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Esta publicação é parte integrante do projeto Fal@ando em Bem-Estar, 

realizado pela Philips e produzido pela Editora Horizonte. Nela, você encontra o 

conteúdo adequado para alunos de 8 a 19 anos, que aborda temas como meio 

ambiente, saúde, qualidade de vida e comportamento, todos intimamente ligados 

com as questões mais importantes para o bem-estar das crianças e jovens.

Juntamente com o conteúdo, apresentado na primeira parte da publicação, 

este Guia do Voluntário Philips traz, em sua segunda parte, orientações sobre 

como aplicar o kit Defensores da Saúde em sala de aula e as respostas corretas 

às questões dos projetos Fal@ndo em Bem-Estar Kids e Young. Também serão 

apresentadas as três dinâmicas que compõem o Fal@ndo em Bem-Estar 

Teen, todas voltadas à temática do autoconhecimento dos adolescentes sobre 

seus próprios corpos, a importância da prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis (DST) e as consequências de uma gravidez não planejada.

Explorar temas ligados à qualidade de vida e ao bem-estar dos alunos é 

muito importante para criar uma nova cultura, baseada em princípios e ideias 

fundamentais para lidar com as questões da vida, hoje e no futuro. 

Nós dividimos, com todos os voluntários da Philips, o prazer e a honra de 

promover essa nova cultura e nos orgulhamos disso.

Bons trabalhos, voluntárias e voluntários!

Caro Voluntário

Consultoria pedagógica do conteúdo em sexualidade 
e prevenção das DST/Aids e gravidez na adolescência.

Direção Executiva

Maria Helena Brandão Vilela

Supervisão Educacional

Luiz Amadeu Bragante

Coordenação Educacional

Sandra Lima Vasques
Camila Macedo Guastaferro

Instituto Kaplan 

Rua Indiana, 705 – Brooklin
04562-001– São Paulo – SP

www.kaplan.org.br

Dúvidas em sexualidade? 

Adicione sosex@kaplan.org.br 
no seu msn, ou mande um e-mail com sua pergunta.
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O que é o projeto 
Fal@ndo em Bem-Estar?

Participação dos Professores

Participação dos Voluntários

O Site

O Voluntário

Você pode fazer a diferença 
como voluntário

 O projeto Fal@ndo em Bem-Estar é uma 
iniciativa mundial de investimento social da 
Philips que, como forma de engajamento do 
público interno, realiza atuações voluntárias 
em escolas do entorno. Mundialmente,  
o projeto é chamado de SimplyHealthy@
Schools e existe desde 2010. Ele reflete 
nossa missão de melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, sensibilizando crianças 
e adolescentes de todo o mundo para 
viverem de modo mais saudável, reforçando 
a nossa promessa de marca e liderança em 
sense and simplicity, como uma empresa de 
saúde e bem-estar.

Em seu novo formato, a partir de 2011 o 
Fal@ndo em Bem-Estar abrange maior faixa 

Cada professor recebe o Caderno 
do Professor, onde há informações e 
orientações sobre cada um dos seis temas 
abordados em sala de aula.

A partir desse conteúdo, o professor 
pode dar continuidade ao trabalho do 
voluntário em sala de aula e desenvolver 
novas atividades com os alunos.

Os funcionários da Philips participantes 
do projeto Fal@ndo em Bem-Estar 
recebem treinamento específico 
direcionado tanto à sua formação como 
voluntário quanto à sua atuação junto a 
crianças e adolescentes. 

O site www.falandoembemestar.com.br  
foi desenvolvido para complementar as 
informações a respeito dos temas abordados  
no projeto. Ele possui conteúdo para 
professores, alunos e voluntários. Acesse!

Segundo definição da Organização das 
Nações Unidas (ONU), o voluntário é “o 
jovem ou adulto que, devido a seu interesse 
pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte 
do seu tempo, sem remuneração, a diversas 
formas de atividades, organizadas ou não, de 
bem-estar social ou outros campos”. 

