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RESUMO

O conceito de educação em saúde está atrelado à melhoria da qualidade de vida e a prevenção de doenças. Diante deste contexto propõe-se o desenvolvimento de ações

educativas vinculadas à temática “cuidados básicos de higiene para prevenção de doenças e manutenção da saúde”, considerando a escola como cenário favorável, e a

comunidade escolar (alunos, educadores e famílias) como público para promoção de saúde. O projeto encontra-se em execução nas escolas públicas de educação infantil do

município de Passos-MG. Ações educativas vinculadas a cinco temas foram desenvolvidas: saúde bucal, higiene pessoal, higienização das mãos, importância do banho,

higienização dos alimentos, cuidados no bebedouro da escola, limpeza e desinfecção de ambientes. Em paralelo, funcionários estão sendo orientados sobre a limpeza e

desinfecção dos ambientes, equipamentos e utensílios, acondicionamento e destino do lixo. As atividades abrangeram até o presente 74 escolares e 5 funcionários responsáveis

pela limpeza. Os encontros estão ocorrendo de acordo com a disponibilidade de cada escola e as ações são desenvolvidas através de vídeos, materiais informativos, cartazes,

fantoches para que a interação entre os escolares ocorra de forma lúdica. Ressalta-se que, a importância de se trabalhar com escolares,encontra-se atrelada ao desenvolvimento

da necessidade de higiene pessoal e adequação a novos hábitos de vida, pois, é este o período em que a criança desenvolve sua personalidade o que poderá contribuir para

aquisição de atitudes mais saudáveis. Atuar com medidas preventivas é mais barato, fácil e eficaz do que trabalhar com medidas curativistas. Os alunos envolvidos são os

responsáveis pela elaboração e execução de todas as atividades propostas as quais estão sendo realizadas dentro do prazo estabelecido com responsabilidade e

comprometimento. O desenvolvimento deste projeto tem auxiliado na aquisição da habilidade do aprender a aprender essencial para o currículo de um acadêmico.
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