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[CF1] EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE NA COMUNIDADE EDUCATIVA: PROMOÇÃO 
DA LITERACIA EM SAÚDE 
 
________________________________________________________ 
Área: Educação para a Saúde (D11) 
 
Destinatários: Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-83107/15 
 
Nº de créditos: 1 
________________________________________________________ 
Modalidade: Curso 
 
Nº total de horas: 25 
________________________________________________________ 
OBJETIVOS A ATINGIR  
 
Perante a pertinência de uma transformação da prática pedagógica, face ao paradigma 
atual do conceito de saúde, de promoção da saúde e de literacia em saúde, bem como 
das metodologias recentes aplicadas à EpS, propõe-se esta ação de formação na 
modalidade de Curso de Formação, com a finalidade de motivar os formandos, 
sobretudo através da sua participação ativa e crítica reflexiva, para processos de 
atualização e aprofundamento de conhecimentos e competências sobre educação para 
promoção da saúde, incluindo a educação sexual, no sentido de um aperfeiçoamento 
das competências profissionais, traduzindo-se numa melhoria da qualidade do ensino e 
dos resultados da aprendizagem escolar dos alunos. 
Esta ação pretende também que os formandos melhorem as suas capacidades de 
transferência de conhecimentos, de capacidades e de atitudes, desenvolvidos no 
contexto de formação (ESECB), para o contexto de escolar e, deste modo, permitir a 
mudança de conceções e de práticas no âmbito da Educação para a Saúde. Os 
resultados obtidos constituirão bases para o desenvolvimento de material educativo a 
ser implementado com impacto na saúde da comunidade educativa. 
Assim, a frequência desta Ação de Formação deve permitir ao formando: 
- Compreender a pertinência da abordagem holística e salutogénica do conceito de 
Saúde. 
- Aprofundar conhecimentos teóricos atualizados que possibilitem compreender os 
fatores promotores e desequilibradores da saúde das crianças. 
- Desenvolver capacidades que permitam pensar de forma informada, crítica e 
estrategicamente a área da educação para a saúde, potenciando a sua literacia em 
saúde. 
- Valorizar o papel do professor como agente participativo na mudança de 
comportamentos e atitudes dos seus alunos, contribuindo para o aumento da literacia 
em saúde das crianças. 
- Compreender que, em contexto escolar, educar para a saúde consiste em dotar as 
crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que possibilitem capacitar 
para exercerem controlo sobre os determinantes da saúde individual e coletiva. 
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- Analisar a importância de se fortalecerem competências comportamentais essenciais 
de vida que capacitem as crianças para poderem efetuar opções e tomar decisões 
adequadas à saúde. 
- Perspetivar a escola como local privilegiado para o desenvolvimento da EpS, no 
sentido de uma eficaz promoção da saúde e prevenção de fatores de risco. 
- Desenvolver competências de natureza processual e metodológica que lhe permitam 
fundamentar propostas didáticas que promovam o conhecimento sobre a saúde, e 
educação sexual, assim como o desenvolvimento de hábitos saudáveis, empregando 
metodologias adequadas e atuais. 
- Compreender a importância de que projetos de EpS orientados para a ação e 
participação dos alunos podem fortalecer o trabalho das escolas na educação para a 
saúde, na perspetiva de escolas promotoras de saúde. 
- Valorizar as redes de parceria com os elementos da comunidade educativa, quer no 
interior da escola, quer em articulação com outros serviços locais, nomeadamente as 
Equipas de Saúde Escolar, no âmbito da legislação do Plano Nacional de Saúde Escolar. 
- Refletir sobre as práticas desenvolvidas, em termos de processo e de resultados 
finais. 
- Assumir, como profissional, a importância da aprendizagem ao longo da vida. 
 
 
CONTEÚDOS DA AÇÃO  
1. A Saúde como recurso para a vida e seus determinantes: 

1.1- Evolução do conceito de Saúde. Da definição às principais ideias e perspetivas 
que se complementam: perspetiva patogénica, perspetiva salutogénica/perspetiva 
positiva e multidimensional. 
1.2- Fatores determinantes da saúde. 
1.3- Conceitos de promoção da saúde e de prevenção; Fatores de risco e de 
proteção. 
1.4- Recursos gerais de resistência: capacidades e competências pessoais e de 
comunicação interpessoal como fatores salutogénicos. 