Na ação voluntária, algumas atividades 
exigem conhecimento técnico específico, mas, 
em geral, para ser voluntário basta ter boa 
vontade. Além disso, existem diversas formas 
e oportunidades de participação, tais como 
ações individuais, participação em campanhas, 
grupos comunitários, trabalho em organizações 
sociais, participação em projetos públicos, 
além do voluntariado corporativo, no qual o 
programa da Philips se encaixa. 

A Philips compartilha da ideia de que, com 
seu programa de voluntariado e o elevado 
espírito de solidariedade de seus funcionários, 
todos podem ser grandes agentes de 
transformação das suas comunidades.
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etária, com novos temas e dinâmicas. 
O projeto é composto por ações 
educativas divididas por eixos temáticos, 
de acordo com a faixa etária abordada. 
No Fal@ndo em Bem-Estar Kids e Young, 
são abordados os temas MOVIMENTO, 
LUZ, SORRISO, TERRA, ÁGUA e AR. 
O Fal@ndo em Bem-Estar Teen trata 
de gravidez na adolescência e doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), a 
partir dos poderes da PREVENÇÃO, 
ESCOLHA e CONHECIMENTO. Para 
desenvolver metodologia específica 
sobre DST e gravidez não planejada na 
adolescência, contamos com a parceria 
do Instituto Kaplan.

Fal@ndo em Bem-EstarFal@ndo em Bem-Estar
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Brônquios

Traqueia

Pulmões

Alvéolos

Diafragma

ar

Essencial à vida

O ar é um dos quatro elementos que 
compõem o planeta Terra: água, terra, 
fogo e AR. Ele constitui a atmosfera, 
composta de 21% de oxigênio e 79% 
de nitrogênio, que envolve a Terra e 
possibilita o desenvolvimento da vida no 
planeta. Apesar de não enxergarmos o 
ar, ele está presente em toda a parte e é 
tão fundamental para a nossa existência 
que não conseguiríamos sobreviver mais 
do que alguns minutos sem ele.

Além de ser importante que 
tenhamos bastante ar para respirar, 
também é vital que ele seja o mais puro 
possível. A poluição do ar é um dos 
maiores problemas que enfrentamos 
hoje em dia, provocado pelo 
lançamento sistemático na atmosfera de 
monóxido e dióxido de carbono (ou 
gás carbônico), pela queima de florestas 
e combustíveis fósseis, como a gasolina 
e o diesel. O ar poluído provoca muitos 
problemas de saúde, como bronquite, 

A respiração
Quando inspiramos o ar, ele entra pelo nariz 

ou pela boca,  segue pelo pescoço por uma 
espécie de tubo chamado traqueia e chega até 
nossos pulmões.  

Cada pulmão é repleto de pequenos 
tubos, chamados brônquios, que, por sua vez, 
levam o ar por caminhos até 350 milhões 
de microssaquinhos, chamados alvéolos, que 
abastecem o nosso sangue do oxigênio do ar. 

rinite e asma, que levam milhares de 
adultos e crianças aos hospitais todos 
os anos.  

Mesmo longe de áreas mais poluídas, 
em uma sala de aula, por exemplo, 
todos estão inspirando e expirando 
ao mesmo tempo. Na respiração, 
inspiramos oxigênio e expiramos gás 
carbônico. Isso significa que o nível de 
oxigênio nessa sala deve estar caindo 
e o de gás carbônico, aumentando. 
Uma sala de aula com janelas e portas 
fechadas não faz bem para a saúde. 
Então, o melhor a fazer é deixar sempre 
uma janela ou uma porta aberta para 

o corredor durante as aulas ou no 
intervalo. Se possível, é melhor ainda 
colocar um ventilador na sala para fazer 
o ar circular. 

Respirar bem é extremamente 
importante para a nossa saúde, 
pois quanto mais oxigênio o sangue 
transportar, melhor o corpo funciona. 

Precisamos dele o tempo todo e, por isso, temos de mantê-lo adequado às nossas necessidades

Para entender por que nosso corpo precisa tanto do ar, nada melhor do que conhecer o caminho que ele faz 

no nosso corpo

Na aula de ciências, estudamos a fotossíntese, ou seja, 
o processo por meio do qual as plantas e as folhas das 
árvores transformam a energia luminosa do sol em energia 
química, processando dióxido de carbono, água e minerais 
em compostos orgânicos, liberando oxigênio gasoso. Esse 
oxigênio vai para a atmosfera, ficando disponível para os 
demais seres vivos.

