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Programas de Educação para a Saúde

>> PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR_EB1/JI // ACES – Maia/ Valongo

>> PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE SÉNIOR_60+
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@ https://ian-af.up.pt/sites/default/files/IAN-AF%20Brochura%20de%20resultados_0.pdf
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Objetivos:

>> O “Desafio Pedómetro 60+”, tem como objetivo promover a inclusão social e a adoção de um estilo de vida ativo e 
saudável, combatendo o sedentarismo,  junto dos Utentes das Respostas Sociais inscritas no PMSS 60+ Sénior;

>> Através da promoção da caminhada, com a utilização de 
“contadores do nº de passos”, enquanto estratégia 
motivacional e desafio à competição entre Respostas Sociais, 
para alcançarem o maior número de passos possível;

>> A RS vencedora corresponde à Instituição que tiver 
conseguido registar o maior número de passos, durante os 
dias em que decorreu o desafio.



REUNIÃO DE TRABALHO: COVID-19

Timeline:

Formação
+

Entrega de 
materiais

Início do Desafio Fim do Desafio
Apuramento do 

Vencedor e 
divulgação

Entrega do prémio

2ªFeira -
9H

6ªFeira -
17H00

6ªfeira
(em 5 dias) Gala de Música

(jul)

> Definição um responsável

> 2 Pedómetros

> 2 identificadores/ pins da atividade

> 2 coletes refletores

> 2 passaportes de registo de atividade



Operacionalização:

> No início do desafio, e na passagem de testemunho 
(pedómetro), é importante que esteja presente o 
responsável da Resposta Social por acompanhamento 
desta atividade; 

> O mesmo deve verificar que Pedómetro se encontre 
ligado/ em funcionamento, e o Utente dispõe da 
identificação, colete e pedómetro corretamente 
colocados;

> Deverá promover a participação máxima nesta 
atividade, e dar início à mesma em cada dia.

> O nº de passos realizado por cada Utente é registado 
no “Passaporte de registo de atividade”, antes de 
iniciada a sua caminhada, e no fim da mesma;



Local de realização

> Preferencial Instalações (interiores e 

exteriores) de cada Resposta Social.

> RS sem espaço exterior adequado, a 

atividade poderá decorrer no exterior nos 
percursos/ atividades habitualmente 
realizados pelos Utentes, com a devida 
monitorização por parte da RS;



Compromisso de honra

> Ao aderir à mesma, cada Resposta Social compreende as limitações de execução e 
compromete-se a agir de boa fé, aceitando e seguindo com rigor as orientações 
transmitidas.

> Esta atividade tem como objetivo promover a atividade física e a Saúde dos Utentes das 
Respostas Sociais inscritas no PMSS 60+, sendo o prémio a atribuir simbólico.

> Com o intuito de promover a iniciativa e as suas mensagens de saúde, promovemos a 
colaboração de cada Resposta Social, a recolha de momentos fotográficos da mesma, para 
divulgação no nosso Facebook.”

> “Cada Resposta Social deve garantir que os Utentes Participantes

reúnem as condições de saúde necessárias à prática de caminhada. Ao inscreverem os seus
Utentes, assumem assim que estes se sentem física e psicologicamente preparados para o
esforço físico inerente à prova que vão participar, e são devidamente acompanhados.



Apuramento de vencedores

> O Vencedor corresponde à Instituição que 
tiver conseguido registar o maior número de 
passos, registados pelos 2 Pedómetros de 
participação, durante os dias em que 
decorreu este desafio;

> Os Vencedores poderão ser fotografados 
para divulgação no nosso endereço de 
Facebook;

> A Resposta Social Vencedora recebe um 
Prémio de participação simbólico.



Entrega de Prémios
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