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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853358  - Saúde e Prevenção de Riscos na Infância 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 142/720 ECTS: 2,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Opcional 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Cristina Ribeiro da Silva Romão Afonso Martins 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

50       25                         5       20 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

<<• Contribuir para a promoção do desenvolvimento saudável e bem-estar da criança. 

• Conhecer estratégias de promoção da saúde e prevenção dos riscos na infância. 

• Conhecer os aspetos básicos da vigilância de saúde na infância. 

• Saber prevenir situações de risco na infância. 

• Contribuir para a promoção da segurança e prevenção de acidentes> 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Promoção da Saúde na Infância 

1.1. Situação mundial da infância – taxas de mortalidade infantil 

1.2. Crescimento e desenvolvimento da criança  

1.3. Higiene e conforto da criança 

1.4. Alimentação da criança 

1.5. Vigilância global de saúde/ Estilos de vida saudáveis 

1.6. Parentalidade  

2. Cuidados antecipatórios na Infância 

2.1. Problemas de saúde mais frequentes  

2.2. Promoção de um ambiente seguro e prevenção de acidentes 

3. Vulnerabilidades na Infância 

3.1. Criança vítima de maus tratos 

3.2. Ambientes e comportamentos de risco      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos definidos anteriormente estão articulados com os objetivos da unidade curricular para que o 
estudante consiga mobilizar os seus conhecimentos e promova os ganhos em saúde. 

Pretende-se dotar os estudantes, com conhecimentos e competências que permitam uma resposta eficaz á prevenção de riscos 
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na criança mobilizando os recursos disponíveis.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas e interativas; pesquisa orientada; exercícios teórico-práticos 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias propostas para a aquisição de conhecimentos visam um aprofundar de conhecimentos onde o estudante tem 
uma participação ativa de modo a questionar e esclarecer as suas dúvidas.  

A apresentação trabalho de grupo assume um dos momentos de particular importância pela pesquisa que se proporciona em 
diversas bases de dados nacionais e internacionais, pela aquisição e partilha de conhecimento científico e ainda pela promoção 
e pela interação de trabalho que se deseja que os estudantes adquiram.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

trabalho de grupo com orientação tutorial sobre tematicas do programa., apresentado sob a forma de poster e com discussão 
por todos os membros dos grupos. 
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