Mas, por incrível que pareça, não são as plantas e as florestas 
que produzem a maior parte do ar que respiramos na Terra e, 
sim, as algas. Somadas, as espécies de algas marinhas e de algas 
de água doce produzem 55% do oxigênio do planeta. É claro 
que as plantas e florestas ajudam com o restante, mas boa 
parte do oxigênio é consumida pelo ambiente mesmo em que 
elas se encontram. A Amazônia não é o “pulmão do mundo”, 
mas contribui enormemente para o equilíbrio da vida na Terra. 
Já as algas, para nossa sorte, fabricam muito mais oxigênio do 
que precisam e estão presentes em 70% do planeta. Em todos 
os oceanos há algas microscópicas produtoras de oxigênio.

De onde vem o oxigênio que respiramos?

RECORDE MUNDIAL
Em julho de 2009, a mergulhadora 

pernambucana Karol Meyer, 40 anos, 

passou 18 minutos e 32 segundos 

submersa nas águas de uma piscina, 

batendo o recorde mundial de 

apneia estática. Nessa modalidade, 

o mergulhador respira oxigênio puro 

antes de mergulhar e tenta ficar o 

maior tempo possível submerso sem 

respirar. Ela afirma que é necessário 

muita técnica para evitar acidentes. 

“O maior conselho é sempre 

mergulhar com supervisão. Não se 

deve fazer apneia sozinho”, orienta.

RESPIRAÇÃO COMPLETA
Um exercício saudável é fazer a respiração profunda 

e completa diariamente. Durante alguns minutos, 

respire profunda e suavemente, enchendo bem os 

pulmões, começando pela parte de baixo, depois a 

média e, por fim, a parte superior. Aos poucos você 

ficará acostumado a fazê-la sem perceber, trazendo 

muita saúde para o organismo.

Isso é fácil de verificar em sala de aula. 
Quanto mais uma pessoa pensa ou se 
mexe, mais oxigênio ela precisa.  
É por isso que quando fazemos 
exercício físico ou praticamos algum 
esporte, por exemplo, ficamos 
ofegantes, pois nosso corpo precisa de 
mais oxigênio para funcionar melhor. 
Ou, então, quando estamos estudando 
para alguma prova ou enfrentamos uma 
questão difícil, respiramos mais fundo, 
para oxigenar o cérebro e encontrar  
a resposta.

Fal@ndo em Bem-EstarFal@ndo em Bem-Estar
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Atitudes positivas
As pessoas devem e podem fazer coisas simples para garantir qualidade e quantidade do ar que respiram

Um dos maiores problemas ambientais da atualidade é a qualidade do ar das grandes cidades

Poluição atmosférica

De nada adianta sabermos da 
importância do ar para as nossas  
células e a nossa saúde e não darmos 
atenção à sua qualidade. A poluição 
do ar é um dos mais sérios problemas 
ambientais que o mundo enfrenta.  
Ela é causada em grande parte pelo 
desmatamento de florestas naturais,  
por meio das queimadas e por uma 
série de atividades humanas, como  
a produção industrial e agrícola e  
o transporte automotivo. Nesse caso,  
a poluição gerada é resultado da queima 
dos combustíveis fósseis e derivados  
do petróleo (gasolina e diesel). Eles são  
a matéria-prima para a geração de 
energia, inclusive eletricidade. Mas a 
queima desses produtos tem lançado 
grandes quantidades de monóxido e 

Não queime o lixo
Estimule os alunos e a 
direção da escola a não 
queimar o lixo, restos 
de folhas ou resíduos 
indesejados. Eles não devem 
ser queimados porque, além 
de ser proibido por lei, isso 
causa a emissão de poluentes 
e gás carbônico para a 
atmosfera. Os resíduos de 
jardim e agrícolas podem ser 
utilizados como fertilizantes 
por meio do processo de 
compostagem (uma matéria 
que rende aulas interessantes 
para escolas próximas a 
zonas rurais).

