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Na perspectiva de uma escola emancipadora, que atua na formação integral de alunos, a 

Educação em Saúde se apresenta como prática que viabiliza o desenvolvimento do seu senso 

crítico e promove a sua autonomia frente às escolhas sobre o bem estar individual e coletivo. 

Este manual de orientações pedagógicas foi pensado como material para lhe auxiliar a 

desenvolver atividades em sua escola com a temática saúde. O uso dele nos seus momentos de 

planejamento contribuirá para você conhecer mais sobre os aspectos da Educação em Saúde, 

escolher materiais didáticos alinhados com essa temática e elaborar atividades pedagógicas que 

contribuirão para a construção de conhecimentos significativos para os alunos. 

Este material que chega a suas mãos foi produzido com a intenção de compartilhar alguns 

conhecimentos desenvolvidos ao estudar a temática saúde durante o curso de Mestrado 

Profissional em Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. 

Esperamos que você, assim como nós, consiga enxergar a contribuição que a Educação em 

Saúde pode dar para o desenvolvimento social dos nossos alunos. 

Entendemos que a saúde é um campo de conhecimento amplo e tão importante que não 

possui seus fundamentos em apenas uma disciplina. Esta temática surge nos documentos oficiais 

como conhecimentos a serem desenvolvidos de forma transversal, ou seja, permeando pelas 

diferentes áreas do conhecimento.    

Neste sentido afirmamos que, como professores de Biologia, trazemos contribuições na 

perspectiva de nossa área de atuação e estudo que é as Ciências da Natureza, propondo neste 

Manual de Orientações Pedagógicas, atividades mais apropriadas para os professores das 

disciplinas afins. Contudo, as reflexões feitas neste material são pertinentes a qualquer 

componente curricular do campo educacional.  

Desejamos que esse material lhe seja útil, considerando os limites e possibilidades que 

ele lhe oferece. Esperamos também que ele desperte seu interesse por temas relacionados a 

saúde, lhe incentivando a aprofundar os conhecimentos nesta grande área do conhecimento. 
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ntende-se por Educação em Saúde (ES) as atividades desenvolvidas na escola 

com o objetivo de ensinar algum conteúdo deste tema, estando estas 

contempladas na proposta pedagógica da escola. O objetivo da ES é 

desenvolver de habilidades cognitivas no aluno a partir da construção de 

conhecimentos sobre o tema saúde. Estas habilidades ajudam a promover o senso crítico 

dele.  

A ES é diferente das atividades que são desenvolvidas na escola por profissionais de 

saúde. Segundo Mohr (2002) as ações desenvolvidas através de campanhas se 

objetivam a apenas diminuir a incidência de determinada doença através da ênfase em 

evitar determinadas atitudes que favorecem a doença. Essa ação não estimula a reflexão 

do aluno e, contudo diverge dos objetivos da ES. 

A escola precisa ser eficiente no desenvolvimento destas habilidades cognitivas nos 

alunos. Nesta perspectiva, entende-se que o estilo de vida das pessoas é a principal 

causa de muitas doenças disseminadas entre a população sejam elas transmissíveis, 

como é o caso da AIDS, e não transmissíveis como a diabetes e as doenças psiquiátricas. 

Ações como a falta de exercícios físicos, falta de hábitos simples de higiene, o consumo 

de álcool, tabaco e outras substâncias que causam dependência química são apenas 

alguns dos fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças na população 

humana. (PRECIOSO GOMES, 2009).  

Assim, pode-se associar o estado de saúde das pessoas às suas condutas diárias. 

Consequentemente, para se alcançar uma sociedade mais saudável a escola precisa 

estimular a reflexão dos alunos sobre seus modos de vida, tornando-os aptos a pensar e 

agir em prol de sua saúde e dos demais cidadãos.  

  

E 

1 DEFININDO EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Atividades Pedagógicas 

+ 

Tema Saúde 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 



 
 

 

 

 

 

 

 

2 POR QUE DESENVOLVER EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA? 

1º 

Está presente nos documentos oficiais – Os famosos 
Parâmetros Curriculares Nacionais orientam que o tema saúde 
seja desenvolvido nas escolas, orientando que se trabalhem em 
todas as disciplinas da escola de forma transversal. As Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Médio e a Base Comum Curricular 
Nacional trazem competências e habilidades com a temática 
saúde que devem ser desenvolvidas nos alunos da educação 
básica. 

2º 

Promove a melhoria da saúde do aluno e da comunidade – 
Educação em Saúde fomentam o interesse do professor em 
formar seus alunos em uma perspectiva do autocuidado, pois se 
acredita que a educação escolar deve representar um 
desenvolvimento integral dos alunos e as ações educativas que 
se destinem a melhoria da saúde são importantes para a 
construção de uma cidadania plena e integradora.   

