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▪ O projeto Eco-Sensors4Health desenvolverá e utilizará:

▪ uma plataforma colaborativa, facilmente disseminável, de monitorização e intervenção na 

saúde, bem-estar e ambiente, permitindo às crianças eco-inovarem, na criação de escolas 

saudáveis e sustentáveis, com recurso a TIC quotidianas, como os sensores;

▪ O Toolkit de disseminação, que apoiará outras escolas na conceção, implementação e 

monitorização das ações das crianças na saúde ambiental, 

▪ Serão duas aplicações inovadoras, testadas, de resposta aos desafios societais.



▪ Apoiar as escolas na conceção, implementação e monitorização de atividades didáticas para 

promoção da saúde ambiental nas escolas

▪ Nessas atividades, as crianças usarão sensores para identificar problemas de saúde ambiental 

nas escolas e criarão soluções para esses problemas, tornando as escolas mais eco-saudáveis



▪ Os sensores eletrónicos são dispositivos que detetam uma quantidade física no ambiente e a 

transformam num sinal elétrico. 

▪ Atualmente, os sensores eletrónicos estão cada vez mais pequenos e mais baratos.

▪ Encontram-se, muitas vezes, associados a hardware e software que tornam possível a 

apresentação dos valores medidos em dispositivos portáteis, como os computadores portáteis e 

os netbooks.

(Harsányi, G., Bojta, P., Gordon, P., Lepsényi, I., and Ballun, G. (2004). SensEdu. An internet-based short course

in sensorics. ETT, Budapest University. http://www.sensedu.com/



▪ Quais serão os principais problemas de saúde ambiental nas escolas de ensino básico?



De entre os problemas de saúde ambiental identificados no Plano Nacional de Saúde Escolar, podem 

realçar-se:

▪ A qualidade do ar interior e exterior. A má qualidade do ar interior, associada à sobrelotação da sala 

de aula, repercute-se na saúde, na qualidade de vida e nas aprendizagens;

▪ O ruído prejudica a concentração, cria dificuldades de comunicação, causa perturbações do sono, 

transtornos cognitivos e deficiências auditivas;

▪ O calor e o frio em excesso têm sido também apontados como fatores de risco para a saúde e o bem-

estar, conduzindo à dificuldade de concentração e à diminuição do desempenho escolar.

von Amann, G. (Coord.) 2015. Programa de Saúde Escolar 2015. Lisboa: DGS.)



A luminosidade também é uma dimensão do conforto ambiental das escolas.

von Amann, G. (Coord.) 2015. Programa de Saúde Escolar 2015. Lisboa: DGS.)

Uma boa iluminação reduz a fadiga, o número de erros e contribui para aumentar a qualidade do 

trabalho.

Uma iluminação inadequada pode originar atrasos na execução das tarefas e induzir stress, dores 

de cabeça, fadiga física e nervosa

Moreira, A. (2010). Segurança e Saúde no Trabalho Em Ambiente de Escritório. LIDEL.

Castillo-Martinez, A. et al. (2018). Evaluation and Improvement of Lighting Efficiency in
Working Spaces. Sustainability 2018, 10, 1110.



▪ Que sensores poderão as crianças utilizar para identificar, caracterizar e monitorizar os 

principais problemas de saúde ambiental nas escolas de ensino básico?



▪ Sensor de Som;

▪ Sensor de Dióxido de Carbono;

▪ Sensor de temperatura e humidade;

▪ Sensor de luminosidade.



▪ BLOCO 1 – À DESCOBERTA DE SI MESMO, 2º ano: O SEU CORPO - Os órgãos dos sentidos: distinguir sons, cheiros e 

cores do ambiente que o cerca (vozes, ruídos de máquinas, cores e cheiros de flores…); 3º ano: Reconhecer 

situações agradáveis e desagradáveis e diferentes possibilidades de reacção (calor, frio, fome, conforto, dor…).

▪ BLOCO 3 — À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL, 4º ano: A QUALIDADE DO AMBIENTE - Reconhecer algumas 

formas de poluição sonora (fábricas, automóveis, motos…): identificar alguns efeitos prejudiciais do ruído.

