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Resumo  
 
 

A investigação-ação, em particular, é reconhecida como 
uma técnica valiosa, que pode mobilizar instituições no 
sentido de promover a atualização e a renovação de 
conhecimentos.  

 
Neste âmbito, foi desenvolvida uma ação de formação que 
visou essencialmente compreender e enfatizar a 
importância da adoção de estilos de vida saudáveis e da 
atividade física regular, assim como aumentar a consciência 
da comunidade escolar no que diz respeito à educação para 
a saúde e à adoção de comportamentos saudáveis.  

 
Por conseguinte, três temáticas centrais foram discutidas, 
designadamente: i) Exercício e promoção da atividade 
física; ii) Alimentação e nutrição; e iii) Educação e estilos de 
vida saudáveis. A ação envolveu um total de 25 
participantes. Por sua vez, no final da ação de formação, foi 
aplicado a cada participante um breve questionário.  

 
Em geral, os resultados revelaram satisfação, transmissão 
de conhecimentos e aprendizagem de conteúdos 
específicos.  

 
Para finalizar este trabalho evidencia-se ainda que a escola 
representa, claramente, uma importante estrutura para a 
promoção da saúde, no entanto, parece vital repensar 
alguns movimentos sociais específicos e algumas 
estratégias educativas, no sentido de formar um jovem 
fisicamente bem-educado. 
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Abstract  

 
 

Action research, in particular, is a valuable investigation 
technique, that can mobilize institutions to promote 
knowledge update and knowledge renewal.  
 
From this perspective, a training session was essentially 
developed to better understand and emphasize the 
importance of healthy lifestyles and regular physical activity, 
and to increase community awareness about health 
education and health behavior.  
 
Consequently, three core themes were discussed, namely: i) 
Exercise and physical activity promotion; ii) Food and 
nutrition; and iii) Education and healthy lifestyles. A total of 
25 participants were involved. At the end of the training 
session, a brief questionnaire was applied to each 
participant.  
 
Overall, the results reveal participants’ satisfaction, 
knowledge transmission, and content-specific learning.  
 
Finally, it is clear that School provide an important setting for 
promoting health however it seems also important to rethink 
particular social movements and educational strategies in 
order to guarantee a physically well-educated young person. 
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