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PASSE: Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar 

O Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE) estrutura uma forma de intervenção que é 
multidisciplinar e pretende envolver as escolas no seu todo. Nasceu da intervenção de uma equipa de saúde 
escolar e foi rapidamente adoptado pelo Departamento de Saúde Pública do Norte. Deste modo, várias equipas de 
saúde escolar espalhadas pela Região Norte, em colaboração com as escolas e diversos agrupamentos estão a 
desenvolver este programa de intervenção.  
Mas o que é afinal o PASSE?  
O PASSE nasceu da necessidade de se trabalhar o determinante da saúde alimentação saudável segundo o prisma 
da promoção da saúde. Ora, os modelos da psicologia da saúde desde há muito advogam a intervenção no ciclo 
CAC: conhecimentos atitudes comportamentos. Conjugando os contributos da saúde pública, nutrição e psicologia, 
surgiram uma série de sessões com jogos e dinâmicas de grupo, dirigidas a alunos do 3º ano de escolaridade. 
Estas sessões foram agrupadas num manual de procedimentos a que se junta o material indispensável para a 
condução das actividades.  
Mas a comunidade escolar é muito mais abrangente? Por isso, desde essa altura, propôs-se uma série de 
actividades na área da educação para a saúde. Tratou-se de estudar os curricula e detectar pontos de sinergia 
entre a saúde escolar e a actividade lectiva. Assim, organizou-se uma série de actividades que podem ser 
conduzidas pelos professores e que têm como princípio organizador as dinâmicas de grupo. Procura-se sensibilizar 
não só o corpo docente, uma vez que as actividades podem ser aplicadas do 1º ao 4º ano, mas a comunidade 
discente no seu todo.  
O PASSE pretende ainda tocar outras realidades da comunidade escolar. Assim, desenvolve-se neste momento um 
manual de intervenção para o serviço de alimentação, bem como outros níveis escolares, sendo que uma das 
prioridades será tipificar uma forma de intervenção nos jardins-de-infância. Além de contemplar cada agente 
educativo, o PASSE prevê abranger a componente extra-educativa onde o agrupamento se encontra inserido, de 
modo a facilitar o trabalho entre a educação, a saúde e os parceiros comunitários.  
Iniciaram-se, em Junho de 2008, diversos planos formativos dirigidos a profissionais da saúde escolar dos diversos 
centros de saúde da Região Norte. Muitas destas equipas encetaram o programa este ano lectivo. Como se 
processa a intervenção? Nalgumas escolas, através da formação a professores nesta metodologia de trabalho, 
noutras é a própria equipa de saúde que intervém directamente com os alunos. Nem todos os centros de saúde têm 
equipas PASSE formadas, pelo que, se o agrupamento pretender trabalhar com esta metodologia, pode contactar a 
equipa regional do PASSE através do e-mail passe passe@crsp-norte.min-saude.pt, no sentido de se estudar a 
melhor forma de coordenar esforços.  
O programa dá ainda os primeiros passos? esperemos que a caminhada seja longa e partilhada entre a saúde e a 
educação. 
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