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RESUMO: Saúde significa mais do que o conceito negativo de ausência 

de doença. É definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas 

com a ausência de doença. A escola é de extrema importância nesse 

contexto, já que deve fornecer aos estudantes elementos que os 

capacitem para uma vida saudável. Com base nessas informações, o 

objetivo geral deste trabalho é promover ação educativa que ajude no 

processo de construção de conhecimentos em saúde voltada para crianças 

e adolescentes da rede pública de ensino da cidade de Belém. Para isso, 

foram realizadas na E.E.E.F.M. “Barão do Rio Branco”, situada na 

Avenida Generalíssimo Deodoro, 1464 - Nazaré, Belém – PA, oficinas 

que abordaram temas relacionados à saúde, tais como: saúde bucal, 

higiene corporal, vacinas, sexualidade, alimentação saudável, ambiente, 

dentre outros. Os recursos didáticos para as apresentações foram: 

projetor multimídia, colagens, pinturas, rodas de conversa, músicas, 

cartazes, folders. Após as apresentações, constatamos que a maioria dos 

estudantes considerava saúde somente a ausência de doença e 

desconhecia a importância dos microrganismos para o bem-estar da 

sociedade. Todos os objetivos do projeto de extensão foram alcançados 

com êxito: conseguimos transmitir a mensagem que desejávamos a partir 

de abordagem educativa; orientamos os alunos a cerca de hábitos de 

higiene, alimentação e moral; elaboramos material educativo sobre as 

temáticas abordadas; conseguimos demonstrar aos alunos a importância 

que eles têm quanto ao ato de repassarem as informações adquiridas. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde. Escola. Estudantes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por força da Constituição Brasileira, toda criança, ao completar 

sete anos de idade, deve ser matriculada na Escola. A mesma 

Constituição confere, assim, à escola determinadas responsabilidades. 

Todos os indivíduos têm direito à vida, à instrução, à segurança, à saúde 

(dentro de um clima de liberdade). São direitos que dependem de 

incorporações conscientes, e não de mera informação (MARCONDES, 

1972). 

Saúde significa mais do que o conceito negativo de ausência de 

doença. É definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a 

ausência de doença (MARCONDES, 1972). 

A escola, sozinha, não levará os alunos a adquirirem saúde. Pode 

e deve, entretanto, fornecer elementos que os capacitem para uma vida 

saudável. Esses elementos poderão ser dados por um trabalho 

pedagógico, cujo enfoque principal é na saúde e não na doença. Por isso 

o desenvolvimento de conceitos deve ter como finalidade subsidiar a 

construção de valores e a compreensão das práticas de saúde favoráveis 

ao crescimento e ao desenvolvimento (BRASIL, 1997). 

Entende-se por Educação em Saúde (ES) quaisquer combinações 

de experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações 

voluntárias conducentes à saúde. A palavra combinação enfatiza a 

importância de combinar múltiplos determinantes do comportamento 

humano com múltiplas experiências de aprendizagem e de intervenções 

educativas. A palavra delineada distingue o processo de educação de 
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saúde de quaisquer outros processos que contenham experiências 

acidentais de aprendizagem, apresentando-o como uma atividade 

sistematicamente planejada. Facilitar significa predispor, possibilitar e 

reforçar. Voluntariedade significa sem coerção e com plena compreensão 

e aceitação dos objetivos educativos implícitos e explícitos nas ações 

desenvolvidas e recomendadas. Ação diz respeito a medidas 

comportamentais adotadas por uma pessoa, grupo ou comunidade para 

alcançar um efeito intencional sobre a própria saúde (GREEN & 

KREUTER, 1991). 

Educação para saúde na escola significa a formação de atitudes e 

valores que levam o estudante ao comportamento inteligente, revertendo 

em benefícios de sua saúde e da saúde dos outros. Não se limita a dar 

conhecimentos; preocupa-se em motivar a criança para aprender, 

analisar, avaliar as fontes de informações, em torná-la capaz de escolher 

inteligentemente seu comportamento com base no conhecimento 

(MARCONDES, 1972). 

