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Identificação das Professoras
Diana Cabral Malheiro e Pita Guerreiro
Professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico, pertencente ao Quadro do
Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira
A exercer funções docentes no Departamento de Pediatria do Hospital de
Santa Maria ao abrigo de um protocolo entre a escola e o hospital.
Sara Cristina Henriques Cabral da Costa
Professora do 4.º Grupo (Matemática/Ciências da Natureza) do 2.º Ciclo do
Ensino Básico, pertencente ao Quadro do Agrupamento de Escolas de Portela e
Moscavide
A exercer funções docentes no Departamento de Pediatria do Hospital de
Santa Maria ao abrigo de um protocolo entre a escola e o hospital.

Espaço de Intervenção
O Hospital de Santa Maria (HSM) é um Hospital Geral e Universitário, situado
na Av. Prof. Egas Moniz, em Lisboa.
O Departamento de Pediatria do HSM funciona na ala norte do edifício principal,
serviço de pediatria médica e serviço de cirurgia pediátrica, nos pisos 6, 7, 8 e 9.
A escola funciona, desde 2003, no piso 8, com base num protocolo assinado
entre o Hospital de Santa Maria, a Associação Nacional de Fibrose Quística, a
Direção Regional de Educação de Lisboa e a PT Comunicações.
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Orientações metodológicas
A escola do Departamento de Pediatria pretende colmatar, tanto quanto
possível, a interrupção dos processos educativos dos alunos minimizando,
também, a situação de isolamento que está associada à sua hospitalização.
As

professoras

acompanham

os

alunos

com

internamento

prolongado/recorrente, pertencentes ao ensino básico e secundário. As suas
escolas de origem são contactadas frequentemente (via telefone ou correio
eletrónico) com o objetivo de dar continuidade ao percurso escolar de cada aluno
em colaboração com os seus professores.
Para além das atividades curriculares, também desenvolvemos outros projetos,
nomeadamente o nosso projeto anual, o projeto TeleAula e o projeto Ciência faz
bem à Saúde.
Este ano letivo foi elaborado o projeto anual Alimentos com peso e medida pela
escola do Hospital de Santa Maria.
As sessões de videoconferência, integradas no projeto TeleAula, foram
planificadas e calendarizadas por todos os professores das escolas envolvidas
neste projeto – escola do H.S.M, escola do Instituto Português de Oncologia,
escola do Hospital Dona Estefânia e Colégio Cesário Verde.
Semanalmente, as professoras do HSM organizaram as atividades de forma a
planificar o apoio individual ou de grupo, no espaço escola, em isolamento ou na
enfermaria, atendendo às características da população existente no momento.
Ao longo de todo o ano letivo a Língua Portuguesa, a Matemática e as Ciências
foram o suporte de todas as atividades desenvolvidas, permitindo um tratamento
transversal com todas as áreas curriculares.
As TIC foram um recurso frequente na exploração de jogos didáticos, na
pesquisa dos temas trabalhados, na construção de materiais e na divulgação das
atividades realizadas.
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Projeto Alimentos com peso e medida
O Ano Internacional da Agricultura Familiar é celebrado em 2014 por decisão da
Assembleia Geral das Nações Unidas em reconhecimento à contribuição da
agricultura familiar para a segurança alimentar e para a erradicação da pobreza
no mundo.
Por outro lado, o Parlamento Europeu sugeriu à Comissão Europeia que 2014
fosse proclamado Ano Europeu contra o Desperdício Alimentar. O desperdício de
alimentos representa um problema ambiental e ético com custos económicos e
sociais.
O Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra é também comemorado
neste ano letivo e tem como principal objetivo mostrar como a matemática
desempenha um papel central em questões relacionadas com o nosso planeta.
Com base nestas temáticas, foi nosso objetivo desenvolver um conjunto de
atividades de forma a educar e estimular os nossos alunos a adoptar
comportamentos mais responsáveis e conscientes, a fim de prevenir e reduzir o
desperdício alimentar e despertar para a importância da segurança alimentar.

O que comes?
Escrever ou desenhar os alimentos ou os pratos que comeu nos últimos
dias;
Moldar em plasticina alimentos da sua preferência ou não que poderiam
tornar as refeições mais saudáveis e variadas;
Construir uma tabela com os registos dos alimentos que comeu, as vezes
que os repetiu e analisar dos dados;
Organizar um gráfico com os dados obtidos na tabela que construíram;
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Discutir e explorar o que pensam sobre a frase “Nós somos o que
comemos”;
Construir um cartaz para divulgar no Dia da Alimentação.