3º 

Desenvolvem a autonomia e a criticidade do aluno – A 
proposta de Educação em Saúde precisa desenvolver no aluno 
um sentimento de pertencimento do meio social, contribuindo 
para que o ele participe da construção da saúde individual e de 
sua sociedade como agente participante da solução e não como 
ser responsabilizado pelo problema. Assim compreende-se que 
uma Educação em Saúde que não desenvolve o senso crítico do 
aluno vai contra a proposta de educação defendida por muitos 
pedagogos e traçada como diretriz pelos documentos oficiais. 

4º 

É um tema recorrente das provas do ENEM – A pesquisa para 
dissertação de mestrado que culminou nesse material (BATISTA, 
2018) demonstrou que os conteúdos relacionados a saúde estão 
sempre presentes nas provas do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). A matriz de referência do exame possui 
competências e habilidades as quais requerem do aluno 
conhecimentos diversos sobre o tema. 



 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o longo dos anos houve uma consolidação da importância da EA nos contextos 

escolares. Isso fica evidenciado por este tema está presente nos principais 

documentos oficiais da educação no Brasil. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ao falar de educação, fala-

se de articular conhecimentos, atitudes, aptidões, comportamentos e práticas pessoais 

que possam ser aplicados e compartilhados com a sociedade em geral. Nessa 

perspectiva, o processo educativo favorece o desenvolvimento da autonomia, ao mesmo 

tempo em que atende a objetivos sociais.  (BRASIL, 1998) 

As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+) diz que no Ensino Médio os alunos ampliam suas capacidades de valorizar os 

cuidados com o próprio corpo, de entender que a sexualidade é algo inerente à vida e à 

saúde e de compreender que boas condições de moradia, saneamento, trabalho, 

transporte, lazer, alimentação são essenciais para o bem-estar de todos nós, tanto 

quanto a ausência de doenças.  (BRASIL, 2002a)  

É possível ler nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) que assim como 

a evolução, os temas referentes ao ser humano devem contemplar todos os conteúdos. 

Compete ao ensino da Biologia, prioritariamente, o desenvolvimento de assuntos ligados 

à saúde, ao corpo humano, à adolescência e à sexualidade. (BRASIL, 2006) 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) se os cuidados com a saúde 

dependem da educação, a educação também requer que os alunos tenham a assistência 

para os problemas de seu bem-estar físico, os quais se refletem nas suas condições de 

aprendizagem. (BRASIL, 2013)  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) afirma que a construção de projetos de vida 

envolve reflexões/definições não só em termos de vida afetiva, família, estudo e 

trabalho, mas também de saúde, bem-estar, relação com o meio ambiente, espaços e 

tempos para lazer, práticas das culturas corporais, práticas culturais, experiências 

estéticas, participação social, atuação em âmbito local e global etc. (BRASIL, 2017)  

A 

3 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE 

PCNs  PCNs +  

OCEM DCN  
BNCC  



 
 

 

 

 

 ENEM se consolidou no cenário educacional brasileiro e proporciona novas 

discursões sobre a contextualização das práticas de ensino, influenciando, de 

certo modo, mudanças metodológicas na escola a fim de tornar o processo 

ensino/aprendizagem mais atrativo para o aluno.  

Para atender as orientações dos documentos oficiais, as provas do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) trazem questões sobre a temática saúde. Em algumas delas, esses 

conteúdos são necessários auxiliando o aluno responder corretamente a pergunta, já em 

outras questões esse tema está presente para auxiliar na contextualização da situação 

problema.  

Você sabe a diferença competências e habilidades?   

 

 

 

 

As competências referem-se à capacidade de resolução de um problema com a utilização 

de conhecimentos adquiridos tomando uso da criatividade e inovação, ou seja, não está 

atrelado ao uso de regras pré-estabelecidas para o enfrentamento do problema.   

 

 

 

 

Dessa forma, entendemos que as habilidades são as ações instrumentalizadas pelos 

conhecimentos, que segundo a matriz do ENEM, devem compor o currículo das escolas 

de Ensino Médio de todo o país. O conceito de habilidade é menos abrangente. É possível 

entender que cada competência é constituída por diferentes habilidades.  

 

 

 

O 

4 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE E AS COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES DO ENEM 

 

Segundo o documento básico no ENEM organizado pelo INEP “Competências são as 

modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que utilizamos 

para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que 

desejamos conhecer.” (BRASIL, 2002b, p. 11). 

 

Segundo o INEP “As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao 

plano imediato do “saber fazer”. Através das ações e operações, as habilidades 

aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização das competências”. 

(BRASIL, 2002b, p. 11). 



