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OBJETIVOS
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:
Debater a produção científica na área de educação em saúde,
analisando os métodos de intervenção e de organização de projetos
específicos;
Sensibilizar os egressos a realizarem atividades educativas com
os escolares que visem melhorar sua qualidade de vida;
Discutir e abordar de forma interdisciplinar os assuntos
previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais incluídos em
ciências naturais, educação física e temas transversais
Habilitar os egressos a propor estratégias interdisciplinares de
promoção da saúde em meio escolar.
PROGRAMA (CONTEÚDO):
1. Educação em saúde: evolução dos conceitos de saúde e de educação
2. Promoção da saúde na escola
3. Programas prioritários para o meio escolar
4. Parâmetros Curriculares Nacionais
4.1. Ciências Naturais
4.2. Educação Física
4.3. Temas Transversais
MÉTODO DE TRABALHO (PRINCIPAIS ATIVIDADES):
1. Leitura, apresentação e discussão de publicações científicas na
área de educação em saúde
2. Discussão de propostas de atividades para o ambiente escolar

PROCEDIMENTOS E/OU CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
1. Avaliação das apresentações das publicações
2. Avaliação da participação durante as discussões
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