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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

• Analisar e discutir conceitos subjacentes à educação para a saúde; 
• Compreender que a saúde é resultante de um equilíbrio biológico e que a prevenção é 

o melhor meio para a sua manutenção; 
• Conhecer fatores de risco; 
• Sensibilizar para a promoção da saúde; 
• Explorar ferramentas pedagógicas revelantes para a conceção e implementação 

projetos e ações de Educação para a Saúde em contextos educativos; 
• Discutir intervenções de educação para a saúde em diferentes contextos, tendo por 

referência o conhecimento científico e interdisciplinar. 
• Desenvolver competências de investigação na área; 
• Promover potencialidades de reflexão e autoanálise orientadas para a resolução de 

problemas e tomada de decisão; 
• Avaliar diferentes métodos e técnicas educativas, dirigidas à promoção de 

comportamentos saudáveis. 
 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Educação e Saúde 
1.1 Modelos de saúde 
1.2 Conceitos de saúde, doença, qualidade de vida 
1.3 Conceito de Promoção de Saúde 
1.4 Conceito de estilo de vida 
1.5 Contexto sociocultural nos comportamentos de saúde 
1.6 Perspetivas de ensino e aprendizagem 
1.7 Educação para a saúde no século XXI 
1.8 A escola e a educação para a saúde 
 
2. Planificação da Intervenção Pedagógica 
2.1 Teorias e Modelos com aplicação em Educação para a Saúde 
 
3. Algumas temáticas e problemáticas na Educação para a Saúde: 
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3.1 A obesidade 
3.2 A atividade física  
3.3 Sexualidade e infeções sexualmente transmissíveis 
3.4 Substâncias psicoativas  
3.5 Higiene e segurança 
 
4. A Investigação em Educação para a Saúde 

Desenho de um Projeto de Investigação em Educação para a Saúde 
 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTIC OS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

É partindo dos objetivos definidos que os conteúdos da unidade curricular de Educação 

para a Saúde se organizam. Considera-se que o saber teórico, que não é de aplicação imediata, 

é, contudo, o que permite pensar a prática interventiva, questioná-la, formular problemas e 

construir um quadro de hipóteses que procuram resolvê-los. Dotar os alunos com 

conhecimentos aprofundados nesta área, de forma a melhor compreender os comportamentos 

relacionados com a saúde, e ao mesmo tempo, desenvolver nestes competências interventivas 

na área, ao nível escolar e comunitário. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

São postas em prática metodologias diversificadas sendo privilegiadas as metodologias 
ativas centradas no aluno. As sessões teórico-práticas são asseguradas com recurso a 
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pequenos momentos de síntese expositiva, momentos de discussão e exploração de textos. Na 
sessão de orientação tutorial faz-se o acompanhamento do desenvolvimento de um 
projeto/ação de Educação para a Saúde. A avaliação nesta UC, acordada com os alunos, 
incidirá sobre um conjunto de pequenas pesquisas tendo por base questões problema 
relacionadas com os conteúdos abordados (30%) e a realização, em grupo, de um projeto de 
Educação para a Saúde (60%) com apresentação e discussão. A assiduidade, participação e 
empenhamento demonstrados no desenrolar das atividades são igualmente valorizadas (10%). 

 
 
 
6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSIN O COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

As metodologias de ensino definiram-se em função das suas potencialidades para 
proporcionarem a consecução dos objetivos da unidade curricular. Em particular, confia-se na 
interatividade, no debate, no trabalho de grupo e na pesquisa para estimularem as dinâmicas 
requeridas para alcançar os objetivos propostos. Por outro lado, o desenvolvimento de um 
projeto com a sua apresentação e discussão espera-se suscitar o interesse e a motivação 
indispensáveis.  
 
7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

A presença nas aulas é obrigatória, com registo de assiduidade nas folhas de presença em 
todas as aulas. 
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