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I - Título do projeto apoiado pela FAPERJ: 

AVALIAÇÃO DA INCLUSÃO DE TEMAS DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM 

CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO – 1º ANO DO 1º CICLO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, DO CAIC PAULO DACORSO FILHO – SEROPÉDICA/RJ. 

 

II - Principais objetivos do projeto original: 

Avaliar a ocorrência de mudanças cognitivas, afetivas e psicomotoras nos alunos 

das classes de alfabetização do CAIC Paulo Dacorso Filho localizado no Campus da 

Universidade Federal Rural do Rio de janeiro, com a implantação do projeto na escola, 

proporcionando novos comportamentos com a aprendizagem, principalmente no que se 

refere à sanidade animal, vegetal e segurança alimentar. 

 

III - Principais etapas executadas no período visando ao alcance dos objetivos: 
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A proposta do tema “Educação Sanitária”, através deste projeto, implicou em 

promover o desenvolvimento e a participação efetiva do aluno, provocando discussões com 

pensamento ativo e crítico, visando desencadear  iniciativas prospectivas junto aos seus 

familiares, despertando-os, positivamente, para o mundo que os rodeia, conscientizando-os 

sobre os riscos de contaminação por microrganismos e parasitos, a importância da mudança 

de hábitos, e as conseqüências de suas ações para a saúde e para o meio ambiente. 

De forma clássica, a escola representa o ambiente mais adequado para formar o 

cidadão com o conceito de saúde, higiene, segurança e desenvolvimento. É ela que 

possibilita, através do conhecimento adquirido pelas crianças, provocar mudanças profundas 

de atitudes e comportamentos dos pais, introduzindo assim novos hábitos na sociedade.  

Neste contexto, o presente projeto, treinou um grupo de alunos, criteriosamente 

selecionado a partir de demanda espontânea , pertencente ao corpo discente do curso de 

Medicina Veterinária, assim como, educadores e funcionários do CAIC Paulo Dacorso Filho, 

de modo que tal grupo desenvolveu metodologias variadas que integram as instituições de 

ensino e a comunidade local, por meio de técnicas, recursos e meios de comunicação, 

viabilizando mudanças de conhecimento, atitudes e comportamentos dos alunos das classes 

de alfabetização e de seus familiares. Em momentos distintos, foram distribuídos 

questionários aos alunos e seus responsáveis legais visando à obtenção de dados que serviram 

de indicativos dos principais riscos para a saúde humana na relação homem/animal vividos 

pela comunidade –alvo, indicar parâmetros sócio-econômicos e suas relações com as 

condições básicas de higiene e saúde; e por fim, levantar informações que indicaram  

mudanças cognitivas, afetivas e psicomotoras nos alunos e familiares atendidos pela 

implantação do projeto. 

IV - Apresentação e discussão sucinta dos principais resultados obtidos, deixando 

claro o avanço teórico, experimental ou prático obtido pela pesquisa  

A equipe de coordenação foi composta pelos professores Adivaldo Henrique da 

Fonseca, Edson Jesus de Souza, e Clayton Bernardinelli Gitti, do Instituto de Veterinária da 

UFRRJ; pela professora Marília Massard da Fonseca, diretora do CAIC Paulo Dacorso Filho; 
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pela professora Carmen Oliveira Frade, assessora pedagógica do CAIC Paulo Dacorso, e 

quatro alunos do curso de graduação do curso de medicina veterinária da UFRRJ formando 

assim duas duplas, as quais foram responsáveis pela apresentação das aulas. Todos os 

professores e funcionários do CAIC foram motivados a atuar voluntariamente nas realizações 

práticas do projeto.  

Coube aos graduandos do curso de Medicina Veterinária, dispostos em duplas, 

pesquisar os temas abordados, preparar os materiais didáticos que foram utilizados e 

desenvolver as atividades trabalhadas; sempre supervisionados por um professor da equipe de 

coordenação. A etapa de confecção do material didático que foi apresentado aos alunos teve a 

supervisão direta da equipe pedagógica do CAIC Paulo Dacorso Filho, que orientou sobre as 

metodologias a serem aplicadas nas aulas de acordo com as idades dos alunos que 

compunham as classes de alfabetização.  