Nessa perspectiva, ao realizarmos uma ação educativa, devemos 

utilizar técnicas que visem a fortalecer o conhecimento do usuário, 

percebendo a saúde não só como resultado de práticas individuais, mas 

também como reflexo das condições de vida em geral. 

Com base nessas informações, o objetivo geral deste trabalho é 

promover ação educativa que ajude no processo de construção de 

conhecimentos em saúde voltada para crianças e adolescentes da rede 

pública de ensino da cidade de Belém. Além disso, tratar de assuntos 
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diversos como: saúde bucal, higiene corporal, vacinas, alimentação 

saudável, ambiente. 

Deste projeto participaram as alunas extensionistas Ana Paula 

Ferreira Reis e Camila da Costa Boga. 

 

MATERIAL E METODOLOGIA 

 

O projeto foi executado na E.E.E.F.M. “Barão do Rio Branco”, 

situada na Avenida Generalíssimo Deodoro, 1464 - Nazaré, Belém - PA, 

próxima à FIBRA. A escola foi contatada previamente por meio da 

coordenação das USEs (Unidade da Secretaria de Educação). Os 

estudantes que participaram das atividades estavam devidamente 

matriculados na instituição de ensino. As atividades desenvolvidas com 

os alunos foram realizadas fora do horário de aula, para que não 

houvesse prejuízo em suas atividades escolares. 

Primeiramente fizemos uma visita técnica na escola, para 

conhecer a rotina dos estudantes frequentadores desse estabelecimento 

de ensino, assim como a realidade vivenciada por eles. Na oportunidade 

verificamos o local mais propício para realização da atividade, 

respeitando a infraestrutura e logística da escola, e os dias mais 

apropriados para sua execução. Em um segundo momento, fizemos a 

divulgação e o convite à participação nas atividades. 

Antes da apresentação da oficina, foi dada uma explicação dos 

objetivos do nosso grupo, explicitando-se que não existem opiniões 

certas ou erradas, que opiniões contrárias são bem-vindas e haverá o 
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pedido aos participantes para que falem um de cada vez. Dessa forma, 

pudemos estimulá-los a participar da atividade, além de valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos. 

Após esse momento, foi apresentada, de maneira lúdica, a 

oficina “Os micróbios em nossa vida”, que abordou diversos temas 

relacionados à saúde, tais como: saúde bucal, higiene corporal, vacinas, 

alimentação saudável, ambiente, dentre outros. Torna-se importante 

ressaltar que cada atividade teve sua linguagem adaptada à faixa etária 

dos alunos, para que eles pudessem aproveitá-la em sua essência. 

De maneira geral os recursos didáticos utilizados foram: 

projetor multimídia, colagens, pinturas, rodas de conversa, músicas, 

cartazes, folders, jogos, dentre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No dia 29 de maio de 2015, eu e as alunas extensionistas 

realizamos as primeiras apresentações do projeto com a oficina “Os 

micróbios em nossa vida” (Figura 1 e 2). Essa teve por objetivo 

desmistificar o mundo microbiano, deixando claro para os alunos que 

esses seres invisíveis a olho nu, microscópicos, podem trazer benefícios 

a nossa saúde, além de nos permitir explorar diversos assuntos tais como: 

higiene bucal e corporal, vacinas, meio ambiente, entre outros. Dessa 

forma, introduzimos, ao longo de nossa conversa, várias situações em 

que o conhecimento adquirido poderia ser utilizado e que eles poderiam 

ser agentes multiplicadores dessas informações. As demais apresentações 
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aconteceram nos dias 11 de junho, 20 de setembro, 8 de outubro e 12 de 

novembro de 2015. 

 

 

Figura 1. Apresentação da oficina “Os micróbios em nossa vida”, no dia 

29 de maio. 
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Figura 2. Apresentação da oficina “os micróbios em nossa vida”, no dia 

18 de dezembro. 

 

Ao iniciarmos as apresentações falávamos, brevemente, sobre o 

assunto a ser abordado e iniciávamos um bate-papo com os estudantes. 

