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Ações de promoção da saúde no espaço escolar devem buscar o desenvolvimento da autonomia dos escolares e 

suas famílias com vistas à coparticipação na busca por uma melhor saúde e bem-estar. Dentro das ações de 

promoção da saúde, entende-se as ações de educação e prevenção. Nesse contexto, o objetivo do presente projeto 

de extensão é promover práticas de educação e prevenção em saúde no espaço escolar, com ênfase na saúde 

bucal, desenvolvendo metodologias diferenciadas que levem os escolares ao aprendizado significativo e 

construção de material educativo de apoio aos professores e profissionais da saúde. Participam do projeto 

escolares do 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual do Distrito Sanitário Partenon-Lomba 

do Pinheiro, Porto Alegre, RS. As seguintes atividades são desenvolvidas: Planejamento de ações de educação e 

prevenção em saúde, levando-se em consideração as informações socioeconômicas e demográficas dos escolares 

e de acesso/utilização dos serviços de saúde/saúde bucal; desenvolvimento de atividades educativo-preventivas 

(entrega de escova dental para cada escolar; higiene bucal supervisionada com dentifrício fluoretado); atividades 

de educação em saúde. A intenção é o estímulo ao desenvolvimento de ambientes saudáveis na escola.  O 

conceito de educação em saúde está ancorado na promoção da saúde, buscando incluir a participação de toda a 

população no contexto de sua vida cotidiana e não apenas das pessoas sob risco de adoecer. Essa noção está 

baseada em um conceito ampliado de saúde. Os indicadores de avaliação das atividades desenvolvidas baseiam-

se nas atividades/materiais educativos desenvolvidos ao longo de 2015, os quais são avaliados tanto por 

professores e alunos da escola, quanto pelos participantes desse projeto de extensão (indicadores qualitativos). 

Neste projeto de promoção de práticas de educação e prevenção em saúde, com ênfase na saúde bucal, observa-

se a integração da Universidade com a escola, ampliando o foco não só na saúde do escolar, mas também de suas 

famílias e professores. Para o bolsista, estudante de graduação em Odontologia, a vivência no projeto possibilita 

o desenvolvimento de competências relacionais, de comunicação e culturais. A extensão universitária constitui-

se, assim, uma das estratégias para a formação de um profissional da saúde cidadão e comprometido com as 

necessidades do Brasil e de sua população.  
 

Descritores: educação em saúde; saúde bucal; promoção da saúde; escolas promotoras da saúde. 


