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- O que fazer para que as nossas crianças sejam mais 

felizes na escola?! 

 

- O que fazer para que o espaço de ensino seja mais 

atrativo, sem descurar o processo de aprendizagem da 

criança? 

 

 

 



CONTEXTUALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A. Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema cardiovascular 

humano: 

A.1. Demonstrar os procedimentos de deteção de ausência de sinais de ventilação e de 

circulação numa pessoa, e de acionamento do sistema integrado de emergência médica. 

 

B. Compreender o processo da reprodução humana: 

B.1. Reconhecer a importância dos cuidados de saúde na primeira infância. 

 

C. Compreender a influência da higiene e da poluição na saúde humana: 

C.1. Descrever as consequências da exposição a poluentes do ar interior e exterior, da 

água e do solo na saúde individual, nos seres vivos e no ambiente. 

C.2. Enumerar medidas de controlo da poluição e de promoção de ambientes 

saudáveis. 

 

(Metas Curriculares) 

 

 

 

 



Durante anos, a promoção da Educação para a Saúde centrou-se em 

identificar e reduzir aspetos comprometedores da saúde dos jovens, como o 

consumo de álcool, tabaco, drogas, obesidade… 

 

Mais tarde, o paradigma orientou-se para atitudes promotoras de saúde, 

ações formativas e informativas a nível da escola e da comunidade envolvente; 

 

O que fazer para melhorar a nossa saúde, mas também a saúde dos outros?  

O que fazer? Como fazer? Quando fazer?  

 



 

- Reforçar a formação contínua nas temáticas em questão; 

- Estabelecer parcerias com outros profissionais da 

comunidade, ligados à área da saúde;  

- Trabalhar, não para os alunos, mas sim com os alunos e 

suas respetivas famílias; 

- Partilhar o espaço de ensino com outros profissionais; 

- Enriquecer o processo de aprendizagem dos alunos; 

- Tornar o processo mais criativo e feliz… 



 

A. Participação de técnica de socorrismo  

 



 

A. Participação de técnica de socorrismo  

 

 



 

B. Médica obstetra em sala de aula 



 

C. Dramatização para a Engenheira do ambiente 

 

 



 

C. Participação de um especialista  
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Grata pela atenção dispensada! 


