
ENFERMEIRO DE PALMO E MEIO 
 

No dia 5 de junho de 2014, a sala dos Reguilas e a sala dos 

Golfinhos foram à Escola Superior de Enfermagem de Lisboa que fica 

perto do Hospital de Santa 

Maria.  

Chegámos à escola e 

tínhamos uma enfermeira à 

nossa espera, a Enfermeira 

Rute. Depois fomos para 

uma sala e estivemos a 

conversar com meninos que 

estão a estudar para ser 

enfermeiros. O enfermeiro Diogo explicou-nos que íamos fazer várias 

atividades: íamos tratar de bonecos, íamos ser enfermeiros, íamos 

pintar e íamos ver um vídeo sobre as vacinas.  

 Depois os enfermeiros levaram cinco meninos de cada vez para 

uma sala, onde íamos tratar dos bonecos e aprender a ser enfermeiro. 

 Nessa sala, quando entrámos molhamos as nossas mãos em 

pratos com tinta (azul, verde, cor-de-rosa e amarelo) e fizemos o 

carimbo num papel que estava na parede…depois fomos levar as 

nossas mãos.  

 Depois fomos vestir a bata branca de enfermeiro, colocámos umas 

luvas nas mãos e uma máscara na boca para nos protegermos dos 

micróbios. Também pusemos um estetoscópio nos nossos ouvidos 



para ouvir o coração das pessoas, era a sério... Como íamos tratar dos 

bonecos colocámos o estetoscópio ao pescoço.  

 Depois fomos para a sala onde estavam os bonecos deitados nas 

camas e escolhemos um para tratar. Fizemos muitos tratamentos: 

 

SALA DOS REGUILAS  

 

“O meu boneco era o noddy e eu tratei da perna, ele estava a 

brincar com a sua amiga e torceu o pé. Eu tirei o penso e coloquei 

outro. E também tratei da garganta do Noddy.” (ANA LÚISA) 

 

“O nosso boneco era a Mariana. Ela estava com febre. Nós vimos 

o medicamento e medimos a Mariana. Nós deitámos a Mariana 

para ela descansar um bocadinho e ouvimos o coração. Nós 

vimos a febre. Nós também fizemos miminhos ao bebé.” 

(LUCIANA E RAQUEL) 

 

“O meu boneco era uma bebé. Eu pus um penso no braço, perto 

do cotovelo. Depois eu vi que o braço dela estava feriado. Eu meti 

medicamentos na seringa e dei a vacina à bebé. Depois eu deitei-a 

na cama para ela descansar.” (AFONSO) 

 



“Eu pus um penso no braço. Ouvi o coração dele. Tratei da 

boneca. Também fui enfermeira.” (LEONOR) 

 

“Eu ouvi o coração, pesei o bebé e também pus o remédio. Eu 

estava a descobrir o que o bebé tinha.” (GUILHERME) 

 

“O meu bebé tinha dores de barriga. Depois demos o remédio, 

fomos ouvir o coração. Fomos ver se o bebé era grande ou 

pequeno. Depois fomos deitar na cama para descansar.” (MARIA 

LEONOR) 

 

“O meu bebé feridas no braço. Depois pus o penso nele.” 

(PEDRO) 

 

“Primeiro eu balancei-o e depois deitei-o. Dei um remédio.” 

(AFONSO COSTA) 

 

“Pus o penso à enfermeira Rute.” (JOÃO BERNARDO) 

 

“Eu pus o penso à bebé. Eu dei o remédio e eu também medi a 

febre.” (MARTA) 

 

“O meu boneco era um menino e chamava-se Noddy. Medi a febre, 

vi a garganta. Dei o xarope e depois fui deita-lo na cama.” (DAVID) 

 

“O meu boneco era o Guilherme. Estava a correr na rua e depois 

ele tropeçou e caiu…magoou-se na perna e no joelho. No meu 

bebé eu vi a boca. Dei remédio. Ele estava muito quente. Depois 

eu ouvi o coração e estava a bater. Ele tinha que ficar no hospital 

porque estava doente.” (XISCO) 

 



“O meu boneco era um menino e chamava-se João. Eu dei 

remédio ao bebé, pus um penso e ouvi o coração o estetoscópio. 

Depois pus na cama para ele dormir.” (JOÃO BASTANHEIRA) 

 

“O meu boneco era o urso. Eu dei um remédio e também tratei 

dele. O urso tinha dois pensos na mão esquerda e também tinha 

um penso na mão direita. Eu pesei-o e dei uma injecção.” (DINIS) 

 

 

SALA DOS GOLFINHOS 

 

“Estava a colocar o Noddy na cama e a tratar dele.” (PEDRO 

TEIXEIRA) 

 

“O enfermeiro estava a tratar do Noddy comigo.” (VASCO) 

 

“Estava a tratar da boneca vitória a colocar um penso.” (AFONSO 

SANTOS) 

 

“Estive a colocar um penso com as enfermeiras.” (MATILDE 

ANTUDES) 

 

 



“Estive a tratar da boneca Carolina com os enfermeiros.” 

(MATILDE FERREIRA) 

 

“Estive a tratar dos bonecos com os enfermeiros.” (JOÃO PEDRO) 

 

“Estive a colocar remédios no boneco.” (ANTÓNIO) 

 

“Estive a fazer um penso ao boneco.” (DANIELA) 

 

“Eu e os amigos fomos para a sala tratar dos bonecos.” 

(HENRIQUE)  

 

Terminámos os tratamentos e cuidados aos bonecos e fomos para 

uma sala preencher um livro com as informações o doente. Depois 

fomos para a sala de cima e os enfermeiros deram-nos balões, um 

saco com um pequeno lanche, um livro e lápis.  

Agradecemos aos senhores enfermeiros pelas atividades que 

tínhamos feito, pois adorávamos a experiência e aprendemos muitas 

coisas.  

Os senhores enfermeiros levaram-nos à porta da escola! 

Adorámos a visita de estudo à Escola Superior de Enfermagem. 

 