 
 

 

4.1 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE E AS QUESTÕES DO ENEM 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio se popularizou entre professores e estudantes. É 

muito comum falar sobre ele na rotina das escolas. Se a Educação em Saúde lhe 

interessou e você deseja desenvolver atividades neste sentido acho que começar por 

questões do ENEM é uma boa alternativa. Leve algumas delas para a sala e discuta com 

seus alunos. Vamos ver alguns exemplos observando os conteúdos de saúde nelas 

abordados.  .     

 

Esta questão da prova de Ciências da 

Natureza do ENEM 2017 trata do uso dos 

medicamentos pelos humanos para tratar 

problemas de saúde. Dizemos que nesta 

questão ocorre a abordagem 

BIOMÉDICA por associar a saúde 

exclusivamente a medicamentos, não 

levando em conta outros aspectos que 

promove saúde como as características 

sociais de saneamento básico, as 

condições de moradia, a situação 

econômica, entre outras.  

A questão requer do aluno a identificação 

do mecanismo de ação de alguns 

antibióticos no organismo humano. Para 

acertar a questão os candidatos 

deveriam optar pela alternativa “E”, 

reconhecendo assim que alguns dos 

antibióticos atuam “danificando estruturas 

específicas da célula bacteriana”. 

 

 

A questão acima está associada à competência a competência 5 e 

habilidade 18 da Matriz de referência do ENEM. Vamos ver o que 

diz essa competência e essa habilidade: 

Competência de área 5 (C5) – Entender métodos e 

procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em 

diferentes contextos. 

 

Habilidade 18 (H18) – Relacionar propriedades físicas, químicas 

ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos 

tecnológicos às finalidades a que se destinam. (BRASIL, 2009) 
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Gostou? Vamos tentar com outra, agora sobre um assunto muito atual, DENGUE.    

Esta outra questão da prova de Ciências da Natureza agora do ENEM 2011 fala de um assunto que 

faz parte do cotidiano de muitos brasileiros, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor 

do vírus que causa a Dengue e outras doenças como febre amarela, Zica e Chikungunya. Se você 

prestar atenção, a questão transmite uma mensagem de que para combater o mosquito é 

necessário mudar de comportamento, ou seja, evitar atitudes que contribuam para o 

desenvolvimento do mosquito. Concordamos com isso não é? Mas ações individuais não garantem 

o bem estar geral da população. Dizemos que nesta questão ocorre a abordagem 

COMPORTAMENTAL por associar a resolução de problemas de saúde ao comportamento das 

pessoas. 

Para responder corretamente o aluno precisaria optar pela alternativa “C”, entendendo que 

recipientes que acumulam água são ambientes que contribuem para o desenvolvimento de larvas do 

mosquito Aedes aegypti.  

 

A questão acima está associada à competência a competência 8 e habilidade 30 da Matriz 

de referência do ENEM. Vamos ver o que diz essa competência e essa habilidade: 

Competência de área 8 (C8) - Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. 

 

Habilidade (H30) – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, 
identificando aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde 
individual, coletiva ou do ambiente. 
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 Vamos analisar agora uma questão que traz um tipo de abordagem diferente das que 

vimos até aqui.    

Esta questão está associada a competência a competência 8 e habilidade 30 da Matriz de 

referência do ENEM. Vamos ver o que diz essa competência e essa habilidade: 

Competência de área 4 (C4) - Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular 

aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e 

características individuais. 

 

Habilidade (H30) – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, 

identificando aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde 

individual, coletiva ou do ambiente. 

Esta questão acima é do ENEM 2012 da prova de Ciências da Natureza. Nela o saneamento básico é 

colocado como um processo fundamental a saúde e a qualidade de vida das pessoas. As características 

sobre a infraestrutura do lugar que está sendo descrito é a não existência de rede de esgoto, de drenagem 

de água dos rios e de coleta de lixo adequada. Assim, é possível entender que esta questão traz 

abordagem SOCIOECOLÓGICA da saúde porque ela aborda a leptospirose, doença transmitida pela urina 

de ratos, como decorrente de aspectos sociais, não apenas biológico. 

Para responder corretamente o aluno precisa optar pela alternativa “D”, associando assim as características 

descritas como condicionantes para o desenvolvimento de leptospirose no paciente. Essa doença possui 

como agente etiológico uma bactéria chamada de Leptospira interrogans que vive no organismo de 

roedores das grandes cidades conhecidas como ratazanas de esgoto. 
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4.2 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA MATRIZ DE REFERÊNCIA DO ENEM 

RELACIONADAS À SAÚDE. 

  

Para ajudar no trabalho em sala de aula com a ES, trouxemos para você um quadro com 

as Competências e Habilidades do ENEM que baseiam as questões sobre saúde no exame 

vejam aí: 

COMPETÊNCIA 
HABILIDADE 

Competência de área 1 (C1) - Compreender 
as ciências naturais e as tecnologias a elas 
associadas como construções humanas, 
percebendo seus papéis nos processos de 
produção e no desenvolvimento econômico e 
social da humanidade. 

