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EMENTA

A educação em saúde visa desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade
pela saúde individual e coletiva. A escola, como ambiente de ensino-aprendizagem,
convivência  e  crescimento,  é  o  espaço  ideal  para  o  desenvolvimento  de  ações
educativas  que  visem  à  promoção  da  saúde,  pois  influência  significativamente
comportamento,  conhecimento,  senso  de  responsabilidade  e  capacidade  de
observar,  pensar  e  agir  em  crianças  e  adolescentes.  Assim,  entende-se  que  a
educação em saúde é necessária à promoção da saúde e que a escola é o lugar
ideal para o desenvolvimento dessas ações. Neste contexto, esta disciplina trata dos
conceitos  e  das  propostas  da  educação  em  saúde,  procurando  sensibilizar  o
egresso a desenvolver atividades promotoras da saúde que utilizem o ambiente e a
comunidade escolar com a finalidade de melhorar o aprendizado e a qualidade de
vida.

OBJETIVOS

Visa  contribuir  para  a  formação  egressos  por  meio  de  ações  de  promoção,
prevenção e atenção à saúde, visando o enfrentamento das vulnerabilidades que
comprometem o pleno desenvolvimento biopsicossocial de crianças e jovens. 

PROGRAMA TEÓRICO/PRÁTICO

Módulo I: Bases Teóricas da Educação e Saúde
1. Teorias da aprendizagem e da educação: Piaget, Vygotsky e Paulo Freire.
2. Motivação para aprendizagem.
3. Subjetividade, complexidade, construção histórico-cultural do
conhecimento, a autonomia e a transformação do processo educativo em
saúde.
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Módulo II: A pesquisa no campo da educação e saúde
1. A produção de conhecimento e as abordagens de pesquisa em educação e
saúde.
2. Leitura crítica de artigos científicos em educação e saúde.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
_ Aula expositiva;
_ Seminários;
_ Pesquisa e discussão de temas em bases de dados científicos 

AVALIAÇÃO
A  avaliação  será  realizada  através  da  observação  pelos  docentes  da

participação  dos  discentes  nas  atividades  propostas  com  o  cumprimento  das
leituras, permitindo contribuições pertinentes na construção do conhecimento, bem
como  apresentações  de  seminários  e  elaboração  de  resenhas  da  literatura
recomendada.

- Para ser aprovado na disciplina, o aluno deverá obter no mínimo média 7,0, e
ter pelo menos 75% de freqüência.
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SITES NA WEB:
http://ncbi.nlm.nih.gov
www.sciencedirect.com
www.scielo.org
http://www.scirus.com/srsapp/

Professor(a) responsável pela disciplina:

______________________________________
Profa. Dra. Juliana Sartori Bonini

Aprovado em: ____/____/____
Ata nº _____, Folhas nº _______, Livro nº______
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