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Resumo: A adoção de hábitos de higiene é crucial para a manutenção da saúde e promoção do bem-estar, porém 
devido a vários fatores tais hábitos não são observados para toda população. É durante a infância e adolescência 
o melhor período para se abordar e ensinar temas relacionados a higiene, sendo indispensável a realização de 
projetos e ações educativas de higiene e autocuidado direcionados para grupos de risco e/ou vulnerabilidade 
social. O presente trabalho tem por objetivo relatar as ações desenvolvidas para crianças e adolescentes do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Escola Profissional Piamartina Instituto João XXII 
visando uma melhora na qualidade de vida do público alvo. Foram realizadas oficinas teórico-práticas com rodas 
de conversas e brincadeiras. Ao final das oficinas a equipe observou que os temas abordados foram bem 
assimilados pelos participantes, sendo relevantes para estimular à aderência às práticas de higiene e hábitos de 
vida saudável. Portanto, deve-se dar continuidade e implementar novas ações para este grupo. Além disso, a 
atuação em propostas de extensão contribuem para a formação discente pela experiência prática e real, 
extramuros. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Evento de extensão "Oficinas de higiene e boas práticas de convivência social para 

crianças e adolescentes", vinculado ao projeto de extensão "Avaliação e acompanhamento do 

estado de saúde dos alunos do Instituto João XXIII, na cidade de Ponta Grossa, Paraná". 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo consistiu de crianças e adolescentes, de ambos os gêneros, com idade 

entre 05 a 15, usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da 

Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII (Instituto João XXIII) de Ponta Grossa e de 

internos que se encontravam em sistema de acolhimento pelo mesmo instituto. O SCFV é 

oferecido para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou risco pessoal, 

juntamente com suas famílias ou responsáveis. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

SCFV do Instituto João XXIII, situado na Rua Padre João Piamarta, s/n - Colônia Dona, 

Luiza, município de Ponta Grossa-PR - CEP 84046-060. 

JUSTIFICATIVA 

O evento teve como principal motivação melhorar as condições de higiene e incentivar 

hábitos saudáveis para crianças e adolescentes do SCFV do Instituto João XXIII. 

Desde sua origem, o conceito da palavra higiene está ligado à saúde e ao bem-estar. A 

adoção de cuidados com o corpo, alimentos e com o ambiente são cruciais na prevenção de 

doenças, além de melhorar o convívio social e saúde mental, resultando em um impacto positivo e 

melhora na qualidade de vida. Porém, devido a vários fatores como a condição e desigualdade 

social e financeira, contexto histórico e cultural, falta de informação e de estímulo, os hábitos de 

higiene básicos e indispensáveis para manutenção da saúde não são observados de forma igual 

para toda a população (BRASIL, 2008). 
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A infância é a fase propicia ao aprendizado e ideal para incorporar e incentivar hábitos 

de higiene (PEDROTTI et al., 2012). Entre os 4 e 9 anos de idade a criança começa se tornar mais 

independente, período que é marcado pela busca de novas descobertas e desenvolvimento do 

senso crítico. A partir dos 10 anos, iniciam-se várias transformações no corpo, na vida emocional, 

social e nas relações afetivas, além do aumento de atividades e responsabilidades (SENAR, 2019). 

Porém, durante a adolescência é fundamental retomar e acrescentar novos conhecimentos sobre 

ou autocuidado, pois é uma fase marcada por modificações físicas e comportamentais, essenciais 

para o desenvolvimento e formação da personalidade, que vão refletir durante toda fase adulta no 

âmbito social e familiar do indivíduo (MARTINS DE OLIVEIRA et al., 2016). 

Sendo assim, é de grande importância a realização de projetos e ações educativas de 

higiene e autocuidado para crianças e adolescentes. Para Lenza et al. (2020) tais práticas não só 

poderiam ser utilizadas no seu cotidiano mas, também, transmitidas para o seu núcleo de convívio 

social, como por exemplo, o ambiente domiciliar, promovendo assim a saúde e qualidade de vida 

de  toda a comunidade envolvida. 

OBJETIVOS 

Relatar as atividades educativas de extensão desenvolvidas com crianças e adolescentes 

do SCFV do Instituto João XXII, para ensinar e incentivar práticas de higiene e autocuidado. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um recorte das atividades desenvolvidas durante o evento de extensão 

"Oficinas de higiene e boas práticas de convivência social para crianças e adolescentes". Portanto 

este trabalho foi descritivo, do tipo relato de experiência sobre oficinas sobre o tema higiene. As 

atividades foram desenvolvidas por discentes de odontologia, orientados por docentes do curso de 

Farmácia da UEPG, nas instalações do Instituto João XXIII no período de 01 de novembro a 29 

de novembro de 2019. Tinham como público alvo crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 15 

anos de idade, que frequentavam o SCFV e internos do instituto. Durante a intervenção foram 

realizadas oficinas teórico-práticas, com frequência semanal que abordaram temas sobre higiene 

corporal e oral, comportamentos saudáveis, importância de uma alimentação saudável e 

autocuidados. Os participantes foram distribuídos em grupos, de acordo com o contraturno escolar 

e por faixa etária. 
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RESULTADOS 

O número total de participantes das oficinas foi de 110 crianças e adolescentes. A 

distribuição por faixa etária está apresentada na Figura 1. De início foram planejados quatro 

encontros, porém como os participantes já tinham uma atividade marcada para umas das datas 

propostas, realizou-se três encontros que aconteceram nos dias 01, 22 e 29 de novembro de 2019. 