▪ BLOCO 5 — À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJECTOS, 1º ano: REALIZAR EXPERIÊNCIAS COM O SOM; 2º ano: 

REALIZAR EXPERIÊNCIAS COM O AR; 3º ano:  MANUSEAR OBJECTOS EM SITUAÇÕES CONCRETAS (tesoura, martelo, 

sacho, serrote, máquina fotográfica e de escrever, gravador, retroprojector, projector de diapositivos, lupa, 

bússola, microscópio…)

Organização curricular e programas do 1o ciclo do ensino básico. Lisboa: Ministério da Educação.



▪ Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança individual e coletiva 

em diversos contextos – casa, rua, escola e meio aquático - e propor medidas de proteção 

adequadas.

▪ Identificar os fatores que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo, 

desenvolvendo rotinas diárias de higiene pessoal, alimentar, do vestuário e dos espaços de uso 

coletivo.

Ministério da Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais do 1.º ano – 1.º Ciclo do

Ensino Básico – Estudo do Meio. Lisboa: Ministério da Educação.



▪ Refletir sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que concorrem para o 

bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo.

▪ Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e a segurança individual e coletiva, 

propondo medidas de prevenção e proteção adequadas. 

Ministério da Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais do 2.º ano – 1.º Ciclo do

Ensino Básico – Estudo do Meio. Lisboa: Ministério da Educação.



▪ Identificar um problema ambiental ou social existente na sua comunidade (resíduos sólidos 

urbanos, poluição, pobreza, desemprego, exclusão social, etc.), propondo soluções de resolução.

▪ Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber 

comunicá-los, reconhecendo como se constrói o conhecimento.

Ministério da Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais do 3.º ano – 1.º Ciclo do

Ensino Básico – Estudo do Meio. Lisboa: Ministério da Educação.



▪ Saber colocar questões, levantar hipóteses, fazer inferências, comprovar resultados e saber 

comunicá-los, reconhecendo como se constrói o conhecimento.

Ministério da Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais do 4.º ano – 1.º Ciclo do

Ensino Básico – Estudo do Meio. Lisboa: Ministério da Educação.



▪ Interpretar informação relativa à composição do ar inspirado e do ar expirado e as funções dos 

gases respiratórios;

▪ Discutir a importância da ciência e da tecnologia na identificação das principais causas das 

doenças respiratórias mais comuns;

▪ Formular opiniões críticas acerca da importância das regras de higiene no equilíbrio do sistema 

respiratório; 

Ministério da Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais do 6.º ano – 2.º Ciclo do Ensino Básico –

Ciências Naturais. Lisboa: Ministério da Educação.



▪ Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através 

da realização de atividades de investigação práticas, simples e diversificadas – laboratoriais, de 

campo, de pesquisa, experimentais (com variáveis independentes, dependentes e controladas) -

planeadas para responder a problemas.

▪ Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais.

Ministério da Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais do 6.º ano – 2.º Ciclo do Ensino Básico –

Ciências Naturais. Lisboa: Ministério da Educação.



▪ Assumir atitudes e valores que defendam a implementação de medidas que visem promover a 

sustentabilidade do planeta Terra e fomentem a saúde individual e coletiva;

▪ Implementar investigações práticas, baseadas na observação sistemática, na modelação e no 

trabalho laboratorial/experimental, para dar resposta a problemas relacionados com os materiais 

terrestres, diversidade de seres vivos e suas interações com o meio.

Ministério da Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais do 6.º ano – 2.º Ciclo do Ensino Básico –

Ciências Naturais. Lisboa: Ministério da Educação.



▪ Construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, obtidas através 

da realização de atividades de investigação práticas, simples e diversificadas – laboratoriais, de 

campo, de pesquisa, experimentais (com variáveis independentes, dependentes e controladas) -

planeadas para responder a problemas.

▪ Integrar saberes de diferentes disciplinas para aprofundar temáticas de Ciências Naturais.

Ministério da Educação. (2018). Aprendizagens Essenciais do 6.º ano – 2.º Ciclo do Ensino Básico –

Estudo do Meio. Lisboa: Ministério da Educação.



