
 

O NOSSO AGRUPAMENTO ESTÁ DE PARABÉNS! 

 

No passado dia 04 de novembro o Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra recebeu a distinção 

“SELO ESCOLA SAUDÁVEL 2020/21”, em cerimónia realizada na Escola Secundária Pedro Nunes e com a 

presença do Secretário de Estado adjunto da Educação, João Costa. O Agrupamento esteve representado 

pela coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde , professora Paula Pires.  

 

Link para DGE- Cerimónias Selo Escola Saudável – 3 e 4 novembro (Braga e Lisboa) | cidadania (mec.pt) 

Esta distinção da Direção Geral da Educação tem a duração de 2 anos letivos e visa reconhecer o empenho 

de todos os elementos da comunidade escolar no âmbito do desenvolvimento de práticas quotidianas na 

promoção da saúde e bem-estar da comunidade escolar.  

O nosso agradecimento a todos os que diariamente colaboram para que tal seja possível – professores, 

assistentes operacionais, administrativos, alunos, encarregados de educação, sem esquecer a equipa Saúde 

Escolar ACES Lisboa Norte, enfermeira Sandra Henriques, psicóloga Alda Morgado e nutricionista Guiomar 

Ferreira.  

https://cidadania.dge.mec.pt/sexualidade/noticias-e-eventos/cerimonias-selo-escola-saudavel-3-e-4-novembro-braga-e-lisboa


Destacamos a importância do empenho dos diretores de turma das escolas do 2º e 3º ciclos, secundário e 

cursos profissionais os quais merecem um agradecimento particular pois são os responsáveis pela 

coordenação do Projeto de Educação Sexual e da Saúde das respetivas turmas.  

Salientamos o trabalho desenvolvido pelos educadores dos Jardins de Infância e dos professores das escolas 

do 1º ciclo do Agrupamento os quais têm colaborado ativamente neste projeto.  

Temos de relembrar algumas parcerias externas estabelecidas nos últimos três anos letivos e que 

contribuíram para a  dinamização das atividades : Fundação Gonçalo Silveira, Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade de Lisboa, Empresa “Go Natural”, Liga Portuguesa contra o Cancro, Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa, Escola de jardinagem da Camara Municipal de Lisboa, Associação “Raízes”, Deco 

Jovem, Instituto de Agronomia, Associação Portuguesa de Nutrição, Instituto Superior Técnico, Junta de 

Freguesia do Lumiar, Programa de Ciência Viva,  entre outras (…).  

“Juntos somos mais fortes!” 

Coordenação do PES 

  