2. A literacia em saúde: Conceito; importância; Questionário Europeu de Literacia em 
Saúde aplicado em Portugal (HLS-EU-PT). 
3. Educação para a Saúde: conceito, características e objetivos. 
4. Educação e promoção da saúde em contexto escolar: Escolas promotoras de saúde; 
Legislação portuguesa vigente referente à Educação para a Saúde e à Educação Sexual 
nas Escolas. 
5. A Criança, os Afetos e a Educação Sexual em meio escolar: 

5.1- Educação Sexual: Objetivos, dimensões, enquadramento legal. 
5.2- Educação para os afetos e para a sexualidade: Pensamentos, sentimentos e 
emoções. 
5.3- A educação sexual: Conhecimento e valorização do corpo; Identidade sexual e 
papel de género; Relações interpessoais; Reprodução humana e crescimento; Ciclo 
menstrual e ovulatório; Contraceção; Planeamento familiar. 

6. Comportamentos e estilos de vida promotores da saúde das crianças e dos jovens: 
alimentação e nutrição; exercício físico; higiene postural; higiene do sono; saúde 
mental; higiene individual e social e prevenção da violência; prevenção do consumo de 
substâncias psicoativas, do alcoolismo e do tabagismo. 
7. Promoção da saúde: com crianças e jovens com distúrbios de comportamento 
alimentar; diabéticas; seropositivas; hemofílicas; asmáticas. 
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8. Metodologias para o desenvolvimento de intervenções em Educação para a Saúde e 
Educação Sexual: metodologia de trabalho de projeto em EpS; abordagem S-IVAM, … . 
9. Atividades de intervenção promotoras da literacia em saúde: em escolas de 2.º/3.º 
Ciclos do Ensino Básico/ Ensino Secundário. 
10. Avaliação da Ação de Formação. 
 
 
Metodologias de realização da ação 
 
Na globalidade, as sessões a ministrar terão uma tipologia teórica/prática em que será 
privilegiada uma metodologia reflexiva crítica, participativa e problematizadora. 
Pressupõem a participação ativa dos formandos numa dinâmica que assenta na 
apresentação de informação pela formadora e na realização de tarefas de natureza 
diversificada: análise e discussão de textos; discussão de situações problemáticas 
sobre saúde. O recurso a pequenas pesquisas individuais, seguidas de uma discussão 
em pequeno grupo e alargada ao grupo, farão parte da metodologia desta ação de 
formação. O formando será incentivado a criticar comportamentos inadequados no que 
respeita à educação para saúde e a apresentar alternativas de possíveis opções de 
escolhas conscientes e fundamentadas, por parte dos seus alunos, que conduzam à 
prevenção de fatores de risco e à promoção da saúde. A transferência dos 
conhecimentos para os contextos profissionais, como escolas dos 2º/3.º CEB/ Ensino 
Secundário, será também objeto de análise e discussão. 
Está prevista a realização de uma ou duas palestras com a participação de profissionais 
especializados, no âmbito do programa da Ação. 
No que respeita à realização do trabalho final a apresentar pelos formandos para 
avaliação, será objeto de orientação tutorial pela formadora. 
Na primeira aula em que se apresentará a Ação de Formação, será distribuído 
previamente, a todos os formandos, um documento que integrará: justificação da ação 
de formação, finalidade, objetivos, organização, avaliação, listagem bibliográfica de 
suporte aos conteúdos programáticos. 
Cada uma das sessões de trabalho conjunto tem a duração de três horas. 
 
 
Forma de avaliação da ação 
 
A avaliação contínua dos formandos baseia-se na: 
(a) Assiduidade – 10 %; 
(b) Planificação de um projeto de educação para a saúde, com recurso à construção de 
materiais didáticos – 60%; 
(Após a apresentação oral e discussão crítica das propostas de projetos, será possível 
reformular os procedimentos em função da avaliação.) 
(c) Reflexão global final, por escrito, sobre o trabalho desenvolvido durante a ação de 
formação – 30%. 
 
A avaliação será expressa numa escala quantitativa de 0-10 valores, conforme Carta 
Circular CCPFC - 3/2007, Setembro de 2007. 
 
________________________________________________ 
Formadora 
Maria Dolores Alveirinho 


