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Resumo: Apesar de o município de Ponta Grossa estar relativamente bem posicionado em 14º lugar com relação 
a melhores condições de Saneamento, a cidade apresenta regiões de pobreza com baixo nível de instrução acerca 
de condições de higiene e saúde pública que estão fortemente ligadas com as condições de saneamento básico, 
que é uma das grandes áreas de atuação da Engenharia Civil. Assim, este trabalho apresenta as atividades que 
foram desenvolvidas em duas comunidades diferentes em parceria com instituições filantrópicas, em que uma 
equipe de acadêmicos do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Ponta Grossa realizou visitas e 
oficinas com as crianças e adolescentes das famílias atendidas por estas instituições. A premissa básica foi a 
educação sobre a higiene pessoal para que as crianças e adolescentes devem ter para manutenção de sua saúde de 
forma autônoma. Brincadeiras e dinâmicas lúdicas e divertidas foram realizadas para envolver o público alvo 
temática ambiental. 
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PÚBLICO-ALVO  

O público alvo é a comunidade acadêmica como cursos de ensino médio e fundamental, 

instituições sem fins lucrativos, associações de moradores, catadores de material reciclável, 

instituições que não têm acesso ao conhecimento e que apresentam escassez de recursos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Atualmente, o projeto está focado em atividades no município de Ponta Grossa, mas há 

possibilidade de atingir a região dos Campos Gerais – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações extensionistas do projeto foram executadas em duas instituições filantrópicas do 

município de Ponta Grossa, PR: a Instituição Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier - 

Cisco de Deus e a Casa de Sopa Fraterna "O Semeador". 

A Sociedade Espírita Cisco de Deus é uma instituição espírita da cidade de Ponta Grossa 

fundada em 2009 na vila Coronel Cláudio com objetivo de atender a comunidade, sendo mais 

de 200 famílias cadastradas. O atendimento está voltado a distribuição de sopa, atendimento 

às gestantes, visitas aos doentes, enxoval de bebê, além de apoio espiritual. A instituição 

solicitou o apoio da equipe do projeto para realizar a atividade sobre higienização pessoal 

com as crianças e para elaboração de projetos arquitetônicos para a instituição. 

Já a Casa de Sopa Fraterna "O Semeador" está localizada no Jardim Esplanada, atende desde 

2008 em torno de 50 famílias da comunidade, com distribuição de sopa, café da manhã aos 

sábados e atividades com mães, evangelização de crianças e adolescentes, sendo voltada, 

também, a atividades relacionadas ao espiritismo. 

JUSTIFICATIVA 

A universalização do acesso aos serviços de saneamento de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas 

adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente é um direito assegurado pela 

Constituição e estão previstos na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.  

Segundo o Instituto Trata Brasil (2018) o saneamento é o conjunto de medidas que visa 

preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e 
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promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo 

e facilitar a atividade econômica.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), “saneamento é o controle de todos os 

fatores ambientais que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar, físico, mental e 

social dos indivíduos”, tais como, poluição do ar (emissão de gases), do solo (lixo urbano) e 

das águas (dejetos lançados nos rios, represas etc.), poluição sonora e visual, ocupação 

desordenada do solo (margens de rios, morros etc.), o esgoto a céu aberto, enchentes etc. 

Recente pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indica que mais de 

30% dos municípios do país tiveram endemia ou epidemia associadas ao saneamento básico 

como: diarreia, verminoses seguidas por leptospirose, cólera, difteria. Suas causas são 

diversas e, normalmente, associadas à ingestão de ou contato com água e alimentos 

contaminados. 

Outras doenças que se destacaram na pesquisa que são transmitidas por picadas de mosquitos, 

que se reproduzem em água parada, foram dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Todas 

as doenças estão, portanto, fortemente associadas aos serviços de saneamento. (IBGE, 2018). 

Diante do contexto apresentado, a forma que a equipe deste projeto vislumbrou a melhoria da 

saúde de crianças e adolescentes de regiões carentes foi atingi-los com educação ambiental e 

de higiene pessoal para que de forma autônoma, possam se cuidar na tentativa de blindá-los 

contra dispersão de vetores de doenças. 

OBJETIVOS 

Os objetivos deste projeto nesta atividade específica foi identificar e informar sobre as 

técnicas de higienização pessoal e ambiental com foca nas crianças e adolescentes das 

famílias atendidas pelas instituições parceiras. 

METODOLOGIA 

 Inicialmente, as atividades foram desenvolvidas no local de atendimento às famílias da 

Instituição Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier - Cisco de Deus e em seguida, na 

Casa de Sopa Fraterna "O Semeador". 

 Na Cisco de Deus, foram realizadas visitas previas a fim de conhecer o local em que seriam 

desenvolvidas as atividades e foi proposto uma oficina com atividades e brincadeiras. A 
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divulgação do dia em que as atividades foram realizadas foi responsabilidade da coordenação 

da instituição. Neste evento foi realizado em 2018 e o grupo de crianças da faixa etária entre 2 

e 10 anos. Além das crianças, algumas mães estavam presentes e participaram das atividades. 