Habilidade 2 (H2) - Associar a solução de problemas de 
comunicação, transporte, saúde ou outro, com o 
correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. 

Habilidade 4 (H4) – Avaliar propostas de intervenção no 
ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou 
medidas de conservação, recuperação ou utilização 
sustentável da biodiversidade. 

Competência de área 2 (C2) – Identificar a 

presença e aplicar as tecnologias associadas 
às ciências naturais em diferentes contextos. 

Habilidade 7 (H7) – Selecionar testes de controle, parâmetros 

ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo 
em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a 
qualidade de vida. 

Competência de área 3 (C3) - Associar 

intervenções que resultam em degradação 
ou conservação ambiental a processos 
produtivos e sociais e a instrumentos ou 
ações científico-tecnológicos. 

Habilidade 10 (H10) - Analisar perturbações ambientais, 

identificando fontes, transportes e (ou) destino dos poluentes 
ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou 
sociais. 

Habilidade 11 (H11) – Reconhecer benefícios, limitações e 
aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e 
processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. 

Competência de área 4 (C4) -Compreender 

interações entre organismos e ambiente, em 
particular aquelas relacionadas à saúde 
humana, relacionando conhecimentos 
científicos, aspectos culturais e 
características individuais. 

Habilidade 14 (H14) – Identificar padrões em fenômenos e 

processos vitais dos organismos, como manutenção do 
equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, 
sexualidade, entre outros. 

 Competência de área 5 (C5) – Entender 

métodos e procedimentos próprios das 
ciências naturais e aplicá-los em diferentes 
contextos. 

Habilidade 18 (H18) – Relacionar propriedades físicas, 

químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou 
procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. 

Habilidade 19 (H19) – Avaliar métodos, processos ou 

procedimentos das ciências naturais que contribuam para 
diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, 
econômica ou ambiental. 

Competência de área 8 (C8) - Apropriar-se 

de conhecimentos da biologia para, em 
situações problema, interpretar, avaliar ou 
planejar intervenções científico-tecnológicas. 

Habilidade 29 (H29) – Interpretar experimentos ou técnicas 
que utilizam seres vivos, analisando implicações para o 
ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias primas 
ou produtos industriais. 

Habilidade 30 (H30) – Avaliar propostas de alcance individual 

ou coletivo, identificando aquelas que visam à preservação e a 
implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. 

 

 



 
 

 

 

 

 

rofessor, as ações pedagógicas na perspectiva da Educação em Saúde são 

dependentes de sua iniciativa para o planejamento e execução de atividades com 

os alunos que tenham o objetivo de promover a saúde deles e dos demais 

membros da sociedade. Desta forma, passaremos agora a seção de sugestões 

metodológicas que você poderá inserir no seu planejamento para consolidar a ES em 

suas aulas.  

Nessa perspectiva, apresentamos primeiramente fichas que elaboramos para auxiliar os 

professores na análise do material didático que pretendem usar em suas aulas para 

desenvolver atividades de Educação em Saúde. Em seguida, trazemos propostas de 

atividades pedagógicas para serem executadas nas aulas de Biologia. Estas atividades 

estão organizadas no modelo de sequencias didáticas. 

Para desenvolver um bom trabalho em ES vamos precisar de material de apoio de 

qualidade e que trata a saúde considerando os seus aspectos mais amplos. Assim, 

devemos primeiramente selecionar materiais didáticos condizentes com o trabalho que 

desejamos realizar. Isso é muito importante para alcançar resultados positivos.  

Como sugestões para o desenvolvimento de aulas que se configurem de acordo com os 

princípios da ES trarão a sugestão de três Sequências Didáticas que podem ser aplicadas 

nas aulas de Biologia, sendo passíveis de aperfeiçoamento ou até mesmo servirem de 

modelo para a elaboração de planos de aulas pelos professores. 

Uma sequência didática pode ser entendida como um conjunto de atividades que se 

articulam entre si sob determinado objetivo. O propósito das sequencias didáticas 

apresentadas neste manual docente é promover atividades pedagógicas de conteúdos 

diversos de Biologia a partir de pressupostos da Educação em Saúde. 

 

5.1 Fichas para análise de material didático em ES 

 

Para auxiliar na análise dos materiais pedagógicos disponíveis para trabalhar a ES na 

escola, trazemos as fichas de análise abaixo. Elas podem ser utilizadas para selecionar 

textos, exercícios, vídeos, jogos didáticos, livros didáticos e paradidáticos que você 

pretende usar em suas aulas em uma perspectiva da Educação em Saúde.  

