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PERCURSO DE CADA CRIANÇA 
 

1. Sala de espera 

As crianças encontram-se todas na sala de espera com 

as suas educadoras. Estão rodeadas de brinquedos, 

material de pintura e, em alguns dias, estará presente um grupo de animação. Um a um serão 

chamados por nós estudantes, que estaremos no papel de médicos. 

2. Consultório médico 

A criança traz o seu boneco “o filho” acompanhado de uma folha que já foi preenchida com a 

educadora na escola e na qual estão escritos alguns dados da criança e do boneco. Há alguma 

liberdade para pesar ou medir o boneco, auscultá-lo, dar uma vacina, fazer um curativo caso o 

boneco necessite, etc. O médico irá prescrever alguns “medicamentos” para o tratamento do 

boneco. 

3. Sala de exames e Bloco operatório 

Nesta sala existirá, em princípio, um ecógrafo e uma máquina de raio-x antigas, assim como 

algumas radiografias. Nesta sala pretende-se fazer exames ao boneco e criar de um ambiente 

propício a que a criança um dia mais tarde não tenha medo de realizar estes exames. Na parte 

do bloco operatório existirão macas, luvas, máscaras de oxigénio, máscaras, toucas, etc, e 

podem ser realizadas cirurgias ao boneco. 

4. Farmácia 

O percurso termina na farmácia onde estudantes irão fazer a educação para a segurança no 

uso de fármacos. Nesta estação, as crianças irão fazer o levantamento dos medicamentos 

prescritos pelos médicos e vão dar alguns avisos acerca do perigo dos medicamentos, com a 

mensagem de que, ainda assim, por vezes temos de os tomar quando estamos doentes para 

melhorarmos. Também lhes será dada a indicação de que só devem mexer e tomar os 

medicamentos se os pais o indicarem. 

5. Foto e regresso à sala de espera 

No fim do percurso, a criança tira uma foto com um dos estudantes (médicos ou 

farmacêuticos) que a acompanhou e depois volta para a sala de espera. 

6. Brinde final 

No final as crianças receberão alguns brindes que dependerão dos patrocínios que a comissão 

organizadora conseguir. O normal costuma ser um saquinho com lanche, uma água, um balão 

e um brinquedo e/ou livro e/ou material de pintura. 

Nota: Os estudantes estarão fixos em cada uma das salas, ou seja, há estudantes fixos no 

consultório médico, outros na sala de exames, outros no bloco operatório e outros na 

farmácia. Sendo que os estudantes do consultório médico, da sala de exames e do bloco 

operatório são do ICBAS e os da farmácia são estudantes da Faculdade de Farmácia. 
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