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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.
Acompanhamos

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 Ideias com Luzpela escola do
Hospital de Santa Maria.
As sessões de videoconferência, integradas no projeto TeleAula, foram
planificadas e calendarizadas pelas escolas envolvidas neste projeto – escola do
H.S.M. eescola do Instituto Português de Oncologia.
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 eas
Ciênciasforam 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 Ideias com Luz
Definimos como tema condutor deste ano letivo Ideias com Luz que tem por
referência a proclamação pelas Nações Unidas do ano 2015 como o Ano
Internacional da Luz.
Trata-se de uma oportunidade para celebrar a luz como matéria da ciência e do
desenvolvimento tecnológico e

sensibilizar os nossos alunos para a sua

importância nas suas vidas diárias, para o seu futuro e para o desenvolvimento
da sociedade.
Assim, desde a exploração científica da luz à realização de experiências
concretas sobre o tema, explorámos ideias que proporcionaram aos alunos
atividades criativas de valor pedagógico.

Luminosos ou iluminados
Colocar os alunos em situação de ausência de luz e formular questões
problema;
Discutir com os alunos o que pensam sobre o trajeto da luz quando
estamos a ver um objeto;
Verificar através da exploração experimental que só vemos os objetos
quando estão iluminados ou quando têm luz própria;
Distinguir e identificar objetos luminosos de iluminados;
Organizar trabalhos sobre o tema.
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O arco-íris
Observar o fenómeno meteorológico e ótico, o arco-íris;
Reproduzir este fenómeno utilizando uma lanterna e
um copo com água;
Verificar que o arco-íris é formado com 7 cores que
aparecem sempre pela mesma ordem;
Pintar um arco-íris;
Construir o disco de Newton.

Evolução da iluminação
Realizar pesquisas sobre a evolução da iluminação ao longo dos tempos;
Produzir textos, colocando a informação obtida no discurso direto;
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Construir os objetos luminosos relacionados com o tema, utilizando
diferentes materiais.

Natal
Produzir enfeites de Natal: anjos, árvores e laços.
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O sistema solar
Reconhecer que o Sol é a nossa fonte de luz natural;
Distinguir as estrelas (cintilam) dos planetas (não cintilam);
Conhecer os principais corpos iluminados que fazem parte do sistema solar;
Observar, manipular e criar modelosdo sistema solar;
Descobrir porque é que as fases da Lua estão dependentes da luz solar.

Materiais, luz e sombras
Verificar que a luz não passa igualmente através de todos os materiais;
Agrupar os materiais em transparentes, opacos e translúcidos;
Observar as sombras destes materiais;
Verificar o que acontece à sombra de um objeto se o aumentarmos;
Verificar o que acontece à sombra se variarmos a distância da fonte
luminosa ao objeto.
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Teatro de sombras
Adaptar a obra “História breve da lua” de António Gedeão para um teatro
de sombras;
Realizar uma breve pesquisa sobre o teatro de sombras;
Construir as personagens e os cenários;
Ter a perceção do jogo de luz e sombras para montagem das cenas;
Formular um guião sobre a obra com questões de escolha múltipla;
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Origamis e simetrias
Construir origamis como motivação para a produção de textos;
Explorar simetrias através de espelhos.
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Neste projeto realizámos sessões de videoconferência com aescola do Serviço
de Pediatria do IPO, com a escola do Hospital Dona Estefâniae com o Colégio
Cesário Verde sobre os temas trabalhados:
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Projeto Ciência faz bem à Saúde
No âmbito do protocolo assinado com o Pavilhão do Conhecimento, foram
realizadas sessões presenciais e sessões de videoconferênciaa partir da área
expositiva do pavilhão.
Os

nossos

alunos

exploraram

alguns

módulos

da

exposição,

realizaram

experiências e construírammateriais com ciência.
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E ainda…
Museu da Eletricidade
No âmbito do tema deste ano letivo, foram dinamizadas sessões presenciais com
carros movidos a energia fotovoltaica.
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Escola Gaspar Correia
No final do ano letivo, um grupo de alunos e professoras da EscolaEB 2, 3 Gaspar
Correia vieram partilhar com os nossos alunos um conjunto de atividades que
prepararam ao longo do ano.
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Tratamento de Dados
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Nota: Os dados relativos à Sala Polivalente incluem as sessões dinamizadas pelo Pavilhão do Conhecimento, pelo Museu da Electricidades e
pela Escola Gaspar Correia
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Número de Alunos por Idade
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Número de Alunos com Fibrose Quística e outras patologias
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Divulgação
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).
Também divulgámos o trabalho que desenvolvemos na nossa Escola nas XXI
Jornadas de Pediatria do Hospital de Santa Maria e na sessão “Internet: A Bela ou
o Monstro”promovida pelo Núcleo do Centro de Formação e Investigação do
Departamento de Pediatria.
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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 de origem dos alunos
Partilha de trabalhos com as escolas
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Aspetos Condicionantes
Isolamento dos alunos
Acompanhamento de alunos do Ensino Secundário em áreas muito diversas e
específicas
Falhas na ligação com a escola do IPO durante a realização das teleaulas

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

Lisboa, Julho de 2015

21

