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BIOSSEGURANÇA: UM DESPERTAR DE CONSCIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL. 
Flávia Bulegon Pilecco, Cleidilene R Magalhães, Claudia Giuliano Bica (orient.) (FFFCMPA). 
As novas perspectivas educacionais na área da saúde destacam a importância e a necessidade de práticas 

formativas que possibilitem aos alunos de graduação a inserção na realidade social e a integração com a comunidade, 
ou seja, o foco do ensino-serviço como sendo um dos pilares essenciais à formação dos futuros profissionais na área 
da saúde. Este trabalho teve como objetivo relatar uma experiência educativa em saúde, realizada sob a óptica da 
integração com a comunidade, em uma escola de Ensino Fundamental de São João do Polêsine-RS. Participaram do 
projeto 70 crianças de 6 a 13 anos, que cursam entre a 1ª e a 4ª séries do Ensino Fundamental, com os quais foram 
realizadas dinâmicas sobre o tema acidentes domésticos. A partir do relato da experiência de cada criança sobre o 
tema, foi incentivada a discussão da qual resultou a proposta de fixação do conteúdo através de atividades que 
buscavam integrar a realidade de cada criança com o tema de biossegurança e acidentes domésticos. Para cada faixa 
etária (série) foi proposta uma atividade diferenciada. Os alunos pertencentes a 1ª série representaram o tema por 
meio de desenhos; os da 2ª série realizaram desenhos de certo e errado; os da 3ª fizeram uma redação e os da 4ª série 
escreveram o tema sob forma de carta para o editor de um jornal. Estas atividades que tiveram como objetivo 
despertar a conscientização das crianças sobre os riscos de acidentes domésticos e sua prevenção, despertaram nas 
mesmas a atenção sobre os perigos em seu dia-a-dia e as sensibilizaram para o cuidado em suas ações diárias, bem 
como de seus familiares, aspectos expressos nos seus desenhos e produções de texto (redações e cartas). Projetos 
como este demonstram relevância do trabalho educativo em saúde, especialmente com crianças, multiplicadores 
potenciais de mudanças de hábitos e da conscientização entre seus pares e demais pessoas do seu convívio social. 
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