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RESUMO

O projeto “Conhecendo e evitando as enteroparasitoses” tem como objetivo principal contribuir com o desenvolvimento físico e psicossocial de crianças de sete a nove anos,

facilitando a aquisição de aprendizados por meio de atividades lúdicas, para prevenção das principais parasitoses que acometem as crianças. Pretende-se ainda, proporcionar a

capacitação dos pais, professores e manipuladores de alimentos, de maneira a melhorar os hábitos higiênicos no ambiente escolar e em seus lares. Foram selecionadas três

escolas estaduais que atendem crianças carentes, a saber, Escola Rotary, Escola Arthur Junqueira de Almeida, Escola Coronel João Martins. Em cada uma delas ocorrerão três

visitas, para a aplicação da seguinte metodologia: desenvolvimento de palestra teórico-prática, apoiada por material como: vermes conservados, slides, filmes, cartazes e

demonstrações microscópicas. Também haverá uma peça teatral, com o fantoche “Super Sabão”, para fixar noções de profilaxia de parasitos. Nela atuarão orientadora, bolsista e

voluntários. A avaliação do aprendizado será através de uma gincana, com jogos adaptados ao conteúdo ministrado e uma avaliação escrita, com cruzadinhas e caça palavras.

Assim, espera-se dar uma contribuição efetiva ao público alvo, que através de atividades lúdicas, aprenderá a conhecer e evitar as enteroparasitoses, já que em nosso país a

deficiência no saneamento básico e a má educação para a saúde favorecem essas doenças. Como o projeto está na fase de preparação de material e ensaio da peça e as visitas

nas escolas ainda não aconteceram, os resultados preliminares existentes são: todo o material já preparado como, o fantoche do “Super Sabão”, o roteiro da peça teatral, os

jogos das gincanas e a avaliação escrita a ser aplicada.  Resultados finais só advirão após as visitas às escolas e a análise das avaliações. Assim sendo, espera-se cumprir o

papel da Universidade como produtora de conhecimento, cooperando com as políticas públicas na área de saúde.
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