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RESUMO 

Introdução: É papel da escola promover novos hábitos, conhecimentos e habilidades para que 

a criança modifique ou reforce seus costumes higiênicos e de saúde e, seja assim, um cidadão 

mais consciente e saudável. A criança com boa saúde tem mais facilidade no aprendizado, fica 

menos doente e pode levar aos pais e comunidade conhecimentos que proporcionem mudanças 

culturais de atitudes errôneas sobre qualidade de vida, higiene e saúde individuais e coletivas. 

Objetivo: O objetivo dessa pesquisa foi sugerir ações e atividades que mostrem formas de 

melhorar a qualidade de vida e saúde nas escolas e na comunidade com alunos dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Metodologia: Como metodologias utilizamos a pesquisa bibliográfica 

e a pedagogia de projetos. A pedagogia de projetos foi aplicada na produção de duas sugestões 

de projetos na área da saúde. Resultados e discussão: A saúde está intimamente ligada a 

cidadania, aos níveis de qualidade de vida e a conscientização do indivíduo sobre o seu papel 

social. Ter saúde implica em ações individuais e coletivas que envolvem tanto políticas públicas 

quanto atos que promovam o conhecimento do aluno sobre os cuidados com a higienização do 

seu corpo e da sua comunidade. Partindo desses e outros pressupostos montamos duas sugestões 

de atividades interdisciplinares. No projeto 1- Conhecendo e cuidado do corpo, buscamos 

incentivar os alunos do 1° ano do Ensino Fundamental, a ter hábitos de higiene para melhor 

qualidade de vida, desenvolvendo sua autonomia. Já o projeto 2 - Se alimentando de maneira 

saudável, vivendo bem e prevenindo doenças, para o 2° ano, visou incentivar as crianças a se 
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alimentar de forma saudável, evitando alimentos industrializados e conhecendo os benefícios 

dos alimentos naturais. Conclusão: Para que os objetivos da educação em saúde sejam 

alcançados é preciso que o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental tenha uma 

melhor formação e que, unindo teoria e prática consiga despertar no aluno o interesse pelos 

temas propostos, a mudança de atitude pessoal quanto ao seu autocuidado e que repasse esses 

conhecimentos para a comunidade na qual está inserido. Para mudar hábitos e fortalecer atitudes 

preventivas o professor deve utilizar metodologias inovadoras, criativas, críticas e que 

estimulem a construção do conhecimento em grupo e individualmente.     
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