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A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS EM SAÚDE EM UMA CRECHE ATRAVÉS DO LÚDICO 
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INTRODUÇÃO: A ação de extensão “Cuidado à criança numa escola de educação infantil” nos 
possibilitou realizar atividades numa creche onde freqüentam aproximadamente 70 crianças com 
idade entre 4 meses a 6 anos. Por passarem, muitas vezes, a maior parte do dia neste local e por 
estarem numa faixa etária suscetível a agravos a saúde, é importante que estas crianças sejam 
estimuladas a incorporar hábitos saudáveis em seu cotidiano e a desenvolverem habilidades para 
tornarem-se agentes de seu próprio desenvolvimento. OBJETIVOS: utilizar o lúdico como instrumento 
de construção de conhecimentos; orientar educadores e crianças sobre transmissão, tratamento e 
controle da pediculose; conscientizar sobre método correto de escovação dental, importância da 
escovação, conceito de carie e prevenção, escovação da língua e o uso do fio dental e permitir ao 
acadêmico de enfermagem relacionar teoria à prática na prevenção de agravos a saúde. 
METODOLOGIA: para realizar o teatro sobre pediculose foram utilizados 2 fantoches, 1 pente fino e 
figuras de piolho. Para realizar a oficina de higiene oral construímos uma boca de aproximadamente 
60 cm, com material emborrachado, onde pequenos pedaços cor amarelo simbolizavam a sujeira e 
pedaços cor preto as caries, e uma escova de dente com caixas de pasta dental vazia. As crianças 
foram estimuladas a escovar os dentes da boca confeccionada com técnica correta, foram 
questionadas sobre o que entendiam por carie, como escovavam seus dentes, o porquê da 
escovação, a freqüência e como utilizavam o fio dental. RESULTADOS: percebemos que a utilização 
do lúdico nos permitiu uma aproximação mais efetiva e o compartilhamento de conhecimento de 
forma mais interativa e dinâmica. As atividades realizadas proporcionaram à construção de 
conhecimentos para a promoção de saúde e também enfatizaram a importância do acadêmico de 
enfermagem como agente capaz de promover mudanças de atitudes e hábitos para prevenção de 
agravos à saúde. 

  