A segunda etapa foi o trabalho direto com o público-alvo, ou seja, a apresentação de 

cada tema para as quatro turmas de CA (duas por período letivo), de acordo com as 

metodologias sugeridas pela direção pedagógica do CAIC Paulo Dacorso Filho. 

O material utilizado para a exposição dos temas foi variado, onde em cada tema, 

houve diversificação de metodologias. Figuras ilustrativas, confecção de jogos, teatro de 

fantoches, leitura de histórias, vídeos e gincanas foram empregados de maneira a chamar a 

atenção dos alunos. A linguagem utilizada para abordar os temas com os alunos foi coloquial, 

ou seja, não científica. Toda essa estratégia de abordagem seguiram os preceitos de BRAGA 

(1981) fundamentados no fato de que quando o receptor da mensagem é leigo ou não tem 

conhecimento prévio sobre o assunto a ser abordado, a fonte ou emissor tem que utilizar 

recursos visuais fortes e linguagem próxima a do público para prender a atenção deste e gerar 

a interação desejada. Percebemos que a utilização de vídeos projetados através de data show 

dentro da própria sala de aula foi de grande valia para entreter e chamar a atenção dos alunos. 

Cada tema foi abordado em duas aulas, onde na primeira aula era feita a exposição do 

devido tema e na segunda era feita a fixação do mesmo, em duas semanas consecutivas. 

Essas aulas eram  ministradas tendo cinqüenta minutos de duração cada uma, equivalente a 

um tempo de aula do colégio no qual o projeto foi realizado. Foram apresentadas a quatro 
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turmas de CA (CA 01 e CA 02 – nos dois períodos letivos assistidos) aonde cada dupla de 

preletores ia ao encontro dos alunos de maneira alternada, de modo que as duas duplas de 

participantes puderam interagir com todos os alunos alcançados pelo projeto (tanto os alunos 

do CA 01 quanto os alunos do CA 02). 

Durante a apresentação do tema foram utilizados materiais expositivos relacionados à 

HIGIENE (abordando de maneira mais específica a higiene corporal relacionada aos 

cuidados com os cabelos, banho e a importância da limpeza das mãos e unhas; a higiene oral, 

relacionada com a escovação diária dos dentes, utilização de fio dental e escovação da língua 

e higiene ambiental, relacionada com a limpeza do ambiente e manutenção de ambientes 

coletivos; importância do saneamento, relacionada com a organização do lixo e o risco da 

dengue); ALIMENTOS (abordando pontos como sua conservação, tanto os alimentos de 

origem animal como os de origem vegetal e os industrializados; a utilização e processamento, 

in natura ou preparados e escolha, relacionando embalagens, data de vencimento e 

características); MANEJO DO AMBIENTE (abordando de maneira mais específica a 

poluição de rios e lagoas; coleta seletiva de lixo; reciclagem; sustentabilidade ecológica; 

aquecimento global e efeito estufa); CUIDADO COM OS ANIMAIS DOMÉSTICOS (neste 

tema foram abordadas questões como, alimentação adequada (ração); saúde dos animais, 

enfatizando pontos importantes como as campanhas de vacinação (principalmente a de raiva), 

a vermifugação periódica dos animais, o controle de pragas como pulgas e carrapatos, bem 

como a importância de consultar periodicamente o médico veterinário e não administrar por 

conta própria qualquer tipo de medicamento aos animais; higiene, enfatizando a importância 

dos banhos periódicos visando evitar infestação de pragas (pulgas e carrapatos), escovação 

dos dentes e limpeza do ambiente onde os animais vivem; posse responsável, ressaltando 

questões como não deixar os animais andarem sozinhos pelas ruas, o controle de natalidade 

através da castração a fim de reduzir o número de animais errantes e a importância da 