Como uma forma de tentar estimular a participação dos alunos, fazíamos 

perguntas como: Vocês sabem o que são microrganismos? Eles fazem 

bem ou mal a nossa saúde? O que é saúde? dentre outras e eles 

interagiram quase que instantaneamente conosco (Figura 3 e 4). Surgiam 

respostas do tipo: “São bichinhos muito pequenos que causam doenças” 

ou “Acho que eles não fazem bem pra gente”. A maioria dos estudantes 

considerava saúde somente a ausência de doença. Então explicávamos 
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que, na verdade, é um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não apenas a ausência de doença. 

 

 

Figura 3. Interação dos alunos com os ministrantes da oficina. 
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Figura 4. Interação dos alunos com os ministrantes da oficina. 

 

Os alunos mostravam-se muito surpresos ao descobrirem que 

alimentos como leite, iogurte e pão são produzidos com o auxílio de 

microrganismos e que a vacina também pode ser fabricada com 

“pedaços” desses seres que aparentemente são insignificantes. 

 Quando era perguntando sobre o modo como eles cuidavam da 

higiene bucal e corporal, obtínhamos respostas como: “Eu escovo muito 

bem a minha boca, tia.”ou “O pé do fulano fede porque ele não lava”. 

Explicávamos a eles que o nosso corpo é coberto por microrganismos e 

eles nos ajudavam em muitos processos, mas que em certas situações 
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poderiam nos trazer prejuízos como odores desagradáveis ou até mesmo 

doenças. 

 Quando o público era predominantemente adolescente, 

introduzíamos temas como sexualidade e doenças sexualmente 

transmissíveis provocadas por vírus, bactérias e fungos, ressaltando que 

existem microrganismos que habitam normalmente os nossos órgãos 

genitais e a importância da higienização desses locais. 

 As estudantes extensionistas tiveram a oportunidade de conviver 

com as crianças e adolescentes e devolver à sociedade os conhecimentos 

que estão sendo adquiridos no curso de graduação na FIBRA (Figura 5). 

Além disso, as alunas puderam adquirir uma experiência sem igual, ao 

trocarem informações com esses “pequeninos”, que são o futuro de nossa 

nação. 
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Figura 5. A bolsista Ana Paula ministrando a oficina. 

 

Ao final das apresentações, os estudantes expressavam por meio 

de desenhos ou mensagens lhes passadas com as nossas oficinas. Esse 

era um momento muito divertido e interessante em que eles conseguiam 

expressar o que tinham aprendido (Figura 6 e 7). Como resultado, 

encontramos mãos limpas e sujas, para lembrar que nessa parte do nosso 

corpo vivem diversas espécies de microrganismos; bocas e dentes limpos 

e brilhantes, para lembrar que devemos sempre mantê-los bem 

higienizados. Além disso, é muito gratificante ganhar um abraço e um 

muito obrigado sincero de quem apreciou o que com tanto carinho 

elaboramos. 
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Figura 6 e 7. Os estudantes desenhando o que aprenderam com a oficina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos os objetivos do projeto de extensão foram alcançados com 

êxito. Conseguimos transmitir a mensagem que desejávamos a partir de 

abordagem educativa; orientamos os alunos a cerca de hábitos de 

higiene, alimentação e moral; realizamos a elaboração de material 

educativo sobre as temáticas abordadas; conseguimos demonstrar a 

importância que eles têm quanto ao ato de repassar as informações 

adquiridas. 

Promovemos a integração de estudantes com a sociedade; 

possibilitamos que alunos de semestres iniciais do curso entrassem em 

contato com a extensão e pesquisas de levantamento bibliográfico de 

temas a serem discutidos apenas em semestres posteriores de sua 

formação e, o mais importante, conseguimos realizar integração entre os 

alunos dos diversos cursos da área da saúde da FIBRA, possibilitando 

com isso um incentivo ao trabalho em equipe multiprofissional. 

Posteriormente pretendemos ampliar esse projeto para outros 

estabelecimentos públicos de ensino e para rede privada, saindo um 

pouco de Belém e levando-o a cidades da grande Belém. 
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