Figura 1 - Caracterização dos participantes das oficinas educativas 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

 
Após breve apresentação sobre os temas, seguiu-se sempre uma atividades lúdica. A 

figura 2 mostra uma roda de conversa em que foram utilizadas imagens ilustrativas representando 

condições adequadas e inadequadas de higiene, alimentação e comportamentos. Os participantes 

foram questionados sobre o que estava correto e quais as práticas deveriam ser adotadas e/ou 

evitadas em cada situação, sendo ressaltadas e acrescentadas as informações mais importantes e 

indispensáveis para uma boa higiene. Após, foram realizadas brincadeiras ao ar livre, como caça 

ao tesouro. Resumidamente, o grupo foi dividido em duas equipes que deveriam procurar, pelo 

bosque do instituto, algumas figuras espalhadas com imagens relacionadas ao autocuidado e 

higiene e a equipe que encontrasse mais figuras em menor tempo era a vencedora. Outra atividade 

empregada foi o jogo da vida, realizada no ginásio de esportes. Nesta atividade um tabuleiro foi 

desenhado com giz no chão da quadra e em cada rodada um representante de cada equipe jogava 

um dado gigante, confeccionado pelos próprios acadêmicos, definindo o número de casas que 

deveriam avançar; a cada nova posição dos jogadores eram realizadas perguntas relacionadas aos 

temas abordados, só podendo permanecer na nova posição se a resposta fosse correta. Caso 

contrário, retornariam a casa de origem, antes de jogar o dado e a equipe que conseguisse chegar 

primeiro ao fim do tabuleiro era a vencedora. 
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Figura 2 - Roda de conversa sobre condições de higiene, alimentação e comportamentos 

 
Roda de conversa com auxílio de imagens ilustrativas sobre o tema abordado 
Fonte:Autoria própria (2019) 

 
No tema "hábitos de higiene corporal" foi abordado a importância de tomar banho pelo 

menos uma vez ao dia, de manter os cabelos limpos, lavar sempre as mãos e manter as unhas 

limpas e bem aparadas. Sobre "higiene oral" ensinou-se a técnica de escovação de fones e uso do 

fio dental (Figura 3). Sobre o tema "higiene com alimentos e alimentação saudável", enfatizou-se 

que os alimentos devem sempre ser bem lavados e cozidos e a opção por alimentos mais 

nutritivos e saudáveis. Além disso abordou-se a importância de manter o ambiente ao redor 

sempre limpo e bem organizado, saneamento básico, coleta de lixo e água potável. 

Figura 3 - Oficina prática sobre higiene oral 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 
No início houve dificuldade em prender a atenção do público alvo, que aos poucos se 

tornou mais participativo. A metodologia da roda de conversa estimulou os participantes a 

compartilharem suas opiniões e conhecimentos de acordo com a experiência individual, 

despertando o interesse e curiosidades e respondendo a diversas dúvidas que surgiram. Houve 
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grande participação na realização das brincadeiras, auxiliando na fixação do aprendizado de forma 

proveitosa e divertida de modo a alcançar os objetivos propostos inicialmente. 

De modo geral a equipe pode observar que os temas abordados foram bem 

compreendidos pelos participantes e que mesmo já havendo algum conhecimento prévio sobre os 

temas, estes ainda não estavam totalmente consolidados. Sendo assim, a realização das oficinas 

foi de grande relevância no reforço, no esclarecimento de dúvidas e, sobretudo, no estímulo à 

aderência aos hábitos de higiene e comportamentos saudáveis, que contribuem para a melhoria de 

qualidade de vida dos participantes e das pessoas com as quais convivem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados apresentados, a equipe observou que a realização das oficinas 

sobre higiene além de ser fundamental para a promoção de saúde e bem-estar de grupos e 

comunidades menos favorecidas, esses conhecimentos devem ser reforçados e motivados pela 

continuidade e implementação de novas ações educativas. Projetos como este contribuem para a 

formação acadêmica, pois proporciona a experiência da prática de educação em saúde e contato 

com a realidade, extra muros acadêmicos, enriquecendo tanto a formação pessoal como 

profissional. 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa Institucional de 

Bolsas de Extensão Universitária - PIBEX, vigência 2019-2020 (Edital PROEX Nº 021/2019). 
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