A ficha está distribuída em dois blocos. O primeiro deverá ser utilizado para analisar o 

tipo de abordagem de saúde utilizada no material que pode ser biomédica, 

comportamental ou socioecológica, de acordo com o que já foi exemplificado com as 

questões do ENEM.  

O segundo bloco servirá para analisar como o tema saúde se apresenta no material a ser 

analisado por você. Servirá para conhecer como ocorre a contextualização e a estrutura 

dessa temática no material que você pretende empregar nas suas aulas. A partir disso 
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você poderá analisar se ocorre a utilização de contextos para abordar a temática saúde e 

também de recursos visuais como gráficos, tabelas e imagens.  

O material foi adaptado da pesquisa de Martins; Dos Santos; El-Hani (2012) e 

possibilitará percebemos o tipo de abordagem de saúde presente no material a ser 

analisado e os recursos presentes no texto para auxiliar no desenvolvimento das 

atividades. Leia as instruções e mãos a massa!   

  

Instruções para o uso da ficha  
 

 

 A ficha de análise da temática ES servirá para analisar qualquer material 

didático que o professor deseje utilizar em sua aula; 

 

 Para analisar o material didático você irá responder a dez perguntas 

sobre ele; 

 

 Cada pergunta tem três alternativas. Você deverá optar por uma usando 

as informações do material pedagógico que você está analisando.  

 

 O número da alternativa representará a pontuação de sua resposta; 

 

 Ao final, some as pontuações e leia o resultado de sua análise. 

 

Bom trabalho! 

Será que vai dar certo? 



 
 

 

1º BLOCO: Quanto ao tipo de abordagem da saúde 

Identificação 

Título: 

Autor: 

Definição de Saúde: Como a saúde é tratada no material? 

1  2  3  

É você não estar doente. 
É fazer escolhas saudáveis 
que lhe garantam uma boa 

qualidade de vida. 

É o bem estar físico, mental, 
cultural, social e ecológico.  

Definição de doença: Como a doença é vista no material? 

1  2  3  

É você não estar com saúde.  
É consequência da falta de 

cuidados básicos de 
prevenção. 

É o bem estar físico, mental, 
cultural, social e ecológico.  

Restauração da saúde: Ao que está associada a restauração da saúde ? 

1  2  3  

Medicamentos, hospitais e 
ação médica. 

O indivíduo passar por 
mudança de hábitos. 

Mudanças individuais e 
sociopolíticas.  

Prevenção de doenças: Como está tratada a prevenção de doenças 

1  2  3  

Medicamentos como 
suplementos vitamínicos. 

Ações individuais: 
Responsabilização do seu 

modo de vida.  

Ações individuais e sociais: 
Todos podem contribuir para 
o bem estar da população. 

Aspectos da saúde: Quais são os tipos aspectos que associam a saúde 

1  2  3  
Aspectos relacionados a 

doença, ao tratamento e a 
cura. 

Aspectos relacionados ao 
cuidado pessoal através de 

hábitos saudáveis 

Aspectos relacionados a 
fatores sociais, culturais, 

políticos, ambientais.  

2º BLOCO: Quanto à contextualização e a estrutura das abordagens 

Presença de elementos de contextualização: Existem elementos de 
contextualização no material? 

1  2  3  

Em pequena quantidade Em média quantidade  Em grande quantidade  

Situações do cotidiano ou do meio ambiente são usadas na contextualização da temática 
saúde no material? 

1  2  3  

Em pequena quantidade Em média quantidade  Em grande quantidade  

Situações que remetem a experimentos científicos ou avanços tecnológicos são usadas na 
contextualização da temática saúde no material? 

1  2  3  

Em pequena quantidade Em média quantidade  Em grande quantidade  

Existem recursos além de textos para na estruturação do material que aborda a temática 
saúde? 

1  2  3  
Em pequena quantidade Em média quantidade  Em grande quantidade  

O material analisado apresenta imagens na estruturação do material que aborda a temática 
saúde? 

1  2  3  

Em pequena quantidade Em média quantidade  Em grande quantidade  

  



 
 

 

Após preencher a ficha de análise, confira o resultado sobre como a temática saúde está 

desenvolvida no material que você pretende usar. 

 
De 10 a 16 pontos: 

PRECISAMOS DE OUTROS MATERIAIS SOBRE ES 
 

O Material que você tem em mãos precisará ser complementado por outros. Apesar de falar de 

saúde, sua abordagem se restringe, em boa parte, aos aspectos biológicos da relação 
saúde/doença. O ambiente onde o individuo mora, sua relação econômica com o meio, os 

aspectos culturais de sua personalidade e as ações políticas de sua rua, bairro ou cidade não são 

considerados na dinâmica de compreensão de saúde. O material também traz pouca 

contextualização da temática saúde e poucos recursos visuais que possam atrair o aluno. Contudo, 

isso não é motivo de desanimar e não realizar as atividades de Educação em Saúde. Busque 
outros materiais de apoio para desenvolver nos alunos conhecimentos que favorecerão o seu bem 

estar e de toda a comunidade ao seu redor! 

