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A escola é considerada um espaço indispensável para o desenvolvimento de conhecimento e 

habilidade de alunos e professores, visando à garantia de mudanças de comportamento, além 

de congregar por um período importante, crianças e adolescentes numa etapa fundamental, de 

crescimento e desenvolvimento em suas vidas. Em relação à saúde de crianças e à educação em 

saúde, o papel da escola concentra-se em se preocupar e construir uma educação em saúde de 

seus alunos por meio de estratégias pedagógicas com foco em saúde que possibilitem uma 

interação entre crianças e profissionais. Este trabalho tem como objetivo descrever a 

experiência de atividades de promoção da saúde desenvolvidas na escola de educação infantil 

Manoel Machado Pedreira do município de Governador Mangabeira. Esta atividade foi 

desenvolvida pelos discentes do 3º semestre do Curso de Odontologia da Faculdade Maria 

Milza, com a orientação da professora da disciplina Odontologia em Saúde Coletiva I, a qual 

incorporou os princípios de promoção em saúde e educação em saúde trabalhados em sala de 

aula. Os estudantes de odontologia se reuniram em grupos no intuito de contemplar tarefas a 

serem desenvolvidas na escola, como a criação de uma peça teatral e posterior encenação, 

criação de música e coreografia, criação de cenário, e, elaboração de questionários a respeito 

do assunto abordado no intuito de observar o desempenho do projeto como veículo de 

informação. Foi confeccionada uma peça teatral e uma parodia com a música “Show das 

poderosas” da cantora Anitta, a qual foi exposta pelos graduandos por meio de dança. A 

atividade prática foi muito bem assimilada pelas crianças da escola, onde a todo o momento 

interagiram com questionamentos. Com o fechamento deste processo, realizou-se a técnica de 

escovação supervisionada no pátio da escola, onde cada graduando de Odontologia ficou 

responsável por orientar a técnica correta de escovação e auxiliar as crianças na realização da 

escovação, para tal, contou-se com a ajuda de Kits contendo creme dental e escova dental. O 

projeto desempenhado na escola foi de grande relevância, já que os graduandos de Odontologia 

2015.2 puderam vivenciar e expor ações vinculadas ao conhecimento teórico e prático sobre a 

Saúde Bucal, logo é válido disseminar o projeto desenvolvido, o qual ajudará novas crianças a 

desenvolver hábitos mais saudáveis em relação a sua saúde bucal, e que consequentemente 

poderá envolver outras áreas da saúde, visto a importância da multidisciplinaridade.  
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