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Na nossa escola decorre anualmente a 

Semana da Saúde. Este ano decorreu 

ente os dias 31 de março e 4 de abril. 

Na segunda-feira realizou-se o peddy- 
paper e na quarta-feira, dia 2 de abril, 

estivemos a ouvir uma palestra sobre 

sexualidade, durante a aula de francês. 

Estas atividades foram muito 

interessantes e muito educativas. Fiquei 

a saber mais sobre mim. 

 Tiago Silva Machado, nº18 – 7º C 
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No dia 31 de março teve início a “Semana 
da Saúde” na nossa escola. Houve 
atividades, tais como: palestras sobre 
adolescência, peddy paper sobre drogas 
e sexualidade, entre muitas outras. 
Com estas atividades aprendemos muitas 
coisas interessantes sobre nós e também 
sobre o que se passa com as pessoas 
dependentes da droga. Eu gostei das 
atividades porque é sempre agradável 
termos “aulas diferentes” sobre assuntos 
diferentes, no entanto é um pouco 
aborrecido quando vemos powerpoints. 
Espero que para o próximo ano haja mais 
atividades interessantes e com novos 
temas. Todas as pessoas fizeram um 
ótimo trabalho e, no geral, penso que 
todos os alunos que participaram nas 
diferentes atividades gostaram.  

    
 Matilde Leme, nº 14 – 7º C 
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“Ser adolescente é fixe!” 
Gostei muito das explicações da Doutora Carina 
Parente, apesar dos conhecimentos que já tínhamos 
ainda deu para aprender mais algumas coisas. 
Falamos sobre a adolescência, as três metas da 
mesma, as transformações físicas, a idade das 
grandes paixões e desilusões, o ritmo a que o nosso 
corpo cresce, entre outros temas. Foi divertido, e ao 
mesmo tempo deu para percebemos melhor algumas 
coisas sobre nós e pudemos esclarecer as nossas 
dúvidas. 
Joana Gonçalves     nº11 - 7ºA  
 
 
 

Eu gostei muito do workshop “Bullying e Segurança na Internet”. 

Todos aprenderam que não devemos colocar informações pessoais na 

Internet nem fazer o download de algumas aplicações duvidosas. 

Quanto ao Bullying, aprendemos que bullies são pessoas que praticam 

Bullying, agridem física, mental e psicologicamente as pessoas e que, 

um dia mais tarde, pode tornar-se noutro bully. 

Vitor Corucho, 5ºB 
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Gostei muito da palestra a que assisti, 
foi muito interessante, fiquei a saber o 
que é o Bullying  e quais os seus 
efeitos nas pessoas que são vítimas de 
quem o pratica. Também me agradaram 
os conselhos transmitidos sobre a 
Segurança na Internet e assim fiquei a 
conhecer melhor quais os seus 
perigos.    
Foi uma atividade interessante no 
âmbito da “Semana da Saúde”. 
Lucas Pedra, 5º B 
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Na minha opinião a realização deste worhshop foi de grande 
importância, uma vez que hoje em dia o Bullying é praticado no meio 
escolar, entre os mais jovens.    
Fomos elucidados sobre os perigos inerentes à pratica do Bullying, 
despertando em nós uma atitude de preocupação para com este tipo 
de ato, que muitas vezes acontece bem perto de nós. Com esta 
atividade, tenho a certeza que todos teremos uma atitude diferente 
com os nossos amigos, assim como tentaremos sensibilizar os outros 
para não o praticarem. Sei que, quando presenciarmos este tipo de 
ato, denunciá-lo-emos a alguém capaz de fazer algo para castigar os 
agressores  e para acabar com atitudes/comportamentos desta 
natureza. Quanto à “Segurança na Internet”, é preciso ter muitos 
cuidados com aquilo que publicamos e partilhamos nas redes 
sociais, pois tornamo-nos mais susceptíveis a que acedam às suas 
contas. 
João Alves, 5ºB 
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