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CARACTERIZAÇÃO DO SIMPOSIO
Pretendemos divulgar de forma integrada, uma dinâmica orientada 
para as dimensões:

- Currículo de enfermagem (1º e 2º ciclos) – da conceção à 
mobilização do conceito de promoção de saúde em 
contextos de aprendizagem

- A extensão à comunidade a partir de uma dinâmica escola meio, 
conducente à consolidação da parceria institucional, no sentido da 
construção de conhecimentos /atitudes face a estilos de vida 
saudável. 

- A investigação, como processo de suporte às diferentes etapas do 
planeamento em saúde, valorizando a transferibilidade do 
conhecimento identificado e construído, numa perspetiva da prática 
baseada na evidência



OBJETIVOS DO SIMPOSIO

•Partilhar a matriz de desenvolvimento do projeto, organizada a partir

da conceção de uma Instituição de Ensino Superior como Escola

Promotora de Saúde;

•Debater as dimensões estruturantes do projeto (conceção, atividades

de extensão à comunidade e investigação), no domínio da alimentação e

consumos nocivos, através da promoção de estilos de vida saudável, na

comunidade

•Enquadrar o desenvolvimento do projeto, perspetivando linhas de

continuidade sustentadas na evidência científica, com vista a uma

prática baseada na evidência.



COMUNICAÇÕES AO SIMPOSIO
- Health promotion in nursing curricula: teachers' and students 
perspective - systematic literature review, Figueiredo, M.C..  

- Health Promoting School Project as a Vehicle for the Promotion of
Healthy Lifestyles: The Importance of Food, Cândido, A.

- Children to immigrant parents: the health promotion, Godinho, C.

- Eat Well Live Better: an action research project in partnership to 
prevent obesity, Godinho, C.

- Programs for the prevention of smoking in children and adolescents: 
A systematic literature review, André, C.

- Intervention programs to prevent obesity in childrens and adolescents. 
A systematic literature review. Amendoeira, J.
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