 
 

De 17 a 23 pontos: 

SE HOUVER PLANEJAMENTO VAI DAR CERTO 

 

Você tem um material de grande potencial em mãos. Ele certamente vai ser um bom suporte na 

execução das atividades de EA. Em partes, ela já coloca a saúde como resultado de aspectos que 

vão além da doença e da cura. O aluno vai aprender que saúde é resultado de aspectos sociais, 

ambientais e culturais. Contudo, ainda não temos um debate amplo o suficiente da saúde. O modo 
de pensar saúde nesse material ainda está vinculado a mudança de comportamentos individuais e 

adição de hábitos saudáveis. Assim, usando apenas este material, você vai está desenvolvendo 

nos alunos ideias promoção de saúde vinculado ao seu comportamento. Isso não é de todo ruim, 

mas é necessário sempre deixar claro, durante a execução da atividade, a importância de ações 
que envolvem grupos de indivíduos, parcerias com setores e profissionais da saúde. Você pode 
incluir na sua prática pedagógica outras atividades nessa perspectiva e o sucesso será garantido. 

De 24 a 30 pontos: 

A ATIVIDADE TEM TUDO PARA DAR CERTO 

 

Este material vai contribuir muito com sua atividade. Ele é assertivo no debate sobre saúde. 

Possibilita, em sua grande parte, o entendimento dos aspectos envolvidos na saúde, ou seja, 

remete a promoção de saúde a condicionantes sociais, culturais, políticos e ambientais em uma 
abordagem que é chamada de socioecológica. A atividade com esse material promoverá a reflexão 

e a autonomia do aluno, fazendo este assumir um papel protagonista na busca por um bem estar 

físico, mental e social para si mesmo e para todos de sua comunidade. Incluir outros materiais 
didáticos nesse mesmo padrão irá enriquecer ainda mais a sua atividade de Educação em Saúde.  



 
 

 

5.2 Sequências Didáticas com ES  

 

Após entender a que a Educação em Saúde se propõe, compreender sua importância na 

formação dos jovens, ter noções de como escolher um bom material para auxiliar no 

trabalho pedagógico, chegou a hora de colocar as mãos na massa e planejar atividades 

para debater, refletir e promover saúde entre nossos alunos. Para iniciar, 

apresentaremos algumas sequências didáticas com o intuito de auxiliar os primeiros 

passos rumo a transformação de nossas concepções sobre Educação em Saúde em nossa 

escola!  

Sequência Didática I 

Tema: O Aedes aegypti e seus quatro males Turma: 2º ano 

Conteúdo: Viroses Duração: 6 aulas 

Competências e Habilidades do ENEM trabalhadas: C1H2, C1H4, C4H14, C5H19, 

C8H29, C8H30  

Objetivos: Desenvolver conhecimentos sobre as características do mosquito 

Aedes aegypti; Conhecer as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti; 

Mobilizar os alunos para combater o mosquito em sua casa e em toda a 

comunidade.  

Materiais necessários: Folhas de ofício e lápis; Apresentação de slides 

sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas; Projetor 

de slides (Datashow) e computador; Cartolina, pincéis atômicos, lápis de cor e 

demais materiais para confeccionar cartazes e panfletos. Atividade escrita 

com as seguintes perguntas: 

1- Alguma pessoa que mora na sua casa já teve uma das viroses causadas pelo mosquito 

Aedes aegypt?  

a- Sim        b- Não  

2- Na sua rua, bairro ou escola existem atividades educativas que se destinem a combater o 

mosquito Aedes aegypti? 

 a- Sim     b- Não  

3- Você observa na sua rua ou no seu bairro algum problema que pode facilitar o surgimento 

do mosquito Aedes aegypti?  

a- Sim             b- Não  

4- O Agente Comunitário de Saúde faz visitas na sua residência para orientar sobre o 

combate ao mosquito Aedes aegypti? 

 a- Sim             b- Não  

 



 
 

 

1º Momento – Contando histórias – (Conhecimentos prévios) – Tempo: 1 aula - 

Formar grupos (4 a 5 alunos); - Pedir para que nos grupos, os alunos contem histórias 

entre si sobre o mosquito Aedes aegypti. Pode ser uma história real, da sua própria 

vida ou pode também criar algo. O grupo deverá escolher uma entre as histórias de 

seus colegas para transcrever e ler para todos os demais; - Socializar a historia 

escolhida em cada grupo; - Destacar nas histórias as informações sobre o mosquito 

Aedes aegypti e as sobre as doenças que ele transmite que certamente surgirão; - 

Chamar a atenção dos alunos que não pediu para falar sobre doenças, mas o fato 

deles tocarem nesse assunto é sinal que eles sabem alguma coisa sobre a Dengue, 

Zica, Chikungunya e Febre Amarela. Enaltecer esse conhecimento para aumentar a 

autoestima dos alunos; - Apresentar a sequencia didática para os alunos.  

