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Resumo: A promoção da saúde no cenário escolar deve ser entendida como 

um processo em permanente desenvolvimento. Nesse contexto, destacam-se 

as ações do Programa Saúde na Escola (PSE), com o objetivo oferecer um 

leque de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças, 

adolescentes e jovens do ensino básico público, com o fortalecimento e a 

sustentação da articulação entre as escolas públicas e as equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), por meio da realização de ações 

promotoras de saúde dirigidas ao adolescente. Objetivou-se descrever as 

ações de educação em saúde desenvolvidas em uma escola do município de 

Crato-CE. Trata-se de um relato de experiência de uma atividade de educação 

em saúde realizada por Acadêmicos de Enfermagem em estágio da disciplina 

de Enfermagem no Processo de Cuidar em Saúde Coletiva II, executada no dia 

18 de setembro de 2019. O público alvo foi estudantes de uma escola de 

Ensino Fundamental I da rede municipal do município de Crato, Ceará, Brasil. 

No primeiro momento foi realizada uma roda de conversa para que os 

estudantes expressassem o que entendiam sobre arboviroses e posteriormente 

foi utilizada uma tecnologia lúdica de ensino contendo uma história relacionada 

com o tema. Observou-se que os estudantes permaneceram atentos e 

participativos em todos os momentos da atividade educativa. Evidenciou-se 

ainda que os estudantes possuíam um conhecimento prévio acerca de medidas 

preventivas no combate a arboviroses. Conclui-se que a realização de 

                                                             
1
Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri – URCA. Email: 

mariadapaz_lins@hotmail.com 
2Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri – URCA. Email: 

aliciaralhemylle@hotmail.com 
3 Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri – URCA, Email: 
decio.sobreira@hotmail.com 
4 Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri – URCA. Email: 
tainamauriti@hotmail.com 
5 Enfermeira (FJN). Mestranda em Enfermagem (URCA), bolsista da CAPES. Pós-Graduada em Politicas Públicas em 

Saúde Coletiva (URCA). Graduada em Gestão em Saúde Pública (URCA). Integrante do Grupo de Pesquisa em Saúde 
Coletiva (GRUPESC) (CNPq) (URCA). email:sabrina1995amorim@gmail.com 
6 Enfermeira pela Universidade Federal do Ceará (1993), mestrado e doutorado em Enfermagem pela Universidade 

Federal do Ceará (2001; 2009). Pesquisadora da Fundação para o Desenvolvimento Sustentável do Araripe, 

professora adjunto da Universidade Regional do Cariri. Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS 

da Universidade Regional do Cariri. Professora do Programa de Pós-Graduação em enfermagem/URCA e do Mestrado 

Profissional em saúde da Família da RENASF - nucleadora/URCA. Email: socorrovieira@hotmail.com 



IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXII Semana de Iniciação Científica  

21 a 25 de outubro de 2019 
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos, 

sociais e culturais” 
 

 

 

 

educação em saúde no âmbito escolar torna-se uma ferramenta relevante para 

desenvolvimentos de práticas promotoras de saúde. Permitindo assim, a 

realizações de ações que favoreçam medidas de prevenção, promoção à 

saúde, estabelecendo e fortalecendo o vinculo educação e equipamentos de 

saúde. 
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