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APRESENTAÇÃO:
O presente projeto foi executado com o auxílio dos alunos que frequentam o
Projeto Social Aquarela no município de Peritiba/SC no dia 07 de abril de 2016,
em comemoração ao dia Mundial da Saúde objetivando o incentivo à
alimentação saudável e prática de atividade física regular.
DESENVOLVIMENTO:
Com o objetivo de envolver os alunos em atividades relacionadas à
hábitos de vida saudáveis e pensando em uma forma de envolver público de
diversas idades, surgiu a proposta de desenvolvermos no município de
Peritiba/SC um projeto denominado de “Pedágio Saudável”, o qual aconteceu
em comemoração ao dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 07 de abril.
Em um primeiro momento houve o alinhamento junto à secretaria escolar sobre
os melhores horários para se trabalhar de forma dinâmica junto às crianças o
tema “Alimentação Saudável”. Após, a nutricionista do município trabalhou em
diferentes horários de acordo com a faixa etária das crianças o tema proposto
na forma de vídeos e palestra. Posteriormente os alunos ficaram livres para
desenvolveram 2 flayer’s com as informações mais relevantes que assimilaram
das atividades, cada um usando sua criatividade.
No dia 07 de abril, juntamente com a ajuda da Polícia Militar que
organizou o trânsito, professora que organizou a participação dos alunos, além
da enfermeira e nutricionista, os estudantes puderam entregar os flyer’s
elaborados aos motoristas que transitavam pela cidade, tendo a oportunidade
de explicar aos mesmos sobre a importância de mantermos hábitos
alimentares saudáveis. Juntamente ao material elaborado pelos alunos, foi

entregue uma Cartilha sobre alimentação saudável, especialmente abordando
informações sobre fibras alimentares e o material disponibilizado pelo Estado
referente ao uso de sal. A atividade foi realizada no turno matutino e
vespertino, em horários de maior trânsito pelo local.

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A ação foi um grande sucesso, uma vez que o material elaborado pelos alunos,
por ser “original”, ou seja, cada qual fez do seu jeito, fazendo uso de sua
criatividade e tornando seu material diferenciado, chamou muito a atenção dos
motoristas que transitavam pela região, além da explicação partir dos alunos,
intensificando a assimilação por parte do público abordado.
Um dos principais resultados obtidos foi o entendimento e o interesse dos
alunos pelo tema proposto, participando efetivamente da realização de toda a
ação.
Não foram encontradas dificuldades no desenvolvimento do projeto, uma vez
que todos os profissionais envolvidos prontamente se propuseram a auxiliar e o
trabalho com as crianças fluiu da forma esperada. O projeto foi criado em
comemoração ao dia Mundial da Saúde e desta forma já foi finalizado, tendo
propostas de continuidade em demais datas comemorativas, se assim houver
condições para que o mesmo seja executado.
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