AÇÃO DE CURTA DURAÇÃO ACREDITADA

ÁGUEDA
24.ABRIL.2019
Das 17h00 às 21h00
Escola Secundária Adolfo Portela
Rua Joaquim Valente de Almeida
3750-154 Águeda

Ação de Formação em Oncologia:
Educação para a Saúde sobre Cancro
em Contexto Escolar ▪ nível I ▪ 2019
Destinatários:
Educadores de Infância do Concelho de Águeda, do Ensino
Público (Agrupamento de Escolas de Águeda, Agrupamento
de Escolas de Águeda Sul, Agrupamento de Escolas de
Valongo do Vouga) e Privado.
Objetivo:
O presente curso pretende sensibilizar os docentes da
educação pré-escolar para a problemática do cancro,
procurando fomentar conhecimentos na área da oncologia
e prevenção da doença oncológica, de modo a habilitá-los a
abordar esta temática em contexto escolar e a atuar ao
nível da promoção da saúde, adoção de estilos de vida
saudáveis e aprendizagem entre pares, junto dos seus
alunos.
Pretende ainda dar a conhecer a Liga Portuguesa Contra o
Cancro, sua missão, nalidades e objetivos, assim como os
seus diferentes serviços.

Conteúdos Formativos
I – A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) - 1h
Abordagem histórica
A LPCC: missão e objetivos
A LPCC: iniciativas e serviços
A LPCC: informação social

II – Cancro e sua Prevenção - 2h
O que é o cancro e como se desenvolve
Causas e fatores de risco
Prevenção primária e secundária
O papel da Nutrição no Cancro

III – Educação para a Saúde sobre Cancro em Contexto Escolar – 1h
Promoção da Saúde e Educação para a Saúde
Educação para a Saúde e a Prevenção do Cancro
Educação para a saúde em contexto escolar
Iniciativas e atividades de promoção e educação para a saúde sobre
cancro em contexto escolar

Inscrição Gratuita (sujeita a disponibilidade de vagas) – Através do Centro de Formação Intermunicipal Adolfo Portela: https://bit.ly/2HIDIAy (Informações: 234 604 761; cap@esap.edu.pt)

Com o Apoio:

Informações : formacao.nrc@ligacontracancro.pt ▪ www.ligacontracancro.pt ▪ facebook.com/ligacontracancro ▪ 239 487 490