Roda dos alimentos
Explorar e interpretar a roda dos alimentos recorrendo a materiais
manipuláveis;
Pintar um prato em fatias coloridas correspondentes aos grupos de
alimentos que devemos consumir todos os dias em diferentes proporções;
Encontrar alimentos, incluindo os da sua preferência e colocá-los no prato
“Todos os grupos no meu prato”.
Construir um jogo (tabuleiro, questões e regras) sobre o tema para
partilhar em TeleAula.
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Composição dos alimentos
Realizar pesquisas sobre a composição dos alimentos;
Reconhecer que os alimentos são constituídos por nutrientes: hidratos de
carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, minerais, fibras e água;
Conhecer as funções que desempenham os nutrientes;
Analisar rótulos de embalagens de diferentes alimentos, fazendo o registo
dos diferentes nutrientes presentes nesses alimentos;
Construção de um cartaz comparativo com o açúcar existente em algumas
bebidas;
Realizar e expor trabalhos sobre o tema.
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Magusto
Palavras cruzadas sobre o magusto;
Realizar

uma

nutricional

pesquisa

da

castanha

sobre
e

o

valor

os

seus

benefícios para a saúde.
Pesquisar receitas com castanhas;
Realizar um trabalho sobre este alimento.

Escolher os alimentos
Alertar para a leitura atenta dos rótulos
dos alimentos;
Conhecer os termos utilizados (produtos
“Light”, “Bio”…)
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Verificar o prazo de validade ou a data limite de consumo;
Interpretar a lista dos ingredientes, incluindo os aditivos;
Verificar a sua informação nutricional e o valor energético;
Identificar a quantidade do produto existente na embalagem;
Conhecer as condições de conservação do produto.

Salame de chocolate
Pesquisar uma receita de salame de chocolate (receita familiar ou retirada
da net);
Efetuar os cálculos das quantidades de ingredientes necessários para um
número diferente de pessoas;
Organizar os dados obtidos numa tabela;
Pesquisar o preço dos ingredientes no Continente on-line, escolher os
ingredientes necessários mais económicos e fazer a estimativa dos gastos.

A matemática e os alimentos
Realizar um conjunto de atividades que envolvem a resolução de situações
do dia a dia.
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Alimentação dos animais
Conhecer a variedade dos regimes alimentares dos animais;
Pesquisar os alimentos preferidos de alguns animais e organizar a
informação recolhida em forma de texto, cartazes…;
Interpretar algumas cadeias alimentares.

9

Alimentação das plantas
Identificar os diferentes órgãos que constituem a planta;
Descobrir quais os fatores do meio que influenciam o desenvolvimento das
plantas através de pesquisas e experiências;
Conhecer o processo pelo qual as plantas fabricam o seu próprio alimento –
fotossíntese.

Germinação das plantas
• Semear um conjunto de plantas aromáticas;
Cuidar das mesmas para que cresçam saudáveis, dialogando sobre os
factores que influenciam o seu crescimento;
Construir uma mini-estufa para verificar como o cultivo se pode manter
húmido sem necessidade de rega;

10

Proceder ao transplante das sementeiras na horta pedagógica da consulta
de pediatria do hospital.

A horta pedagógica
Visitar a horta pedagógica da Consulta Externa de Pediatria do hospital;
Identificar as plantas da horta – plantas aromáticas, plantas hortícolas, …
Conhecer os trabalhos que se realizam na horta e os instrumentos ai
utilizados;
Participar

em

atividades

dinamizadas

na

horta

pedagógica:

regar,

transplantar, retirar as ervas daninhas, colher…
Descobrir como enriquecer o solo da horta de uma forma natural – a
compostagem;
Construir um glossário com os termos relacionados com a agricultura;
Pesquisar provérbios ligados à agricultura.
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Os animais da horta
Descobrir quais os animais benéficos e os que prejudicam a horta;
Realizar pesquisas sobre a influência dos mesmos na agricultura;
Construir estes animais, utilizando diferentes materiais;
Fazer cartazes com os trabalhos realizados.

Um espantalho para horta
A partir da reutilização de materiais, construir um espantalho para colocar
na horta pedagógica da consulta externa de pediatria do hospital.
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Acerta no 100
Desenvolver o raciocínio e o gosto pela matemática a partir de jogos;
Realizar campeonatos do jogo matemático “ Acerta no 100”.
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Neste projeto realizámos sessões de videoconferência com a escola do Serviço
de Pediatria do IPO, com o Colégio Cesário Verde e com a escola do HDE sobre os
temas trabalhados:

Jogo dos alimentos

Origem dos alimentos
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Robot pintor
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Sementeiras e Jogo de cheiros

Planty: um jogo de perguntas, mímica, desenho e conceitos sobre as
plantas
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Projeto Ciência faz bem à Saúde
No âmbito do protocolo assinado com o Pavilhão do Conhecimento, foram
realizadas

sessões

presenciais

–

Colete

da

Ciência

–

e

sessões

de

videoconferência, a partir da área expositiva do pavilhão.
Os

nossos

alunos

exploraram

alguns

módulos

da

exposição,

realizaram

experiências e construíram materiais com ciência.

