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RESUMO

Projeto de Extensão Universitária: Jeca Tatu não é assim...

Existe uma forte correlação entre as enfermidades causadas por parasitos e o grau de desnutrição das populações, o que juntamente com a falta de saneamento leva a graves

problemas de saúde pública. Como as enfermidades parasitárias podem ser consideradas indicadoras de desenvolvimento socioeconômico de um país, a educação em saúde se

torna uma forte estratégia para a promoção da melhoria do nível de vida da população. O ambiente escolar proporciona grande circulação de enteroparasitos, pois favorece maior

contato interpessoal entre os estudantes, além de um contato mais direto com o solo durante as brincadeiras que ocorrem comumente nos intervalos das aulas. Nas escolas

públicas, que atendem a faixa da população mais carente do município, é comum salas com grande número de estudantes. Nessas escolas, as crianças na faixa dos sete aos

nove anos, por estar ainda em período de desenvolvimento de hábitos higiênicos e muitas vezes provirem de famílias carentes e com menor nível de instrução, estão mais

sujeitas a contaminação por enteroparasitos, o que pode levar a problemas no desenvolvimento físico, psicológico e social dos escolares.  A escola, como local de aprendizagem

e de propagação de valores, tem como função privilegiada capacitar os estudantes para a adoção de atitudes e hábitos que favoreçam uma vida saudável. Desse modo, a

criança, sob a orientação do professor, já pode cuidar de sua higiene corporal, indo pouco a pouco adquirindo autonomia no cuidado com o próprio corpo. Porém, apesar da

criança merecer toda a atenção do professor, muitas vezes ele se depara com salas de aula superlotadas e se sente perdido não tendo condições de utilizar as suas técnicas

educacionais de forma satisfatória. Com excesso de alunos em sala de aula, o professor muitas vezes não tem condições de desenvolver atividades diferenciadas. Neste

contexto, ações educacionais paralelas, como projetos de extensão universitária, podem se apresentar como uma chave para o desenvolvimento de atividades educacionais que

levem a uma via de mão dupla, favorecendo a aprendizagem dos educandos do ensino fundamental e também dos estudantes universitários. Os objetivos do projeto “Jeca Tatu

não é assim...” são, além de permitir ao aluno extencionista a vivência da extensão universitária, dando a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento físico e psicossocial

de crianças de sete a nove anos, também contribuir com as propostas das escolas públicas, na área de saúde, permitindo uma extensão do trabalho do professor. Os objetivos

secundários dessa proposta são: capacitar os estudantes alvo da proposta, através de atividades lúdicas, para prevenção das principais parasitoses que acometem as crianças,

promover a capacitação dos pais das crianças, para a melhoria dos hábitos higiênicos nos seus lares e ainda envolver no projeto de capacitação os professores e manipuladores

de alimentos para melhorar os hábitos higiênicos no ambiente escolar. A metodologia proposta para este trabalho é atender a três escolas de tempo integral, durante o contra

turno, a saber, Escola Rotary, Escola Arthur Junqueira de Almeida e Escola Coronel João Martins. Em cada uma delas, serão realizadas três visitas, para o desenvolvimento das

seguintes ações: Palestra teórico-prática para os estudantes, manipuladores de alimentos e professores sobre as principais entroparasitoses que acometem as crianças.

Realização de performance teatral com a peça “Jeca Tatu não é assim...”, onde os universitários, juntamente com a orientadora, passarão as principais noções de profilaxia

contra as parasitoses. Também haverá a preparação de material didático em forma de cartazes, em conjunto com os estudantes, sobre as noções desenvolvidas na palestra e na

performance, para que levem as suas residências e iniciem uma campanha com a família. Por fim, haverá a aplicação de uma avaliação do aprendizado das crianças, através de

jogos como cruzadinhas, caça palavras e outros. O público alvo do projeto são as crianças de sete a nove anos, das escolas citadas e até o momento, alguns resultados

preliminares já se encontram desenvolvidos. Entre eles, já está totalmente preparada a palestra teórico-prática para os estudantes, manipuladores de alimentos e professores

sobre as principais entroparasitoses que acometem as crianças. Também já se encontra pronto o roteiro da performance teatral com a peça “Jeca Tatu não é assim...”, onde os

universitários, juntamente com a orientadora, passarão as principais noções de profilaxia contra as parasitoses. Ela será um teatro de fantoche com o personagem “Super Sabão”,

que também já está pronto. Também já foram desenvolvidas as atividades lúdicas que serão aplicadas para avaliar o aprendizado das crianças sobre as verminoses e as formas

de se evita-las. Como as visitas vão se iniciar no mês de outubro, pois no momento os personagens da performance estão ensaiando o roteiro, não temos ainda resultados

acerca da aplicação da metodologia desenvolvida até o momento.
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