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Resumo: A educação em saúde com foco na promoção da saúde no ambiente 

escolar é um importante e significativo meio de informar e capacitar indivíduos e 

a comunidade acerca do estilo de vida saudável e com qualidade, considerando 

a escola como um espaço de ensino, aprendizado, trocas, transformações e 

desenvolvimento dos jovens. Objetiva-se relatar a experiência acadêmica de 

discentes de enfermagem em uma atividade de educação em saúde para 

adolescentes de uma escola da rede pública de ensino. Trata-se de um estudo 

descritivo do tipo relato de experiência, realizado com adolescentes do 1º e 2º 

ano do ensino médio, em uma escola da rede pública na cidade de Crato-CE, no 

mês de agosto de 2019, desenvolvido por acadêmicos de enfermagem que 

fazem parte do Projeto de Extensão Cuide de/o Coração, com a utilização de 

atividades dinâmicas como jogo de “mito ou verdade” sobre o estilo de vida 

saudável. A atividade ocorreu com 60 alunos, em dois momentos, de início 

buscou-se os conhecimentos prévios dos adolescentes sobre o que 

consideravam ter uma vida saudável, e notou-se que os estudantes tinham 

conhecimentos sobre alimentação adequada, como a importância da adesão de 

frutas e a realização de dieta hipossódica. Já no segundo momento, foi 

explanado a importância da realização de atividades físicas e de uma 

alimentação balanceada com exemplificações de alimentos saudáveis e seus 

benefícios ao organismo. Por fim, percebeu-se que os adolescentes possuem 

conhecimentos sobre a importância de ter uma vida saudável, porém há um 

descompasso entre o conhecimento e a atitude pois, na prática eles não o fazem.  

Também percebe-se que a educação em saúde continuada sobre essa temática 

é primordial para motivar a adesão de hábitos de vida saudável, favorecendo 
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assim, o desenvolvimento crítico e reflexivo desses alunos através das 

discussões em sala de aula para o cuidado de si. Os resultados positivos 

também refletem nos discentes de enfermagem, que com a vivência, adquirem 

postura, autonomia e oralidade, o que possibilita um crescimento pessoal e 

profissional, enriquecendo o seu processo de formação. 
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