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RESUMO: A proposta do projeto é um convite ao diálogo com os alunos e os proﬁssionais de educação
sobre os comportamentos e hábitos de risco a saúde das crianças e adolescentes. A equipe envolvida
atuará com o objetivo de conscientizar através de espaços de diálogos e oﬁcinas didáticas voltadas aos
temas como: a má alimentação, consumo excessivo do sódio, os efeitos da redução da ingestão hídrica
e a importância do exercício físico no cotidiano e a regulação do sono que podem auxiliar no processo
de memória e aprendizado, e assim favorecendo uma melhor qualidade de vida as crianças e
adolescentes. As ações serão realizadas em uma escola do Ensino Público da rede Municipal Mariana
Amália no Município de Vitória de Antão-PE, as atividades acontecerão semanalmente nos turnos
(manhã/tarde) em torno de 9 meses e envolverão a capacitação da equipe, principalmente dos alunos
de graduação que executaram as ações e oﬁcinas junto ao público-alvo. Espera-se, desta forma,
contribuir com o fortalecimento da rede de apoio proporcionando bases para um melhor planejamento
das ações de promoção à saúde a partir da elaboração de campanhas públicas para educar a população
sobre a importância do reconhecimento precoce dos hábitos e rotinas prejudiciais as crianças, e assim
estimulando a adoção de condutas que possam excluir ou minimizar os riscos à saúde destes
indivíduos.