 As atividades foram colaborativas e as crianças de forma voluntária se apontavam para 

participar cada uma em sua vez. As temáticas eram sempre abordadas inicialmente pela 

equipe preparada dos acadêmicos de Engenharia Civil, sendo:  

- Inicialmente, foi realizada uma atividade de integração onde em círculo cada um deveria 

repetir o último nome do colega ao lado e falar o seu. As mães presentes participaram e 

incentivam seus filhos a participar, 

- Como separar o “lixo” em casa em classes de materiais recicláveis com valor econômico a 

fim de que o conhecimento pudesse ser oralmente passado aos pais ou responsáveis; 

- Não deixar “lixo” em casa ou espalhado pelo quintal para não atrair vetores de doenças; 

- Cada participante tinha a oportunidade de desenhar em lousa embalagens ou materiais 

sorteados. Os demais integrantes das equipes deveriam adivinhar que tipo de material seria 

aquele; 

- Os participantes brincaram de mímica sobre higiene pessoal; 

- Para finalizar, foi realizado uma ação ambiental em que todos os participantes plantaram 

sementes de flores diversas em potes feitos pela equipe com garrafas PET. O propósito era 

que cada criança cuidasse de sua plantinha como cuidaria de si e de sua higiene pessoal. 

 Na Casa “O Semeador” procedeu-se da mesma maneira com visitas prévias por integrantes da 

equipe e foi selecionado um dia em que foi realizado o evento em 08 de Junho de 2019. 

 Neste evento, estavam presentes 9 crianças de 4 a 7 anos, 8 adolescentes de 12 a 15 anos, 

todos moradores no bairro Jardim Esplanada. Como haviam dois grupos de faixas etárias 

diferentes, foram divididos em grupo das crianças e dos adolescentes. 

 No grupo das crianças foram realizadas as seguintes atividades: 
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- Abordagem pela equipe do projeto sobre a importância e as técnicas de higiene pessoal e 

ambiental, tais como escovar dentes, lavar mãos, pentear o cabelo, tomar banho, não deixar 

“lixo” acumulado, etc. 

- Dinâmica para oportunizar aos participantes que expressassem na forma de desenho qual 

higiene pessoal mais lhe havia chamado atenção. O desenho feito foi colocado dentro de um 

balão e enchido com ar. As crianças saíram no pátio da instituição e brincaram bastante a fim 

de não deixar cair nenhum balão no chão. Em seguida, cada um pegava aleatoriamente um 

balão e o estourava. E, tinha que adivinhar que tipo de higiene pessoal era o desenho. 

 Com o grupo dos adolescentes, foi realizada uma gincana em equipes, de 4 integrantes em que 

em cada rodada um participante tinha que responder uma pergunta sobre higiene pessoal, 

cuidados com os alimentos e com o meio ambiente. A premiação foi feita com balas e 

bombons. Além dos jogos e educativos, foram realizados jogos de mímica e com bexigas que 

proporcionaram um momento de descontração e uma maior interação entre os jovens e os 

acadêmicos e professores da UEPG. 

RESULTADOS 

Ao iniciar as atividades na Cisco de Deus, as crianças estavam tímidas, bem como os 

integrantes da equipe. Após a dinâmica inicial, todos foram se soltando aos poucos, criando 

um entrosamento entre a equipe e as crianças, que, ao decorrer das atividades, mostraram-se 

interessadas com os assuntos abordados. Observou-se, também, no decorrer das atividades, 

um bom entendimento das crianças sobre a higiene e conscientização sobre o meio ambiente. 

Vale destacar a participação das mães nas atividades, que se mostraram animadas, 

incentivando os filhos a participarem ainda mais.  

Já na Casa “O Semeador”, com os adolescentes, houve certa resistência à timidez por parte 

dos mesmos. No decorrer da gincana, a equipe conseguiu fazer com que eles se sentissem 

mais à vontade, mostrando-se interessados em participar. As falas dos jovens eram 

acrescentadas sempre que possível por parte da equipe, a fim de complementar o 

conhecimento. Percebeu-se grande diferença (positiva) no comportamento do início para o 

fim das atividades. Ao final, todos já estavam entrosados, e os adolescentes mostraram ter 

conhecimento sobre higiene pessoal, cuidados na preparação de alimentos e meio ambiente. 

Realizando as atividades com o grupo das crianças, percebeu-se de início uma certa 
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dificuldade no entendimento da dinâmica, devido à pouca idade de algumas delas. Com a 

instrução e ajuda dos acadêmicos, aos poucos elas compreenderam a importância da higiene 

pessoal, sabendo identificar e citar diferentes exemplos. Além disso, a dinâmica teve uma boa 

aceitação entre as crianças, que pareceram se divertir durante a realização. 

FOTO(S) 

Figura 1 – Dinâmica de separação do lixo. 

A foto mostra a dinâmica realizadana Instituição Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier - Cisco de Deus, 
na qual as crianças desenharam em uma lousa os diferentes tipos de lixo. 

 

Figura 2 – Plantação de Sementes. 
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As crianças plantando sementes em potes feitos com garrafas PET, com a ajuda dos acadêmicos. 

Figura 3 – Gincana sobre higiene pessoal 

 

Dinâmica de perguntas e respostas realizada na Casa de Sopa Fraterna "O Semeador", com o grupo dos 

adolescentes. 

Figura 4 –Dinâmica dos balões 

 

Crianças desenvolvendo os desenhos sobre exemplos de higiene pessoal, para posteriormente serem colocados 
nos balões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A possibilidade de sair da rotina de estudos mostra que a sala de aula não é apenas 

dentro da universidade e que o conhecimento adquirido na graduação não deve permanecer 

apenas no ambiente acadêmico. O projeto desenvolvido reforça a ideia de que a Universidade 

desempenha papel fundamental não apenas na produção de conteúdo científico. 

Vale ressaltar que os benefícios não se restringem às comunidades que receberam o 

projeto. A experiência positiva se estende aos professores e acadêmicos, futuros profissionais, 

de forma que ressalta a importância do envolvimento de engenheiros civis em aspectos sociais 

e humanos. 


