
RESUMO 

A educação para a saúde (EpS) escolar tem sido uma aposta forte das políticas de saúde 

mundiais, reflectindo-se também a nível nacional, sobretudo a partir de 1997, com a criação da Rede 

Nacional de Escolas Promotoras de Saúde. Desde então, o Ministério da Educação tem vindo a 

procurar enquadrar esta área no currículo adaptando e reformulando normativos com o objectivo de 

promover a concretização de projectos de EpS na formação escolar dos alunos. As escolas e os 

professores vêem-se, assim, perante a exigência de novas funções necessitando, por um lado, de 

alargar e de aprofundar conhecimentos noutras áreas que não as da sua formação de base e, por 

outro, de estabelecer parcerias com os profissionais de saúde para, em conjunto, desenvolverem 

intervenções mais consistentes. É neste sentido que se justifica o estudo que desenvolvemos, e que 

tem como objectivo geral analisar a relação entre professores e técnicos de saúde que trabalham na 

área da EpS escolar, e como objectivos específicos: identificar percepções destes profissionais sobre 

a EpS e sobre a importância que atribuem ao seu papel nesta área; identificar elementos que 

facilitem e/ou dificultem a concretização de actividades de EpS em meio escolar; e caracterizar a 

relação que se estabelece entre os profissionais destes dois grupos no desenvolvimento desta área. 

Para a concretização destes objectivos foi utilizada uma metodologia qualitativa, realizando um 

estudo exploratório sobre a problemática em questão. Os dados foram recolhidos através de 

entrevistas semi-directivas a professores de uma escola e a uma profissional de saúde da equipa de 

saúde escolar que trabalha com a escola em questão, e de inquéritos por questionário de resposta 

aberta a estudantes (professores e profissionais de saúde) do Mestrado em EpS das Faculdades de 

Medicina e de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. A análise de conteúdo foi 

a técnica utilizada para realizar a análise e a interpretação dos dados.  

O estudo permitiu constatar, entre outros aspectos, que ambos os profissionais percepcionam 

como muito importante o seu papel na concretização de dinâmicas de EpS escolar e reconhecem a 

necessidade de complementaridade de saberes. No que diz respeito aos factores que podem 

facilitar/ dificultar a implementação de actividades de EpS, os dados revelam ser a motivação e a 

colaboração entre os diferentes actores educativos (professores, técnicos de saúde, pais, …) factores 

facilitadores e a falta de formação específica e de recursos (humanos, temporais, materiais, …) 

elementos que dificultam a realização de dinâmicas nesta área. Em síntese, fica patente a 

necessidade de haver um fortalecimento das relações entre estes dois grupos profissionais, tendo 

sido possível compreender alguns pontos que necessitam de ser trabalhados e melhorados nesta 

área de formação escolar não só pelas instituições (escolas e centros de saúde) mas também pelos 

profissionais que nesta área trabalham. 