Transporte escolar em ônibus ou peruas
Estimule os alunos a usarem o transporte coletivo,  
a bicicleta ou mesmo virem a pé. Isso evita o uso  
do automóvel para pequenos trajetos, que 
são os que consomem mais combustível e, 
consequentemente, os que mais poluem.

Evite produtos de limpeza que 
contenham compostos voláteis 
Compostos orgânicos voláteis são comuns  
em detergentes, ceras, removedores de manchas 
e lustradores que podem causar irritação nas vias 
respiratórias, fadiga e falta de ar. Os rótulos não 
informam se o produto contém esses compostos. 
Contate o serviço de atendimento ao consumidor 
do fabricante para saber.

Limpe regularmente  
o ambiente
A limpeza regular remove  
os mofos, ácaros, fungos, vírus 
e bactérias do ambiente. 
Evite usar carpetes e tapetes 
felpudos. Isso diminui o 
risco de alergias, resfriados e 
doenças respiratórias. As telas 
e cortinas nas janelas não 
protegem contra a poluição 
externa. Pelo contrário, 
diminuem a circulação de 
ar e, assim, aumentam a 
concentração de poluentes  
e do gás carbônico produzido 
pela expiração dos alunos. 

Plante árvores e cultive plantas que limpam o ar 
Sempre há um espaço na escola para um canteiro ou até mesmo uma plantinha. 
Ou oportunidades para programar atividades que estimulem os alunos a cultivar 
flores e plantas. Espécies como gérbera, babosa, crisântemo e lírio-da-paz 
possuem, em suas raízes, bactérias que transformam poluentes, como monóxido 
de carbono e até fumaça de cigarro, em nutrientes para a planta. Outra 
excelente iniciativa é estimular os alunos a plantarem uma árvore todos os anos, 
por exemplo, no Dia da Árvore (21 de setembro) ou no Dia Mundial do Meio 
Ambiente (5 de junho).

dióxido de carbono e elementos tóxicos 
que ficam suspensos na atmosfera 
terrestre. Quando respiramos o ar 
contaminado por esses poluentes,  
o monóxido e o dióxido de carbono 
formam um composto estável com  
a molécula de hemoglobina do sangue, 
denominado carboxiemoglobina, 
que pode impedir assim o transporte  
de oxigênio para as células e causar  
até mesmo problemas respiratórios. 

Quase todas as grandes cidades 
mundiais sofrem com os efeitos da 
poluição do ar. Centros urbanos como 
São Paulo, Belo Horizonte, Tóquio, Nova 
York e Cidade do México estão na 
relação dos mais poluídos do mundo.

Existem algumas soluções que são 
amplamente aceitas para controle 

A NATUREZA AJUDA
O vento é resultado do movimento do ar na 

atmosfera, provocado principalmente pela diferença 

de temperatura e pressão entre duas regiões. E é 

muito importante para o ser humano porque facilita 

a dispersão dos poluentes e também pode gerar 

eletricidade, a chamada energia eólica.

da poluição atmosférica. Como, por 
exemplo, a troca dos combustíveis 
fósseis por outros menos agressivos 
ao ambiente, como o gás e o etanol, 
ou a maior utilização da energia solar 
ou eólica.  Tais iniciativas já começaram 
em alguns lugares com muito sucesso. 
Nas indústrias, a instalação de filtros 
antipoluentes nas chaminés pode ser 
estimulada ou eventualmente cobrada 
por determinação de leis ambientais.  
E a indústria automobilística pode 
contribuir produzindo motores 
que consumam menos, adaptados 
a combustíveis limpos, e ter a 
obrigatoriedade do uso de  
catalisadores nos escapamentos,  
entre outros avanços tecnológicos 
visando minimizar o problema. Pode-se 
também incentivar a arborização dos 
grandes centros urbanos e o uso de 
meios de transportes públicos, como o 
metrô, ou alternativos, como a bicicleta,  
por meio de ciclovias. 