consulta ao médico veterinário visando sempre o bem estar animal); PIOLHOS E 

VERMINOSES (neste tema foi abordado o que são os piolhos e vermes mostrando a 

diferença entre eles no que diz respeito a sua estrutura e forma de transmissão. Também foi 

abordada a questão da prevenção e do tratamento mostrando às crianças as melhores formas 

de combatê-los); PRINCIPAIS ZOONOSES (por ser um assunto bastante amplo, foi 
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decidido juntamente com o núcleo pedagógico do CAIC Paulo Dacorso Filho que as 

zoonoses mais importantes a serem abordadas seriam raiva, leptospirose, febre maculosa, 

esporotricose e toxoplasmose, visto a realidade dos alunos. Foram levantadas questões como 

transmissão, sintomas, prevenção e controle); MICROBIOLOGIA GERAL (foram abordadas 

noções básicas de microbiologia geral como: o que são os micróbios; se todos os micróbios 

fazem mal para a saúde humana; como combater/evitar os que nos fazem mal). 

Durante o projeto houve a reimplementação do CAIC QUINZENAL, que fora 

utilizado no projeto piloto no ano de 2006, e durante uma reunião pedagógica foi proposta a 

idéia de retomar essa iniciativa. O CAIC QUINZENAL é um informativo que teve como 

proposta a disseminação do conteúdo do projeto não somente para todos os alunos do CAIC 

Paulo Dacorso Filho e seus funcionários, mas também divulgar o projeto e seus objetivos por 

toda a comunidade, incluindo a comunidade universitária. 

A cada edição do “jornalzinho”, era abordado um tema diferente, sempre relacionado 

com os temas de sala de aula, utilizando uma linguagem simples e divertida a fim de chamar 

atenção de diferentes públicos (crianças, moradores de Seropédica – representados pela figura 

dos pais e a comunidade universitária). 

Para o processo de avaliação dos reflexos do projeto de educação sanitária, 

submetemos os alunos das classes de alfabetização a uma avaliação inicial através de 

questionários que continham quesitos sobre condições de higiene geral (pessoal, do ambiente 

e dos alimentos) e ocorrência de doenças. Estes foram aplicados a todos os alunos que 

participaram do projeto nos dois períodos letivos trabalhados. Também foi aplicado um 

questionário sócio-econômico aos pais desses alunos, nos momentos das reuniões de pais e 

mestres, onde a equipe organizadora teve a oportunidade de explanar as metas e objetivos do 

projeto aos pais e responsáveis. Estes questionários tiveram o objetivo de revelar o 

conhecimento dos estudantes antes da aplicação do Projeto e o conhecimento adquirido após 

o término do Projeto de Educação Sanitária. Já o questionário aplicado aos pais teve o 

objetivo de avaliar as condições sócio-econômicas e também identificar a realidade 

higiênico-sanitária no ambiente familiar desses alunos.  A aplicação de questionários 

investigativos neste trabalho deve-se a necessidade de coletarmos dados reais dos alunos do 

CAIC Paulo Dacorso Filho sobre conceitos de saúde, hábitos de higiene e conhecimento 
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prévio das doenças (SCHALL, et al., 1987), assim como as condições sócio-econômicas que 

permeiam sua realidade. 

Ao longo do projeto, a participação da comissão organizadora nas reuniões de pais e 

mestres, foi de vital importância na obtenção de dados sobre as repercussões do projeto na 

vida cotidiana dos alunos participantes. Para avaliação final, foi distribuído ao término do 

projeto, o questionário que havia sido distribuído em momento anterior, antecedendo o início 

do projeto, a todos os alunos das classes de alfabetização, buscando comparar a evolução do 

conhecimento e os reflexos no processo ensino-aprendizagem; assim como, na última reunião 

de pais e mestres agendada para o período proposto, foi aplicado um novo questionário para 

os pais, visando à obtenção de dados sobre as repercussões do projeto na vida cotidiana dos 

alunos participantes. A participação dos alunos nas atividades práticas sempre foi objeto de 

avaliação por parte da comissão organizadora do projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÂO 

As crianças que participaram do projeto nos dois períodos letivos assistidos 

mostraram-se entusiasmadas e receptivas com a introdução de novos temas em sala de aula. 

