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Ano letivo 
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SAÚDE ESCOLAR - DSP da ARS Centro, I P: 

 

Caro(a) Aluno(a), 

Olá! Bem-vindo(a) à Escola!  

Agora que já passaram as primeiras semanas de 

integração às aulas, decidimos escrever-te!… 

 

Este ano letivo, tem tudo para correr bem! Queremos pedir-te para trazeres 

na tua mochila, para além do material que os professores pedem: 

- Alegria e Sentido de Partilha - a melhor ajuda que podemos dar não é 

partilhar materiais mas estar presente, lado a lado, dizer uma palavra simpática ou 

pôr um sorriso em quem está triste, sobretudo a quem está mais sozinho na turma 

ou começa pela primeira vez; 

- Alimentos Saudáveis - tenta variar o que pões no pão, traz sempre água 

contigo e a fruta não pode faltar. Se passares muito tempo na escola, traz a tua 

escova de dentes para garantires que os teus dentes andam sempre a brilhar. Todos 

gostamos de estar ao pé de alguém que cuida bem da sua higiene;  

- Respeito pela Diferença - ainda bem que somos todos diferentes e temos 

gostos diferentes. Evita comentários que façam os teus colegas sentirem-se em 

baixo, também não gostas de ouvir falar mal de ti. A empatia é “quando tentamos 

colocar-nos nos sapatos do outro”, perceber o que sente, o que disse ou fez. Se 

tentares fazer isso começas a compreender melhor os outros. 

- Imaginação - nos intervalos tenta aproveitar o tempo para te divertires e 

estar com os colegas. Não tragas objetos eletrónicos para a escola que não sejam 

precisos. Acredita que até vais sentir-te mais relaxado sem a pressão dos jogos ou 

dados móveis. 

 

Acreditas que tudo isto torna a tua mochila e o ano letivo mais leve?  

Dormir bem ajuda-nos a tirar o máximo partido da escola e ainda ter energia para 

os desportos/atividades que fazemos a seguir. A escola é um sítio maravilhoso onde 

para além das disciplinas aprendes a lidar melhor com as tuas emoções. Se sentires 

alguma dificuldade em lidar com as tuas emoções já sabes que podes sempre contar 

com os teus professores, psicólogo/funcionários da escola e Equipa de Saúde 

Escolar que estão sempre lá para ajudar! 

Conta connosco! Nós contamos contigo para este ano fantástico. 

saude.escolar@arscentro.min-saude.pt 

Equipa Regional de 

Saúde Escolar  