Combater a poluição atmosférica  
é um desafio global que exige um 
amplo esforço de toda a humanidade 
para não se tornar um problema 
crônico para as próximas gerações. 
Mas ainda dá tempo, e cada um pode 
fazer a sua par te.

ar
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O funcionamento e a saúde do 
nosso corpo dependem da luz solar. 
Ela é essencial para que nossos olhos 
possam enxergar, por exemplo. Também 
regula nosso ritmo biológico, chamado 
circadiano, que influencia a digestão, os 
horários do sono, o crescimento e a 
renovação das células, assim como as 
variações da temperatura do 
nosso corpo. 

A luz solar é composta 
também de radiação 
ultravioleta que promove  
a síntese da vitamina D3 
na pele após cerca de dez 
minutos de exposição. Essa 
vitamina auxilia a absorção 
do fósforo e do cálcio para o 
sangue. Isso fortalece os ossos 
e contribui para o crescimento 
ao longo dos anos, além 
de evitar doenças como o 
raquitismo e a osteoporose.  
A luz também influencia 
nosso estado psicológico. 
Nosso humor e nossa 
sensação de bem-estar são 
afetados pela luz visível. Por 
outro lado, a privação de luz 
solar pode causar sonolência, 
fadiga e até depressão.

lu
z

Calor e energia

A luz solar dita o ritmo da vida  
na Terra e de seus habitantes. Todas 
as coisas vivas alimentam-se dela para 
crescer, sobreviver e se reproduzir.   
As plantas, por exemplo, suprem suas 
necessidades captando a luz do sol e 
convertendo-a em energia química, em 
um processo chamado fotossíntese. 
Sem a luz elas não poderiam crescer e, 
consequentemente, servir de alimento 
para outras criaturas. A luz solar é fonte 
de vida para inúmeras espécies, mas é fatal 
para outras, como bactérias, vírus e mofos.

Apesar de a luz solar ser filtrada 
pela atmosfera, parte de seus raios 
infravermelhos atinge a superfície 
terrestre e produz o calor, vital para 
todos os ecossistemas da Terra. O 
calor regula a temperatura ambiente, 
a evaporação, a quantidade de água, 
o regime de chuvas, o clima, ou seja, o 
equilíbrio do planeta. Sem ele, a vida na 
Terra também seria impossível.

Sono,  nosso descanso 
merecido e necessário

Uma pesquisa feita em 2009 pela 
Associação Brasileira do Sono apontou 
que mais de 40% dos brasileiros sofrem 
algum tipo de distúrbio de sono, deixando 
de dormir as 7 ou 8 horas necessárias 
para um adulto. Já crianças têm uma 
necessidade maior de sono, sendo ideal 
que durmam de 10 a 12 horas para que 
cresçam fortes e saudáveis.

É durante o sono profundo que o 
cérebro adquire a memória de longo 
prazo, ou seja, armazena as informações 
recebidas e guarda as lembranças. 
Também durante o sono, a defesa 
imunológica do nosso organismo se 
fortalece, as células se renovam e muitos 
hormônios, como o do crescimento, 
indispensável às crianças e adolescentes, 
são liberados. 

A falta de sono nas crianças e 
adolescentes provoca alterações no 
comportamento, tornando-as mais 
agressivas e irritadiças, além de afetar a 
concentração, raciocínio e o controle 

O Sol aquece e ilumina a vida no planeta e é responsável por inúmeros benefícios aos seres humanos 

É na hora do sono que o nosso corpo fortalece suas defesas, armazena 
as informações recebidas e nos prepara para os desafios do dia seguinte

Mas, em excesso, a luz solar pode 
provocar queimaduras, envelhecimento 
precoce e câncer de pele. Quanto 
mais tempo de exposição e quanto 
mais clara for a pele, maiores serão os 
efeitos negativos. 

VELOCIDADE DA LUZ
Um raio de sol viaja a 300 mil 
quilômetros por segundo. Ele 
gasta cerca de oito minutos 
para viajar os 150 milhões de 
quilômetros do Sol à sua pele.

