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3ª Edição da Newsletter Health@Home! 

Bem-vindo de novo ao projeto Health@Home. Foram uns 

meses extremamente ocupados e temos muito para 

contar!.. À medida que a pandemia de Covid-19 avança, 

estamos empenhados em mostrar o nosso apoio às famílias 

em toda a Europa. Esperamos que os nossos materiais e 

formações sejam benéficos para os pais e contribuam para 

sociedades mais saudáveis. 

Notícias importantes – A Plataforma de 

Aprendizagem está totalmente operacional! 
No projeto Health@Home, desenvolvemos uma série de 

recursos para pais, crianças e educadores que se centram na 

literacia em saúde no seio familiar. A plataforma de 

aprendizagem, onde todos os materiais desenvolvidos do 

projeto podem ser vistos, está disponível e dá-lhe as boas-

vindas para se registar gratuitamente. Registe-se hoje para ter 

acesso a todos os materiais gratuitos aqui. 

Recursos disponíveis 

Bandas desenhadas para crianças: 

O projeto Health@Home criou uma série de bandas 

desenhada com temas sobre saúde, que estão disponíveis 

para download gratuito aqui. Consulte-os ou entre em 

contacto connosco se desejar receber cópias em papel. 

Webquests para adolescentes e jovens adultos: 

Todos sabemos que os jovens adoram um desafio. Que seja, 

então, um desafio para a saúde! Registe-se aqui, na 

plataforma de aprendizagem, e ganhe acesso a 32 desafios de 

webquest que irão certamente manter os seus jovens 

ocupados este Verão! 

Programa de apoio para Pais: 

O nosso programa de apoio para Pais está agora completo e 

disponível para download aqui. Este manual interativo está 

repleto de formação em literacia em saúde, fichas de trabalho 

e planos de aprendizagem, que podem ser usados por Pais e 

Encarregados de Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Junte-se a nós e passe a 

palavra! 
Uma vez que os nossos parceiros 

se estão a preparar para mais 

testes-piloto, dias informativos e a 

conferência final, existem várias 

oportunidades, tanto para 

profissionais (educadores, 

professores, formadores, 

voluntários, investigadores, 

assistentes, etc.) como para alunos 

se envolverem no projeto! Pode 

contactar o seu parceiro local para 

saber mais. 

Contacto do parceiro local: 

 AEVA – Associação para a 

Educação e Valorização da Região 

de Aveiro  

Rua Francisco Ferreira Neves, 

Apartado 567, 3800-510 Aveiro 

secretariado@citizens.pt  

964 001 159 

hone:  
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Pode encontrar todas as atualizações do nosso projeto na nossa 

página do Facebook, juntamente com alguma outra informação 

útil sobre saúde. 

Faça Like e siga-nos @ 

https://www.facebook.com/healthathomeproject 

Ou visite a nossa página:  

https://healthathome.net/   

 

 

Formações em toda a Europa: 
Foi realizada uma emocionante Formação online para 

Formadores:  

A atividade de Formação Transnacional, que deveria ter 

lugar em Espanha, foi acolhida online pelo parceiro 

Aldaima entre os dias 29 e 31 de Março. Os 17 

participantes juntaram-se para partilhar a sua 

experiência, paixão e fornecer um feedback crítico ao 

longo dos 3 dias. Os formadores e educadores das 

organizações parceiras tiveram a oportunidade de se 

familiarizar com o projeto, explorar o seu material 

educativo e discutir questões e desafios atuais 

relacionados com a literacia em saúde, especialmente 

na era Covid-19 e pós-Covid 19. 

Para saber mais, consulte a nossa página Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Formação para Formadores de Adultos: 

Nesta primavera, todos os parceiros tiveram 

o prazer de promover a formação para 

formadores de adultos com duração de 4 

dias. Educadores, de várias instituições e 

centros de aprendizagem familiar, 

reuniram-se para explorar os materiais que 

foram desenvolvidos especificamente para 

formadores. Os grupos tiveram a 

oportunidade de se familiarizarem com os 

programas de aulas e fornecerem feedback 

para posterior melhoria. Obrigado a todos 

os que se juntaram a estas formações nos 

países parceiros.  
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