2º Momento – Conhecendo o mosquito Aedes aegypti – Tempo: 2 aulas - Fazer uma 

apresentação de slides sobre as características do mosquito Aedes aegypti e as viroses 

por ele transmitidas; - Pedir para os alunos responderem individualmente uma pesquisa 

com as seguintes questões: - Contabilize no quadro com os alunos as respostas e 

depois peça para que em grupos produzam gráficos com as informações coletadas. - 

Guarde o material para a última aula.  

3º Momento - Mãos a massa – Preparando material – Tempo: 1 aula - Produza junto 

com os alunos materiais para uma exposição pedagógica sobre o mosquito Aedes 

aegypti e as doenças por ele causadas. Produza mais cartazes, panfletos, maquetes, 

entre outros materiais. Peça sugestões aos alunos pesquise outros materiais, Use a 

criatividade.  

4º Momento - Exposição Pedagógica (Avaliação) – Tempo: 2 aula - Com o espaço da 

sala de aula organizado com todo o material produzido realize a exposição pedagógica. 

Convide as outras turmas da escola e também os professores. Peça aos alunos para 

convidar os seus parentes. Traga a comunidade para a escola e faça desse momento 

algo importante para todos os visitantes. - Para avaliar a atividade converse com seus 

alunos sobre o que eles aprenderam, observem como estão se comunicando com o 

público, pergunte sobre os materiais produzidos. Certamente você verá o sucesso que 

foram essas atividades.  
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Sequência Didática II 

Tema: Vermes e Verminoses Turma: 2º ano  

Conteúdo: Platelmintos e Nematelmintos,  Duração: 5 aulas 

Competências e Habilidades do ENEM trabalhadas: C1H2, C1H4, C4H14, C5H19, 
C8H29, C8H30  

Objetivos: Desenvolver conhecimentos sobre o que são vermes; Conhecer as 

doenças mais comuns causadas por vermes endoparasitas; Relacionar os 

problemas de saúde causados por vermes endoparasitas a higiene pessoal e ao 

saneamento básico.  

Materiais necessários: Folhas de ofício e lápis; Livros didáticos de Biologia ou 

computadores com acesso a internet; Roteiro de estudo sobre as características dos 

vermes e das verminoses; Apresentação de slides com imagens dos vermes; Projetor 

de slides (Datashow) e computador; Informações sobre “Zeca Tatu”, personagem de 

Monteiro Lobato. Pode ser histórias em quadrinhos também; Cartolina, pincéis 

atômicos, lápis de cor e demais materiais para confeccionar cartazes.  

1º Momento – Apresentando a temática. (Conhecimentos prévios) – Tempo: 1 aula - 

Comece as atividades pedindo para que em grupos os alunos respondam duas 

perguntas simples: Sabem o que são vermes? Sabe o que deve ser feito para evita-

los? - Discuta as respostas e a partir disso fale sobre as verminoses mais comuns. 

Apresente a sequência didática e peça sugestão de atividades aos alunos.  

2º Momento – Trabalho em grupo (estudo dirigido) – Tempo: 1 aula - Separe a sala em 

grupos e utilizando os livros didáticos peça aos alunos para estudarem sobre os 

principais vermes e as doenças que eles causam. Use um roteiro de estudo para cada 

grupo informando quais as características que eles devem buscar sobre os vermes no 

livro didático. Passe nos grupos e observe o desenrolar das atividades. - Cada grupo 

deverá agora socializar a sua pesquisa. Traga slides com imagens do verme e na hora 

que o grupo for falar mostre para toda a turma.  

3º Momento – Roda de conversa - Tempo: 1 aula - Em uma roda de conversa, mostre 

aos alunos que os vermes endoparasitas são um problema endêmico no Brasil. Reflita 

com os alunos sobre os aspectos políticos, sociais, ambientais e culturais que podem 

influenciar nesse problema. - Agora é hora de elencar soluções. Faça listas com os 

alunos sobre quais encaminhamentos podem ser feitos para mudar a situação das 

verminoses em sua rua, bairro ou cidade. - Apresente para os alunos o personagem 

“Zeca Tatu” de Monteiro Lobato. Explique a história dele e associe o trabalho do autor 



 
 

 

 

ao cenário cultural e político da época.  

