
ATIVIDADES DA 
SEMANA DA SAÚDE

Opiniões dos alunos



A Semana da Saúde na escola foi muito 
emocionante porque nos permitiu 

participar em várias atividades, como, 
por exemplo, o peddy paper, o rastreio 

aos olhos e a promoção do sono 
saudável. 

O peddy paper foi uma atividade 
realizada por equipas sobre as 

temáticas da sexualidade e 
comportamentos de risco. Também 

pudemos realizar um rastreio à visão e 
ainda assistir a uma sessão de 

sensibilização sobre a importância do 
sono nas crianças e adolescentes. Gostei 

muito desta atividade, pois foi muito 
dinâmica e aprendemos aspetos que nos 

permitem ter um sono saudável.
Esta semana foi muito divertida porque 
tivemos atividades diferentes do dia a 

dia.

Ana Rodrigues, 7º C 

Peddy paper



Esta semana foi dedicada à saúde, 

tendo sido abordados vários temas 

que nos ajudam a ter uma vida 

saudável, dos quais destaco os que 

foram, para mim, os mais interessantes.

Durante a semana aprendemos 

diversas formas de ter uma 

alimentação saudável, mas o que 

gostei mais, por ser diferente, foi a 

sessão sobre “A importância do sono 

nas crianças e adolescentes”

Aprendemos com ter um sono 

saudável, como funciona o nosso 

cérebro enquanto dormimos, 

nomeadamente qual a parte do 

cérebro está ativa durante esta fase. 

Sabiam que 36% da nossa vida é 

passada a dormir?

Também gostei de participar no peddy

paper sobre “Sexualidade(s) e 

comportamentos de risco”. Foi 

divertido e aprendi muito sobre estes 

assuntos.

João Pedro Sousa – 7ºC

Sono saudável!



Eu gostei muito da Semana da Saúde 

na Frei, pois, à semelhança dos anos 

anteriores, participamos em várias 

atividades relacionadas com a saúde 

e bem-estar.

A atividade de que gostei mais foi o 

peddy paper, pois tínhamos que 

decifrar os enigmas para resover os 

diferentes desafios. Também fizemos o 

rastreio à visão, o que é muito 

importante, em especial para os 

alunos que têm mais dificuldades em ir 

a um especialista. Assistimos ainda a 

uma palestra sobre “A importância do 

sono nas crianças e adolescentes”. Foi 

muito estimulante perceber como o 

nosso cérebro funciona durante o sono 

e perceber também o quanto é 

importante dormir o suficiente para 

termos uma vida saudável.

Tiago Araújo – 7º C

Semana da 
saúde!



Eu gostei muito da Semana da Saúde 

porque nos permitiu ficar a conhecer 

melhor sobre assuntos relacionados 

com o nosso dia a dia.

Na minha opinião, a palestra sobre “A 

importância do sono nas crianças e 

adolescentes” ajudou-nos a perceber 

como é tão importante dormir para o 

nosso bem-estar físico e psicológico. 

Também gostei do peddy paper sobre 

“Sexualidade(s) e comportamentos de 

risco”, foi muito interessante.

Mariana Matos – 7º D

Afetos



“Workshop de Bar - Cocktails”

Esta palestra foi a de que eu gostei 

mais, foi a mais interativa, a mais 

divertida, foi um workshop que 

consistia na apresentação de cocktails 

sem álcool e o respetivo material 

utilizado para os realizar, focando a 

importância do consumo de sumos 

naturais e sem alcool para a nossa 

saúde . Os dinamizadores eram alunos 

da escola de Turismo e Hotelaria de 

Viana que nos falaram um pouco 

sobre os seus percursos de vida e a 

razão pela qual escolheram seguir esta 

área profissional. 

Ângela Penedo -8º A


