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A completar 14 anos de existên-
cia, o Programa Municipal de Saúde
Escolar (PMSE) nasceu em 2005
com dois projetos. O programa in-
tegra onze áreas de saúde para o
pré-escolar e 1º ciclo e mais oito
projetos para os 2º e 3º ciclos. 

O PMSE aposta, essencialmente,
na fase de prevenção em escolas da
rede pública do 1º ciclo, infantários
da Santa Casa da Misericórdia da
Maia e IPSS’s, como é exemplo a
ASMAN – Associação Solidariedade
Social Mouta Azenha-Nova, a operar
na Maia. Os conteúdos programáti-
cos letivos regem-se em concordân-
cia com as diretrizes da Direção Geral
de Saúde.

A cerimónia de assinatura dos
protocolos decorreu no passado dia
5 de novembro, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Concelho, e
contou com caras bem conhecidas. 

Este ano letivo, o programa
conta já com cerca de 5 mil inscri-
ções, desde crianças da rede pú-
blica e solidária aos jovens do 2º e
3º ciclos do ensino básico.

Para os alunos do pré-escolar e
do 1º ciclo do ensino básico da
Maia, a autarquia oferece iniciati-
vas como o Projeto de Educação Ali-

mentar “Maia Refeições Saudáveis
& Sustentáveis”; o Projeto de Pre-
venção Solar “Maia, com o sol no
coração vamos ter precaução”; o
Projeto de Segurança Alimentar
“Maia Refeições Seguras - de pe-
quenino se torce o pepino”; o Pro-
jeto de Educação Postural “Maia,
melhor postura, mais saúde”; o
Projeto de Educação Alimentar
“Maia Menú Saúdavel & Amigos
Hortícolas”; o Projeto de Saúde e
Cidadania “Maia amiga da dádiva
de sangue”; o Projeto de Primeiros
Socorros “Maia, pequenos SOS”; o
Projeto de Prevenção Rodoviária; o
Projeto de Saúde Mental “Maia,
Mais Igual - Porta aberta à saúde
mental”; o Projeto de Emergência
Médica “Maia ajuda o INEM a salvar
vidas”; o Projeto de Saúde Visual
“Maia com os olhos no futuro”. 

Relativamente ao que aos 2º e
3º ciclos diz respeito, o programa
integra atividades como o Projeto
Afetos “Violência no Namoro: das
práticas aos significados”; o Pro-
jeto Adições “Põe-te a milhas das
pastilhas”; o Projeto de Saúde Oral
“Piercings o custo de um furo”; o
Projeto de Educação Sexual “Se-
xualidade olhos nos olhos”; o Pro-

jeto de Saúde e Cidadania “Dar san-
gue, uma atitude positiva”; o Pro-
jeto de Saúde Mental “Porta aberta
à saúde mental”; o Projeto de
Emergência Medica “Maia ajuda o
INEM a salvar vidas”; e ainda o Pro-
jeto de Educação Alimentar “Sabes
o que comes”.

A iniciativa é apadrinhada por
diversas figuras públicas, como o
chef Hernani Ermida e o músico
Waze, na educação alimentar, a es-
tilista Katty Xiomara, na prevenção
solar, a atleta olímpica Fernanda Ri-
beiro, na educação postural, e o pi-
loto de Renato Pita, na prevenção

rodoviária, são alguns exemplos. O
FC Porto é embaixador oficial de
todos os projetos lançados.

Para Emília Santos, vereadora
do Pelouro da Educação e Ciência,
para quem esta é uma «clara
aposta do presente na construção
de um futuro melhor», a promoção
da saúde em meio escolar no Con-
celho da Maia é «uma realidade
efetiva, fomentando um estilo de
vida ativo e saudável, que contribui
para melhorar substancialmente o
desempenho pessoal, intelectual,
físico e emocional das nossas crian-
ças e jovens». 
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