A luz visível que o Sol emite é composta de diversas 
cores, cada uma com seu comprimento de onda. Certa 
vez, no século 17, o físico inglês Isaac Newton descobriu 
que, ao atravessar um prisma, a luz se dividia em várias 
cores, como um arco-íris. Outra descoberta interessante 
foi como vemos as cores. Se uma parede é vermelha, 
por exemplo, significa que ela absorve todas as cores 
que estão na luz do sol, menos o vermelho. Isso porque 
a parede tem pigmentos que absorvem o vermelho, do 
mesmo jeito que outros pigmentos absorvem o azul 
ou o amarelo. Se não houvesse a luz do sol, a parede 
vermelha seria preta. E se a parede for iluminada por 
uma luz amarela, ela certamente não vai parecer tão 
vermelha assim.

O MISTÉRIO DAS CORES

Fal@ndo em Bem-EstarFal@ndo em Bem-Estar
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do peso. Problemas como obesidade 
são mais frequentes em pessoas que 
dormem menos.

Higiene do sono é o conjunto 
de condições, hábitos e cuidados 
necessários para um sono de boa 
qualidade. Dentre os aspectos mais 
importantes relacionados à higiene do 
sono estão: 
Estar atento à alimentação, fazendo 
refeições leves à noite. 

Usar a cama só para dormir, evitando 
comer, trabalhar ou estudar. 

Manter o quarto arejado e acolhedor. 
Deixar o ambiente com luz baixa e 
cortinas fechadas para dormir. 

Dormir em um colchão adequado, 
com a densidade adequada para  
cada peso.

Evitar atividades agitadas como 
videogames, especialmente para  
as crianças, antes de dormir.

Manter a rotina, dormindo sempre  
no mesmo horário.
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Atitudes positivas
A luz do sol é saudável para todos e gera o calor e a energia de que precisamos para viver

A luz é energia

Na Terra, quase todas as fontes de 
energia conhecidas e utilizadas pelo 
homem são ou foram derivadas do sol. 
O carvão mineral, o petróleo e o gás 
natural, conhecidos como combustíveis 
fósseis, são produtos da captação e 
armazenamento da luz solar em plantas, 
algas e animais pré-históricos. 

A própria luz solar é uma poderosa 
fonte energética. Utilizando um 
semicondutor de silício, os cientistas 
desenvolveram a tecnologia das células 
fotoelétricas, capazes de converter  
a luz em eletricidade. O conjunto de 
células fotoelétricas denominou-se  
placa fotovoltaica.

A luz solar tem grande potencial 
energético. Para aproveitá-lo, já existem 
placas fotovoltaicas de várias potências e 
tensões para os mais diversos usos.  
A energia solar pode ser usada em casa 
para obter água quente, bem como para 
fazer funcionar pequenos aparelhos. No 
setor agrícola, as estufas, os secadores e 
as usinas de purificação ou dessalinização 
de águas são as mais beneficiadas por 
essa tecnologia. 

Os principais países que já utilizam 
a energia solar são o Japão, seguido da 
Alemanha e dos Estados Unidos.  
Mas o potencial é imenso. O único 
entrave ainda é o alto custo de 
instalação do equipamento, mas que 
vem caindo gradativamente ao longo  
das últimas décadas. 

A energia solar é considerada uma 
forma de energia limpa, sendo alvo 
de estudos em diversos institutos 
de pesquisa ao redor do mundo 
que veem nela a alternativa mais 
atraente e ecológica para solucionar as 
demandas de energia da humanidade. 
Um aumento no seu uso implicaria na 
diminuição da dependência de outras 
fontes de energia, principalmente dos 
combustíveis fósseis, causadores de graves 
problemas ambientais. Para os países em 
desenvolvimento, como o Brasil, o uso 
dessa fonte energética poderia contribuir 
ainda mais para o crescimento sustentável. 

ENERGIA PARA SATÉLITE

Em 1962, o Telstar, primeiro satélite de 
comunicações a transmitir um sinal de televisão, 
utilizou a luz solar como fonte de energia. 