Ao longo das aulas aumentava a interatividade entre as turmas e os preletores, o que 

dinamizava a abordagem e aperfeiçoava o aprendizado por parte dos alunos.  

As reuniões regulares com a equipe pedagógica do CAIC Paulo Dacorso Filho, 

auxiliaram no desenvolvimento das aulas e na preparação dos materiais didáticos, visto que 

os discentes participantes não tinham experiência com a faixa etária alvo do projeto. Através 

dessas reuniões ficou definido o uso de materiais que prendiam a atenção dos alunos e que 

despertavam o interesse dos mesmos pelo assunto como teatro de fantoches, vídeos infantis 

relacionados aos temas, microscópio em sala de aula, balões salsicha para a confecção de 

animais, apresentações multimídias que continham imagens ilustrativas e, sendo projetadas 

pelo data show, davam a impressão de uma tela de cinema em sala de aula. O vídeo nos 

seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário), em outros tempos e 

espaços (Morán, 2007). 

O uso do lúdico foi de grande valia para que houvesse um melhor desenvolvimento 

das aulas, pois as crianças associavam as aulas a momentos de prazer e divertimento e não a 
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uma obrigação escolar. Na educação infantil é notória a relevância do lúdico, pois se sabe que 

na faixa etária de zero a seis anos tudo para a criança se resume em brincar. Isso lhe 

proporciona alegria e diversão. Segundo KISHIMOTO (1998), as crianças são vistas como 

seres sociais e a aprendizagem infantil far-se-á de modo espontâneo, por meio do jogo, nas 

situações do cotidiano, como preparar alimentos para o lanche, representar peças para as 

famílias e brincar de faz de conta com temas familiares. 

Quanto à avaliação dos questionários aplicados aos pais e alunos, observou-se que a 

comunidade atendida é composta em sua maioria por pessoas com baixa renda (pessoas que 

continham renda mensal de 1 a 3 salários mínimos, computando 56,14%) e baixo grau de 

escolaridade (apenas 28,9% dos entrevistados possuíam o ensino médio completo), residindo 

em condições variáveis de habitação, onde os serviços de tratamento de água e esgoto e 

pavimentação asfáltica são citados como inadequados por grande parte dos avaliados (onde 

65% dos entrevistados afirmaram não possuir pavimentação asfáltica e aproximadamente 

30% não possuíam coleta pública de esgoto – e desse grupo, 32,35% afirmam ter valas a céu 

aberto próximos à suas casas). Em relação ao conhecimento prévio sobre os temas que foram 

abordados observou-se uma grande carência, tanto por parte das crianças quanto por parte 

dos pais, no que se referia aos temas versando sobre zoonoses. Em relação aos temas higiene 

corporal, manipulação de alimentos e equilíbrio ambiental a população alvo apresentou maior 

esclarecimento (88,8% dos adultos entrevistados afirmam ser importante a verificação de 

datas de validade e embalagens amassadas).  

A partir da aplicação do questionário final, observou-se reflexo positivo do projeto 

sobre o desenvolvimento humano dos alunos atendidos no que tange à promoção de saúde, 

onde o conhecimento representa o ponto chave para questionamentos e mudanças de hábitos, 

acarretando melhorias na qualidade de vida, onde população esclarecida previne de forma 

otimizada a ocorrência de doenças, se tornando povo mais saudável. Pudemos observar que 

os alunos que receberam as informações advindas do projeto, apresentaram ganho 

significativo quando questionados sobre os temas abordados. Vários chegaram a relatar 

mudanças que ocorreram nos hábitos da família após terem adquirido maior conhecimento 

sobre higiene em geral (pessoal, do ambiente e dos alimentos) e as doenças que os animais 

podem transmitir.   
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De um modo geral, podemos afirmar que 97% das duas turmas de CA foram 

efetivamente participantes das aulas, fazendo perguntas, relatando acontecimentos do 

cotidiano familiar acerca dos assuntos abordados e respondendo de forma correta as 

indagações feitas pelos preletores; e acreditamos que tal conhecimento impactará 

positivamente suas vidas e a de seus familiares, repercutindo em toda comunidade do 

entorno. 

