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O PASSE na Rua vai à EB de Fernão Magalhães 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) foi organizado o 

PASSE na Rua. A iniciativa, que teve lugar dia 25 de setembro, decorreu na Escola Básica de 

Fernão Magalhães, do Agrupamento de Escolas de Aurélia de Sousa. Esta atividade destinou-se a 

crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico e procurou abordar, de uma forma ludo pedagógica, o 

tema da Alimentação Saudável, promovendo comportamentos saudáveis em ambientes 

promotores de saúde. Os monitores desta atividade foram os alunos do 9.º Ano, Turma A2, da 

Escola Básica Augusto Gil, do mesmo Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

Tudo começou uns dias antes quando a turma teve uma formação, dinamizada pela Equipa de 

Saúde Escolar do ACES Porto Oriental. Durante esta sessão, os alunos aprenderam algumas 
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caraterísticas de como deve ser um monitor, o papel que cada um teria no dia da atividade e 

como funcionariam os jogos. A turma foi dividida em grupos e cada um ficou responsável por um 

jogo, analisando a sua respetiva dinâmica. 

 

No dia da atividade, os monitores prepararam e montaram os seis jogos com a ajuda da equipa 

de saúde. Cada grupo de monitores alertou para algumas regras e cuidados a ter com o material 

de jogos, explicando aos alunos como funcionava cada jogo. Estes duraram cerca de 20 minutos, 

no fim dos quais as turmas trocaram para que todos passassem pelos jogos. 

A meio da manhã, monitores e alunos pararam para fazer o seu lanche. De seguida, as turmas 

retomaram os jogos até à hora do almoço. No fim, os monitores arrumaram os jogos e 

regressaram à escola, cansados, mas de coração cheio! 

Sentimentos dos monitores: #interessados, #felizes, #satisfeitos, #divertidos e #cansados. 

Sentimentos das crianças: #interessadas, #felizes, #participativas. 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Alunos do 9º A2 e Professora Carla Almeida 

 

 