Quando usamos equipamentos e 
sistemas elétricos em nosso dia 
a dia, é inevitável que uma parte 
da energia consumida se perca 
no processo. Uma lâmpada, por 
exemplo, transforma a corrente 
elétrica em luz e calor, mas como 
dela só se aproveita a iluminação, 
a geração de calor é considerada 
desperdício. É o caso das lâmpadas 
incandescentes comuns, que têm 
uma eficiência energética de 8%. 
É por isso que, na Europa, elas 
desaparecerão das prateleiras até 
2012 e em vários países, inclusive 
no Brasil, seguem o mesmo caminho, 
sendo substituídas por lâmpadas 
fluorescentes, que têm uma 
eficiência energética de 32%. Cerca 
de 80% da iluminação dos lares 
em todo o mundo ainda é feita por 
lâmpadas incandescentes. Se todas 
fossem trocadas por fluorescentes, 
a emissão de gás carbônico seria 
reduzida em 20 milhões de 
toneladas por ano, o mesmo que um 
país como Portugal produz.
Os produtos LED (Diodos Emissores 
de Luz) são ainda mais eficientes 
e possuem menor impacto 
ambiental. As lâmpadas LED Philips 
proporcionam até 80% de economia 
de energia em comparação com as 
tradicionais e possuem uma vida 
útil longa. Enquanto uma lâmpada 
incandescente comum possui vida 
útil de 1000 horas, a MASTER 
LEDbulb, da Philips, dura 25 vezes 
mais. Além disso, ela gera menos 
calor e não contém mercúrio.

EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

Faça o sol penetrar 
em sua casa
A luz solar é um agente 
que mata bactérias  
e fungos. Abra portas, 
janelas, cortinas e faça 
uma poda em árvores 
que estejam impedindo a 
sua entrada. A falta de sol 
na casa cria umidade e 
fungos que podem fazer 
mal à saúde. Sempre 
que possível, coloque 
colchões, travesseiros e 
calçados ao sol, por uma 
ou duas horas.

Tome banho de sol
Se você não tem a pele 
muito sensível e não 
toma medicamentos que 
causam fotossensibilidade, 
procure tomar pelo 
menos de 15 a 20 minutos 
de sol por dia, entre a  
8 e 10 horas da manhã, 
nos braços e pernas, sem 
uso de protetor solar. 

Use filtro solar com fator 
de proteção
Mesmo as pessoas de pele 
morena e negra podem 
desenvolver câncer de pele. 
Ou seja, todos que ficam mais 
expostos ao sol precisam usar 
um filtro ou protetor solar. 
Jovens e adultos devem optar 
por FPS 15, no mínimo. Por 
terem a pele mais sensível, 
adolescentes e crianças devem 
optar por FPS 30 ou superior. 

Cuidado com os olhos
Os olhos são órgãos 
sensíveis e suscetíveis à 
radiação solar, que pode 

causar lesões, doenças degenerativas e até cegueira. 
Por isso, não se deve olhar diretamente para o sol. 
Se ele incomoda seus olhos, proteja-os com óculos 
escuros. Mas certifique-se de que as lentes possuem 
proteção contra os raios UV.

E use em todo o corpo
A radiação ultravioleta é mais intensa 
entre 10 e 16 horas. Por isso, deve-se 
evitar a exposição solar durante esse 
período. Os filtros solares devem ser 
aplicados 30 minutos antes da exposição 
ao sol e reaplicados após a natação, 
o suor, o secar-se com toalhas e a 
permanência por mais de duas horas ao 
sol.  Orelhas, lábios, pescoço, dorso das 
mãos e dos pés e couro cabeludo onde 
há pouco cabelo, são regiões do corpo a 
que não damos muita atenção, mas que 
precisam ser protegidas pelo filtro solar. 
Mesmo nos dias nublados e dentro de 
automóveis, é aconselhável o uso do filtro.

Use loção cremosa
Se a sua pele for sensível, 
mesmo tendo usado o 
protetor solar durante 
a exposição ao sol, ela 
deve ser hidratada com 
uma boa loção cremosa.

Muita água
Hidrate muito 
o seu corpo 
quando 
exposto à luz 
solar.  Beba 
bastante água.

lu
z

Há muitas formas de aproveitar o sol como fonte energética
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Vida útil  
de 1000 horas

Consumo de  
60 W

MASTER LEDbulb

Vida útil de 
25000 horas
Consumo de  

12 W
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O Fal@ndo em Bem-Estar Teen tem como 
objetivo levar informações e sensibilizar adolescentes 
sobre questões como gravidez não planejada e 
doenças sexualmente transmissíveis (DST), em 
especial a Aids.