(Bonito et al., 2013)
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Foram selecionadas, para análise, as

questões mais relacionadas com as

atividades de poluição sonora realizadas:

• A minha saúde depende muito dos meus

comportamentos

• Para melhorar a qualidade do ambiente,

devia evitar-se produzir ruído

• Eu posso fazer alguma coisa para resolver os

problemas ambientais da minha escola

• Só os especialistas podem reduzir a poluição

de um ambiente

• Um nível sonoro elevado é prejudicial para a

saúde

• Há sempre sons na sala de aula, mesmo

quando fazemos silêncio

• Na minha escola existem problemas

ambientais



A minha saúde depende muito dos meus 
comportamentos

Eu posso fazer alguma coisa para resolver 
os problemas ambientais da minha escola



Só os especialistas podem reduzir a poluição de um 
ambiente

Na minha escola, existem problemas ambientais



Wilcoxon=-2,408 p<.05

Para melhorar a qualidade do ambiente, 
devia evitar-se produzir ruído

Um nível sonoro elevado é prejudicial para a 
saúde

Wilcoxon=-2,030 p<.05Wilcoxon=-2,504 p<.05

Há sempre sons na sala de aula, mesmo 
quando fazemos silêncio

Wilcoxon=-3,724 p<.05 Wilcoxon=-3,623 p<.05



Escola A
Experimen

tal
Controlo

n=21 n=21

Não produzir ruído

Falar baixo/ não gritar/ Fazer 

silêncio
13 15

Não arrastar mobiliário 1

Não correr 1

Outros 4 1

Levar os outros a não produzirem 

ruído

Falar baixo/ não gritar/ Fazer 

silêncio
2 5

Colocar material absorvente 

Mudar o revestimento do interior 3

Colocar revestimento no interior 1 3

Colocar móveis e objetos 1

Não estar em lugares com ruído

Não sei



Escola B
Experimen

tal
Controlo

n=22 n=24

Não produzir ruído

Falar baixo/ não gritar/ Fazer 

silêncio
4 19

Não arrastar mobiliário

Não correr 1

Outros 1 1

Levar os outros a não produzirem 

ruído

Falar baixo/ não gritar/ Fazer 

silêncio
6

Colocar material absorvente 

Mudar o revestimento do interior 5

Colocar revestimento no interior 12

Colocar móveis e objetos 7

Não estar em lugares com ruído 2

Não sei



Escola C

Experimen

tal
Controlo

n=13 n=14

Não produzir ruído

Falar baixo/ não gritar/ Fazer 

silêncio
8 10

Não arrastar mobiliário

Não correr

Outros 1 3

Levar os outros a não produzirem 

ruído

Falar baixo/ não gritar/ Fazer 

silêncio
1 2

Colocar material absorvente 

Mudar o revestimento do interior

Colocar revestimento no interior 2

Colocar móveis e objetos

Não estar em lugares com ruído

Não sei 1



Escola D
Experimen

tal
Controlo

n=16 n=15

Não produzir ruído

Falar baixo/ não gritar/ Fazer 

silêncio
10 9

Não arrastar mobiliário

Não correr

Outros 4 1

Levar os outros a não produzirem 

ruído

Falar baixo/ não gritar/ Fazer 

silêncio

Colocar material absorvente 

Mudar o revestimento do interior

Colocar revestimento no interior 5 6

Colocar móveis e objetos 1

Não estar em lugares com ruído

Não sei



Todas as escolas
Experimen

tal
Controlo Total

n=72 n=74 n=146

Não produzir ruído

Falar baixo/ não gritar/ Fazer 

silêncio
35 53 88

Não arrastar mobiliário 1 0 1

Não correr 1 1 2

Outros 10 6 16

Levar os outros a não 

produzirem ruído

Falar baixo/ não gritar/ Fazer 

silêncio
3 13 16

Colocar material 

absorvente 

Mudar o revestimento do 

interior
8 0 8

Colocar revestimento no interior 20 9 29

Colocar móveis e objetos 9 0 9

Não estar em lugares 

com ruído
2 0 2

Não sei 1 0 1
























