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[OF2] EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE NA COMUNIDADE EDUCATIVA: 
METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO 
________________________________________________________ 
Área: Práticas de Educação para a Saúde (Promoção da Saúde e Educação Sexual) 
(D12) 
 
Destinatários: Professores dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-83104/15 
 
Nº de créditos: 2 
________________________________________________________ 
Modalidade: Oficina 
 
Nº total de horas presencias: 25 
Nº total de horas de trabalho autónomo: 25 
 
Nº mín. de formandos: 10  Nº máx. de formandos: 20 

 
________________________________________________________ 
Conteúdos da ação 
 
Perante a pertinência de uma transformação da prática pedagógica, face ao paradigma 
atual do conceito de saúde e a metodologias recentes aplicadas à EpS, propõe-se esta 
ação de formação na modalidade de Oficina de Formação, com a finalidade de motivar 
e envolver ativamente os formandos, sobretudo através da sua participação em 
processos de (re)construção de conhecimentos e competências sobre educação para 
promoção da saúde com repercussões na sua prática letiva. Bem como, o 
desenvolvimento de competências essencialmente na vertente do saber-fazer 
processual, na medida em que se pretende delinear e consolidar procedimentos de 
ação, produzir materiais didáticos de intervenção adequados no âmbito da promoção 
da saúde. 
 
1. Conceito holístico e salutogénico de Saúde, Promoção da Saúde e Educação para a 
Saúde: interação democrática dos formandos sobre conceitos, importância e campos 
de intervenção. 
2. Fatores determinantes da saúde, promoção da saúde e prevenção de fatores de 
risco. 
3. A escola do 2.º/3.º CEB e do Secundário como local de promoção da saúde e da 
qualidade de vida: programas de educação para a saúde; saúde escolar; rede de 
escolas promotoras de saúde, legislação vigente referente à promoção da saúde 
escolar, educação sexual nas escolas, … . 
4. Educação para a saúde: importância para o bem-estar e desenvolvimento saudáveis 
da criança. 

4.1 Comportamentos e estilos de vida promotores da saúde infantil (de acordo com 
diagnóstico realizado, serão os formandos que irão sugerir e selecionar os temas a 
desenvolver). 
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4.2 Competências de relacionamento e de comunicação interpessoal - fatores de 
proteção e fatores de risco: assertividade; resiliência; … . 

5. Intervenção prática em educação para a saúde escolar. 
5.1 Metodologia de trabalho de projeto em EpS e em Educação Sexual. 
5.2 A abordagem S-IVAM em EpS e em Educação Sexual. 
5.3 Articulação da comunidade educativa com a equipa de Saúde Escolar do 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Unidade Local de Saúde (ULS). 

6. Construção e implementação de um projeto de educação para a saúde na escola 
dos 2.º/3.º CEB e do Ensino Secundário, de acordo com o nível de lecionação do 
formando. 
7. Apresentação oral e discussão dos projetos implementados. 
8. Avaliação da Ação de Formação 
 
 
Metodologias de realização da ação 
 
Será desenvolvida uma metodologia de investigação-reflexão-ação, com um elevado 
grau de componente prática. As sessões presenciais conjuntas serão intercaladas de 
sessões de trabalho autónomo, de igual duração, para a preparação e implementação 
dos projetos, por parte dos formandos. 
 
As sessões presenciais conjuntas serão dedicadas a: 
- Apresentação da Ação de Formação - distribuição prévia a todos os formandos de um 
documento que integrará: justificação da ação de formação, finalidade, objetivos, 
organização, avaliação, listagem bibliográfica de suporte aos conteúdos programáticos. 
- Componente teórico-prática de aprofundamento de conhecimentos, com base numa 
reflexão crítica e participada sobre as questões teóricas abordadas: Recurso a análise 
de documentação variada, como artigos, capítulos de livros, resultados de estudos 
científicos, entre outros. 
- Análise comparativa, crítica e participada de projetos e programas de EpS escolar já 
implementados. 
- Reflexão sobre a importância da articulação da escola com as famílias e com a Equipa 
de Saúde Escolar, no sentido de se poderem definir atividades, criar uma rede de 
respostas integradas, de recursos ou outros, para promover a equidade em saúde 
escolar. 
- Treinar metodologias de intervenção para a implementação de estratégias no âmbito 
da EpS. 
- Realização de uma ou duas palestras com a participação de profis especializados, no 
âmbito do programa da Ação. 
- Apresentação oral e discussão crítica em torno dos projetos desenvolvidos. Será 
possível reformular os procedimentos em função dos resultados da avaliação/discussão 
das práticas. 
- Reflexão global sobre o trabalho realizado pelos formandos, sobre as aprendizagens 
efetuadas e as implicações da formação na sua prática pedagógica. 
Cada uma das sessões de trabalho conjunto tem a duração de três horas. 
 
As sessões não presenciais serão dedicadas a: 
- Conceção e implementação, pelos formandos, de um projeto de educação para a 
saúde, com recurso à construção de materiais didáticos, na escola de 2.º CEB/ de 3.º 
Ciclo e Ensino Secundário, de acordo com o nível de lecionação do formando. 
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- Elaboração de um relatório reflexivo do projeto desenvolvido apresentando 
evidências, complementado com uma reflexão global sobre as aprendizagens 
efetuadas na Ação de Formação e as implicações da formação na sua prática 
pedagógica. 
- Acompanhamento tutorial da formadora no desenvolvimento dos projetos. 
 
 
Regime de avaliação dos formandos 
 
A avaliação contínua dos formandos baseia-se na: 
(a) Assiduidade – 10%; 
(b) Conceção, implementação e reflexão, de um projeto de educação para a saúde, 
com recurso à construção de materiais didáticos, no jardim-de-infância/ escola de 1.º 
CEB, de acordo com o nível de lecionação – 60%; 
(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. 
 
 
Forma de avaliação da ação 
 
A avaliação da ação será feita através dos elementos: 
(a) Reflexão crítica conjunta formador/formandos sobre conteúdos, metodologias, 
materiais produzidos na ação e mudança de práticas pedagógicas dos formandos;  
(b) Aplicação e análise de um questionário final de avaliação dos formandos, sobre a 
ação; 
(c) Relatório do formador, sobre todo o trabalho desenvolvido no decorrer da ação de 
formação. 
________________________________________________ 
Formadora 
 
Maria Dolores Alveirinho 