A preocupação da Philips com esse tema 
teve início em 1995, quando passou a abordar a 
prevenção das DST/Aids em um trabalho interno 
periódico com funcionários, integrando o Cenaids 
(Conselho Empresarial Nacional para Prevenção ao 
HIV/Aids).

Em 2001, foi lançado o projeto Doe Vida, 
que possibilitou a participação voluntária de 
seus colaboradores nesse tema, atuando com 
adolescentes de escolas públicas e comunidades. 

Oficina Prevenção  
de gravidez e DST/Aids

1. Introdução  
Depois de dez anos de sucesso no Brasil, o projeto 
foi modernizado e inserido no Fal@ndo em  
Bem-Estar.

As dinâmicas do Fal@ndo em Bem-Estar Teen 
buscam tornar as situações próximas da realidade 
dos adolescentes. Para isso, durante as ações, os 
voluntários realizam atividades interativas para 
aproximar os conceitos abordados ao dia a dia do 
adolescente. 

Com a aplicação do Kit Teen é possível mostrar 
ao público que a sexualidade é muito mais do 
que a genitalidade. Ela é, também, uma questão de 
cidadania, que envolve valores, crenças e atitudes 
e, com responsabilidade, pode ser vivida de forma 
saudável e prazerosa.

Sensibilizar e esclarecer são as palavras-chave.
Para que eles entendam a mensagem que 

você quer passar, é preciso demonstrar interesse 
por eles, por seus sonhos e mostrar que 
acredita na diferença que essa palestra pode 
fazer na vida de cada um.

Adolescentes entre 13 e 19 anos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. 

Adolescentes...

... são crianças que acabaram de crescer, estão 
treinando para ser adultos e muitas vezes 
não sabem que caminho tomar. É uma fase 
cheia de inseguranças e expectativas, na qual 
aflora, em meio a muitas outras novidades, 
a sexualidade. Ela traz prazer imediato e, 
também, consequências, que devem ser 
administradas. Os adolescentes precisam 
administrar suas atitudes, desejos, medos 
e, muitas vezes, repressão e preconceitos 
da família e do meio social. Despreparados, 
muitos se expõem a riscos, como gravidez e 
doenças sexualmente transmissíveis.

2. Público-Alvo 4. Apresentação

O Fal@ndo em Bem-Estar Teen possui três dinâmicas (O Despertar para o Sonho, Jogo 
dos Contatos e Assim Pega/Assim Não Pega), que utilizam os seguintes materiais:

3. O Kit Teen
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1 banner
3 discos com os poderes
1 cartão Poder da Escolha
1 cartão Poder da Prevenção
10 cartões Poder do Conhecimento
Fichas do sonho 
Fichas de assinatura
Bexigas
1 camisinha feminina e 1 masculina
Fichas de Avaliação
Brindes (folheto com camisinha)
9 tarjetas (Assim Pega/Assim Não Pega)

Sugestão de texto introdutório:

“Somos funcionários da Philips do Brasil e voluntários do projeto Fal@ndo em Bem-Estar. 

Estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto que interessa a todos nós: 

sexualidade. Falaremos, especificamente, de duas coisas muito importantes:  gravidez não 

planejada na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis, especificamente a Aids. 

As pessoas costumam falar em se prevenir, só que na hora “H’ muita gente não se previne. 

Pedro e Ana são dois jovens na idade de vocês que começaram a se conhecer melhor, 

mas eles estão cheios de dúvidas quanto a levar uma vida mais segura. Hoje faremos três 

dinâmicas, nas quais vocês responderão a perguntas e ajudarão Pedro e Ana a encontrar 

os poderes da escolha, da prevenção e do conhecimento”.

Diga que foi capacitado para trazer 
informações importantes. No decorrer das 
dinâmicas você perceberá que eles sentirão 
que podem realmente confiar no que você 
diz, desde que se encontre, de fato, preparado 
para a discussão.
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