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Resumo  
Introdução: a escola é considerada um local adequado para o desenvolvimento de 

atividades de educação e saúde, pois congrega crianças de diferentes faixas etárias 
que possibilitam ações educativas e preventivas. Nesse sentido, o projeto de 
extensão “Educação e Saúde na Comunidade”, vinculado ao programa Vizinhança, 
da Universidade Federal de Pelotas realiza oficinas lúdicas, abordando diferentes 
temas nas escolas do bairro Balsa. Objetivos: relatar uma oficina realizada por 
acadêmicas de Enfermagem, colaboradoras do projeto supracitado, na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Ferreira Viana. Metodologia: a oficina teve por 
objetivo estimular bons hábitos de higiene com vistas a melhorar a qualidade de vida 
dos envolvidos. Participaram da atividade 25 alunos com idade entre 7 e 9 anos. 
Para iniciar o vínculo os participantes foram estimulados a se apresentar e após 
realizamos uma exposição de assuntos e figuras relacionados à higiene. Durante 
este espaço os alunos foram incentivados a falar sobre hábitos de higiene 
necessários para manter uma vida saudável. Por fim, utilizamos o violão para 
cantarmos uma paródia relacionada à higiene corporal, e entregamos figuras 
educativas para as crianças colorirem. Resultados: as ações de educação em 
saúde influem favoravelmente junto às crianças para a construção de hábitos de 
vida saudáveis.  As atividades lúdicas proporcionam momentos de aprendizagem e 
interação. Os alunos mostraram interesse no assunto abordado através da 
participação, questionamentos, relato de experiências, confirmando o entendimento 
do assunto e solicitando o retorno das acadêmicas para outras atividades.  
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