CONCLUSÕES 

O projeto demonstrou bons resultados no objetivo de mudar alguns hábitos de 

higiene, principalmente higiene pessoal e dos alimentos. Essas mudanças de percepção por 

parte do público alvo são de capital importância para a diminuição da ocorrência de 

doenças como verminoses, toxoplasmose, salmonelose, entre outras. 

Vale ressaltar a importância do jornalzinho CAIC QUINZENAL, assim como dos 

materiais didáticos produzidos, os quais incluíram cartilha, CD e DVD (copia em anexo), 

os quais auxiliaram  na disseminação dos temas abordados pelo projeto não só para os 

alunos, seus responsáveis e vizinhos, mas também para os funcionários do CAIC, para a 

comunidade acadêmica da UFRRJ e outras escolas do Município.  

Com os resultados obtidos pelo projeto e a implementação dos temas de saúde e 

educação sanitária nas turmas de CA do CAIC Paulo Dacorso Filho, foi observada a 

importância do médico veterinário como disseminador e promotor da saúde. A saúde 

pública veterinária é resultado da aplicação do conhecimento profissional do médico 

veterinário para a proteção e promoção da saúde humana e também para a economia. Esta 

atividade reflete os interesses comuns e indica oportunidades de interações proveitosas 

entre as medicinas veterinária e humana. Pela utilização dos conhecimentos biomédicos 

básicos e pela natureza de profissão cruzada, o sanitarista veterinário realiza uma função 

única na equipe de saúde pública, sendo difícil separar as atividades de saúde pública 

veterinária da saúde humana (Bögel, 1992). 
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V - Relacione os principais fatores negativos e positivos que interferiram na execução 

do projeto. 

A. FATORES POSITIVOS: 

Apoio da Direção Geral do CAIC Paulo Dacorso Filho e a motivação da equipe pedagógica. 

Sólida infra-estrutura do Curso de Graduação em MedicinaVeterinária e o apoio do Departamento 

de Epidemiologia e Saúde Pública. 

Apoio da Administração superior da Instituição. 

Disponibilidade de equipamentos e recursos humanos. 

Trabalho em equipe e interdisciplinar. 

B.  FATORES NEGATIVOS E DIFICULDADES: 

Pouco tempo relativo para planejar, preparar e executar as tarefas e atividades previstas, assim 

como a necessidade de obedecer com rigor, ao calendário escolar da Instituição. 

No início do projeto, os discentes de Medicina Veterinárias encontraram algumas dificuldades no 

que diz respeito à didática com crianças da faixa etária das turmas de CA, por não terem experiência 

em trabalhos anteriores. Contudo, no decorrer das aulas houve uma interação das crianças com os 

discentes regulares e as reuniões com a equipe pedagógica auxiliaram os preletores na forma como 

as turmas deveriam ser abordadas. Isso tornou os trabalhos mais interessantes e prazerosos tanto 

para as turmas e professoras como para os discentes participantes. 

VI - Formação de Recursos Humanos para a Pesquisa - preencha o quadro abaixo, 

informando o número de orientandos no período: 

Modalidade 

 

Agência 

Iniciação 

científica 

Apoio 

Técnico 

Mestrado 

(*) 

Doutorado 

(**) 

Outras 

(***) 

TOTAL 

FAPERJ - - - - - - 

OUTRAS (*) - - - - - - 

S/BOLSA 4 - - - - 4 

TOTAL 4 - - - - 4 
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VI – Anexos 

Cartilha de Educação Sanitária “Um olhar para a Saúde, Educação e Meio Ambiente”; 

CD com histórias e depoimento de uma aluna da classe de alfabetização; 

Exemplares do Jornal “CAIC Quinzenal”. 
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