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4ª edição da Newsletter 

HEALTH@HOME! 

O projeto Health@Home está nos seus meses finais... Com 

todo o material disponível na nossa plataforma e-learning 

e a nossa conferência para breve, estamos muito 

satisfeitos por poder partilhar esta última newsletter! 

Sente-se e deixe-nos destacar os recursos gratuitos que 

estão à espera de serem descarregados! 

Materiais Health@Home – Download aqui 

Recursos para pais e tutores: 

Temos o prazer de anunciar que temos um conjunto de 

materiais disponíveis para as famílias descarregarem e 

utilizarem livremente como parte da sua própria 

experiência de aprendizagem familiar.  

- Porque não descarregar a nossa Banda Desenhada 

de Aprendizagem Familiar que está disponível para 

crianças entre os 6 - 10 anos de idade? Todas as 12 

bandas desenhadas estão disponíveis em Inglês, 

Espanhol, Português e Grego.  

- Entre no mundo dos Desafios WebQuest 

especificamente concebidos para adolescentes e 

jovens adultos. Com 32 WebQuests disponíveis, 

existe uma ampla oportunidade para os jovens se 

envolverem.  

- Explore o folheto de Atividades Familiares 

Health@Home. Repleto de informação e 

atividades, é a ferramenta ideal para utilizar em 

conjunto no seio da sua família e poder iniciar a sua 

jornada de aprendizagem em conjunto.  

- Imprima e exiba os Cartazes de Aprendizagem 

Familiar Health@Home! Com 7 cartazes à escolha, 

vão acrescentar cor a qualquer sala!  

Recursos para formadores e técnicos de educação de 

adultos : 

É formador ou técnico e gostaria de ter um conjunto de 

recursos de aprendizagem familiar? Temos uma série de 

materiais prontos a serem utilizados.  

- Obtenha acesso aos nossos Planos de Sessões de 

Educação de Adultos que se focam na saúde 

mental, saúde sexual, nutrição e meios de 

comunicação social. Cada manual tem uma gama de 

exercícios e atividades interativas a utilizar.  

 

 

 

 

 

 

 

Está cordialmente convidado: 
Está cordialmente convidado a 

participar na Conferência sobre 

Aprendizagem Familiar 

Health@Home, que se realizará 

online no dia 22.09.2021 às 10h00 

(IST).  

Temos o prazer de anunciar que o 

orador principal será a Professora 

Ester Prins, que dará um contributo 

detalhado sobre a importância da 

Aprendizagem Familiar durante e 

pós-Covid-19.  

Registe-se hoje: 

https://healthathome.eventbrite.ie  

Contacte o seu parceiro 

local: 

AEVA – Associação para a Educação 

e Valorização da Região de Aveiro  

Morada: Rua Francisco Ferreira 

Neves, Apartado 567, 3800-510 

Aveiro 

Email: secretariado@citizens.pt  

Contacto: +351 964 001 159 
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- Utilize o nosso Programa de Formação em Serviço para Educadores de Adultos. Este programa de 

formação de formadores centra-se na literacia em saúde, aprendizagem familiar e aprendizagem 

baseada em desafios para educadores.  

- Imprima e exiba os Cartazes de Aprendizagem Familiar Health@Home!  

  

Série de Verão Health@Home: 
 

Tem sido um Verão atarefado para todos os parceiros do 

projeto Health@Home, em toda a Europa.  

Os eventos realizaram-se em todos os países parceiros, 

com famílias, pais, educadores e profissionais. Os 

participantes tiveram a oportunidade de explorar os 

recursos gratuitos desenvolvidos e partilhar a sua 

experiência de aprendizagem familiar. Veja algumas das 

fotos destes seminários de aprendizagem familiar.  

Todos os recursos de Health@Home estão disponíveis 

gratuitamente aqui.  

                                                                                              

                                                                                               Um agradecimento especial: 

 

 

 
 

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 

 
 

À medida que o projeto Health@Home vai 

chegando ao fim, gostaríamos de expressar a nossa 

gratidão, em primeiro lugar, a todos os participantes 

do programa. Esperamos que tenham beneficiado 

com a experiência. Em segundo lugar, agradecemos 

a todos os Grupos de Trabalho Locais que 

disponibilizaram o seu tempo e conhecimentos para 

garantir que todos os materiais desenvolvidos 

fossem de alta qualidade. Finalmente, agradecemos 

aos nossos financiadores Leargas e Erasmus+. Sem 

eles, este projeto não teria sido possível. Esperamos 

que nos possamos ver em breve e lembrem-se de 

partilhar fotos dos vossos projetos Health@Home. 
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