4º Momento - Concurso de cartas - Tempo: 1 aula - Neste momento você vai propor 

aos alunos que façam cartas para pessoas contando sobre a situação de sua rua, 

bairro ou cidade no que se refere a verminoses; - Faça uma eleição da melhor carta; - 

As cartas podem ser encaminhadas para o destinatário que pode ser um vizinho, o 

Agente Comunitário de Saúde, médico, enfermeiro, secretários da prefeitura, prefeito. 

Peça a ajuda ao professor de língua portuguesa para se necessário, fazer correções 

ortográficas.  

5º Momento – Avaliação – Tempo: 1 aula Desenvolva atividades avaliativas no 

decorrer do processo para estimular o trabalho em grupo, o envolvimento nas 

atividades, A escrita e a oralidade e a autonomia a estudo. Compartilhe com os alunos 

suas observações e peça para eles também falarem de como foi a experiência.  
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Sequência Didática III 

Tema: O carboidrato nosso de cada dia Turma: 1º ano 

Conteúdo: Carboidratos  Duração: 5 aulas 

Competências e Habilidades do ENEM trabalhadas: C1H2, C1H4, C4H14, C5H19, 
C8H29, C8H30  

Objetivos: Compreender as características e as funções dos carboidratos no 

organismo; Conhecer problemas de saúde decorrentes do consumo exagerado de 

carboidratos analisando a influência das mídias que influencia a má alimentação; 

Desenvolver ações com os alunos na perspectiva deles analisarem os seus hábitos 

alimentares e de sua família a fim de promover a saúde.  

1º Momento – Leitura de imagens – (Conhecimentos prévios) – Tempo: 1 aula - Cole 

no quadro imagens de alimentos ricos em carboidratos no quadro: refrigerante, batata-

doce, massa e cereais. - Pergunte aos alunos o que eles acham dos alimentos 

presentes nas imagens. Eles precisam ficar a vontade para fazerem todos os 

comentários, falando de quais produtos mais gostam e o porquê, falar da frequência 

que consomem esses alimentos. A que eles associam a frequência de consumo destes 

alimentos? Existem comerciais na TV sobre esse produto? Eles acham que esses 

comerciais influenciam o consumo desses produtos? Eles conhecem algum nutriente 

presente nesses alimentos? Todos fazem bem saúde? Por quê? Peça que anotem no 

caderno o que acharam de cada uma desses alimentos. - Apresentar o tema a ser 

estudado: “carboidratos”. Apresente a sequencia didática para os alunos.  

2º Momento – Estudando sobre os carboidratos – Tempo: 1 aulas - Fazer uma 

apresentação de slides sobre os carboidratos; - Demonstre exemplos de carboidratos 

presentes na nossa alimentação, associe eles as imagens utilizadas na aula anterior. - 

Apresente alguns problemas de saúde decorrentes da ingestão de carboidratos. Cárie 

dentária, Obesidade, diabetes. - Mostre para os alunos alguns vídeos de alimentos 

ricos em carboidratos como refrigerantes, sorvetes e “fast-food” e peça para eles 

comentarem. - Utilize listas de exercícios para analisar o que foi aprendido (pode ser do 

livro didático ou da internet)  

3º Momento - Artigos Acadêmicos – Tempo: 1 aula - Separe as turmas em quatro 

grupos e distribua os artigos acadêmicos abaixo: Consumo de doces, refrigerantes e 

bebidas com adição de açúcar entre adolescentes da rede pública de ensino de 

Piracicaba, São Paulo, (CARMO et al, 2006) Obesidade: Hábitos Nutricionais, 

Sedentarismo e Resistência à Insulina. (PEREIRA et al, 2003) Cárie dentária e práticas 



 
 

 

alimentares entre crianças de creches do município de São Paulo. (BIRAL, 2013) 

Hábito e consumo alimentar de estudantes de uma universidade pública brasileira. 

(MONTEIRO et al, 2013) - Peça para os alunos lerem os artigos em grupo e separar as 

ideias principais. De que o artigo fala? Com quem foi feita a pesquisa? Qual é a 

pergunta da pesquisa? Qual foi a resposta? - Socializar as anotações sobre o artigo. Ao 

final explanar de forma geral cada trabalho e buscar, juntos com os alunos, 

características comuns entre as quatro pesquisas.  

4º Momento – Trabalhando com as mídias - Tempo: 1 aula - Os alunos em grupo se 

organizarão para responder a pergunta: “Por que a partir de hoje não tomarei mais 

refrigerantes?” - As respostas serão dadas usando um grupo de Whatsapp (pode ser o 

grupo de alunos da sala se já existir). - Cada grupo deverá usar uma forma diferente 

para responder a pergunta! Texto, áudio, fotos e vídeos. - A socialização desse trabalho 

será algo muito divertido. Incentive aos alunos a compartilharem nos grupos de suas 

famílias e amigos essas atividades para todos possam refletir sobre seus hábitos 

alimentares.  
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