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RESUMO

O papel do acadêmico de enfermagem no Programa Saúde na Escola (PSE) vem contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do 
desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade escolar a participação em programas e projetos que articulem educação e saúde. 
Entende-se que a Universidade deve ser um agente ativo na luta cotidiana da população, estabelecendo uma parceria que unam forças na 
melhoria da qualidade de vida da comunidade. O objetivo deste trabalho foi estimular os alunos sobre a importância de desenvolver hábitos 
alimentares saudáveis.Como cenário de pesquisa, optou-se por uma escola municipal localizada no Rio de Janeiro, aonde foi realizada anamnese 
de 21 crianças na faixa etária entre 4 e 10 anos. Foi identificado através dos dados coletados dentre as crianças: sobrepeso, diabetes mellitus e 
alimentação inadequada. Baseando-se nesses dados, foi desenvolvido uma atividade educativa, onde foi trabalhado de forma lúdica o conteúdo 
da alimentação saudável. Esta atividade foi dividida em quatro etapas: a primeira etapa foi realizado uma gincana para avaliar o que as crianças 
entendiam dos alimentos saudáveis e não saudáveis; segunda etapa, houve a apresentação dos alimentos não saudáveis com a exposição dos  
alimentos que são comuns no dia a dia de cada um deles; a terceira etapa foi apresentado uma pequena peça teatral, ensinando a importância 
das frutas e legumes e na quarta e última etapa foi oferecido degustações de saladas de frutas e sucos naturais como incentivo as práticas 
saudáveis. Ao término da atividade educativa, a direção da escola e os professores receberam um projeto de apoio para trabalhar a temática 
alimentação saudável durante todo ano na escola. Em relação às crianças, todas participaram ativamente das atividades propostas, foram 
estimuladas a adquirir hábitos alimentares saudáveis esperando-se que as crianças transmitam em casa o que absorveram nas atividades. A 
disciplina de ensino clínico em saúde coletiva prático possibilitou a identificação da contribuição do enfermeiro no cenário escolar, onde foi 
percebido que é possível favorecer e estimular o desenvolvimento saudável da criança. A ação educativa oportunizou aos acadêmicos de 
enfermagem uma experiência de extrema valia não somente para a sua formação acadêmica, mas também a vivência como agentes promotores 
da saúde na melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar. Sugere-se para uma melhor avaliação dos resultados realizar uma ação 
educativa com os pais das crianças.
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