
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO PET SAÚDE/PRÓ-SAÚDE PARA 

PUBLICAÇÃO

O PET Saúde - PRÓ Saúde é um projeto do governo federal que seleciona estudantes 

de universidades para atuar junto a comunidades nas áreas de educação e saúde. 

Isso  potencializa  respostas  às  necessidades  concretas  da  população,  incentiva  a 

produção do conhecimento e a prestação dos serviços com vista ao fortalecimento do 

SUS.  Um grupo PET Saúde -  PRÓ Saúde atua na Escola  Básica  Municipal  João 

Gonçalves Pinheiro, e é composto por estudantes da UFSC dos cursos de Farmácia, 

Fonoaudiologia, Medicina e Serviço Social.

Para atuarmos na escola, trabalhamos em parceria com o PSE (Programa Saúde na 

Escola), cuja responsável é a Adonai, que está sempre pronta a nos receber, nos ouvir 

e construir novas atividades em conjunto.

 

Diversas atividades em promoção e prevenção da saúde foram desenvolvidas com os 

alunos, entre elas:



As acadêmicas de fonoaudiologia e nutrição realizaram uma atividade com os alunos 

da turma 52. O tema foi “parasitas”, onde foi focado orientações sobre o piolho e o 

bicho geográfico. Além disso, outro tema discutido foi a “alimentação saudável”. Foi 

explicado  como  podemos  ter  uma  boa  saúde  através  da  alimentação  saudável  e 

atividades físicas. 

No início do ano, foi a vez das turmas do 1º ano de passar pelo teste de 

acuidade  visual.  A  importância  desse  teste  é  encontrar  crianças  com 

dificuldade de enxergar, o que dificulta o aprendizado e desenvolvimento do 

aluno. Algumas crianças serão encaminhadas ao Oftalmologista (médico dos 

olhos) e receberão o devido tratamento!



Para  realizar  esse  teste,  as  alunas  se  prepararam  lendo  o  material 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde, através do Projeto Olhar Brasil, o 

qual  visa  diminuir  o  número  de  crianças  sem  o  devido  tratamento 

oftalmológico.



Outra atividade muito produtiva, tanto para as alunas do PET, quanto para 

as crianças, foi a atividade com as turmas do 1º ano, em parceria com a 

querida  e  disposta  professora  Silvia,  sobre  os  ciclos  da  vida.  As  alunas 

abordaram o tema em data show e, em seguida reuniram os alunos em 

grupo. Cada grupo montou um cartaz com figuras de cada ciclo da vida. As 

crianças participaram com muito interesse e vontade. Deixaram os cartazes 

lindos! 



Realizamos, entre os meses de Maio, Junho e Julho de 2013, a avaliação 
antropométrica dos alunos do primeiro ao nono ano da escola. A atividade 
consiste na coleta da altura e do peso das crianças para detectar se há 
casos de desnutrição ou obesidade entre eles. 




