

devem estar o mais próximo das 

costas; 

 Tamanho da mochila, do tamanho 

das costas (parte superior junto ao 

pescoço, parte inferior ao nível da 

cintura); 

 Material mais pesado junto às cos-

tas (livros, cadernos, etc.); 

 Materiais mais leves mais distantes 

do corpo (estojo, calculadora, etc.); 

 O peso da mochila não deve ultra-

passar 10% do peso da criança. 

 

 Escolher modelo de acordo com 

a idade, na presença da crian-

ça/ jovem; 

 Ter atenção ao tamanho do 

cabo, pois o ângulo do braço 

não deve exceder os 30º; 

 O cabo deve ficar ligeiramente 

abaixo da cintura; 

 A postura da criança deve ser 

ereta ao puxar a mochila; 

 Evitar materiais que escorre-

guem ou não ofereçam firmeza 

para segurar o cabo; 

 Material mais pesado junto à 

parte de trás da mochila( livros, 

cadernos, etc.); 

 Materiais mais leves na frente 

da mochila (estojo, calculadora, 

etc.). 

Escolha da Mochila 
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Mochila 

Alunos e Encarregados de Educação: 
 

 Adquirir materiais leves (estojos, cadernos,…); 

 Usar a mochila o mínimo tempo possível às costas; 

 Transportar o material escolar estritamente necessário para o dia; 

 Retirar da mochila o material que não vai ser usado no dia seguinte; 

 Usar materiais leves para levar o lanche para a escola. 

 

Escola: 
 

 Distribuir a mesma sala a cada turma, por forma a que os materiais 

possam ficar na sala durante o intervalo; 

 Planear a utilização dos manuais de acordo com as aulas; 

 Se possível, os manuais ficarem na escola. 

Outras Informações 
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Seguro Escolar 

“PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA”  
 
 

É um documento de referência para o sistema 

educativo que sistematiza todas as competên-

cias que os alunos devem adquirir e desenvol-

ver ao longo do seu percurso escolar, nomea-

damente: as capacidades cognitivas e psicomo-

toras; habilidades sociais e organizacionais, 

bem como os valores éticos. 

 

 É ainda importante referir que os apoios complementares existen-

tes, tais como os recursos educativos digitais, e as atividades extra-

curriculares, permitem estimular a curiosidade e  melhorar a ges-

tão de tempo e energia das crianças.  

 

Desenvolvimento de Competências 

O Seguro Escolar oferece proteção e apoios complementares em 
caso de acidente, a todos os alunos que frequentam a educação 
pré-escolar e a escolaridade obrigatória.  
 
É considerado acidente escolar aquele que ocorre: 
 na escola,  
 no percurso casa-escola ou escola-casa,  
 quer o aluno se desloque: a pé,  de transportes públicos  ou de 

bicicleta. 
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Rua Casa do Povo, n. 24, 4505 – 275 Fiães, Portugal 

 

TEL +351 227460033  

 

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

 

 A equipa de  Saúde Escolar da UCC Feira Norte está  à disposição 

para  todas as intervenções que a comunidade educativa  considere 

pertinente. 

 

Temos ao dispor o Gabinete de  Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) 

para os alunos a partir do 2º Ciclo, na sede do respetivo Agrupamen-

to, calendarizada. 

UCC Feira Norte… 

 
Em Proximidade a Cuidar da Comunidade! 
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