Um colete com ciência
Um colete com 11 bolsos e cada um com uma experiência, com grandes desafios
e até com explosões!

Aula de culinária
Os nossos “chefs” estiveram a cozinhar esparguete de agar!
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Construções
Tal como na história dos 3 porquinhos, também nos desafiaram a fazer
construções utilizando diferentes materiais e a refletir sobre a resistência de cada
um.

Dóing
Projetámos, recortámos, construímos, cozemos e decorámos bonitos marcadores,
porta-chaves e bolsas.
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Os equilibristas
Construímos vários equilibristas... mas para encontrar o equilíbrio tivemos de
influenciar o centro de massa.

Alice no país das maravilhas
Viajámos pela história da Alice no País das Maravilhas: entrámos no quarto da
Alice e vimos desaparecer um coelho, "transformar" dois berlindes em bolas de
ping pong e conseguimos, com uma folha de papel A4, fazer uma porta por onde
todos passámos... para o País das Maravilhas.
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Circuitos elétricos
Construímos circuitos elétricos.

Com a Escola Gaspar Correia

Conto com origamis
Os alunos da professora Paula Stattmiller da escola Gaspar Correia vieram
dinamizar uma atividade na nossa escola: ouvimos a história do Pinto Pimpão,
completámos a sua ilustração com origamis e ainda ouvimos alguns poemas
escritos pelos alunos na aula de Língua Portuguesa.
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Histórias com alimentos
No final do ano letivo, voltaram ao nosso hospital, recitaram poesias sobre os
alimentos e contaram-nos histórias que eles inventaram e ilustraram.

E ainda…
Museu da água
Vimos um filme, falámos sobre o ciclo da água, sobre os cuidados que devemos
ter para cuidar deste bem precioso e também percebemos como a água chega às
nossas torneiras.
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Dia da alimentação
Para relembrar a importância de uma alimentação saudável, os nossos alunos
refletiram sobre a frase “Nós somos o que comemos!” e organizaram cartazes
com os alimentos que devemos consumir e com os que devemos evitar. Estes
ficaram expostos na Consulta Externa de Pediatria.

Origamis com a Glória
A nossa amiga Glória Dettmar visitou-nos e ensinou-nos a fazer alguns origamis:
pato, chapéu de samurai, peixe, caixa, coração e uma linda borboleta! Com
alguns destes origamis dá para fazer molduras, marcadores de papel e bonitas
ofertas.
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Natal
Colaborámos na construção do Presépio da Pediatria e contribuímos com a
capoeira.

Tratamento de Dados
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Número de Alunos por Ciclo
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Número de Alunos por Duração de Internamento
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Número de Alunos com Fibrose Quística e outras patologias
25

F. Quística
Outras

23

20

18
16

23

17

16

15
11
10

8

7

6
5

3

4
2

4

3

1

1

1

2

2

0
SetembroOutubro
Novembro
DezembroJaneiroFevereiroMarço Abril

Maio

Junho

25

Divulgação
No início do ano letivo, elaborámos um folheto informativo contendo dados
sobre a nossa identificação, a nossa função, o local onde se localiza a escola e os
contactos disponíveis. Este folheto encontra-se nas várias unidades do Serviço de
Pediatria.
Todas as atividades realizadas foram divulgadas na página da escola no
Facebook (Escola Serviço de Pediatria do HSM) e no blogue coletivo de escolas de
hospitais de Lisboa (A Escola no Hospital).
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Conclusão
Em jeito de conclusão, referimos alguns aspetos que facilitam e contribuem
para o sucesso educativo dos nossos alunos e outros que condicionam o
desempenho das nossas funções e que, por isso, devem merecer a atenção de
todos.
Aspetos Facilitadores
Solidariedade
Interdisciplinaridade
Enriquecimento mútuo
Utilização das TIC
Cooperação com as educadoras e outros profissionais do HSM
Colaboração com os professores das escolas
Partilha de trabalhos com as escolas
Computadores portáteis

Aspetos Condicionantes
Isolamento dos alunos
Acompanhamento de alunos do Ensino Secundário em áreas muito diversas e
específicas

As docentes da Escola do Departamento de Pediatria do Hospital de Santa
Maria,

Lisboa, Julho de 2014
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