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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: Devemos pensar na ação educativa como um instrumento fundamental para a 
prática da Enfermagem, uma vez que o(a) enfermeiro(a) deve ter competência para educar um 
grupo de pessoas ou uma população em diversas situações e, nos mais diversos serviços de 
saúde e de educação, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), Ambulatórios de Especialidades, Hospitais, Clinicas, Instituições de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental. Temos na ação educativa a oportunidade de 
transmitir à população os conhecimentos essenciais à promoção, a manutenção e a 
reabilitação de sua saúde. Entretanto devemos atender não só aos princípios de adequação às 
necessidades de saúde da população, mas também as expectativas da mesma quanto ao 
aprendizado para a prática ou a utilidade da informação em seu cotidiano. DESCRIÇÃO DO 
PROBLEMA: Devido à importância de combater a cárie dentária ainda na primeira infância e 
pela incidência de casos em instituições de educação infantil do município de Taubaté, 
atendidas pelo Programa “Saúde na Educação” concluímos sobre a relevância da educação 
infantil para o hábito da escovação dentária. OBJETIVO: Relatar uma ação educativa 
desenvolvida na Creche Municipal Ver. Eleozippo Silveira Pinto, no bairro Gurilândia, no 
município de Taubaté. DESENVOLVIMENTO: A ação educativa foi realizada pela acadêmica 
de enfermagem em parceria com as professoras responsáveis pelas salas de Maternal e 
Jardim; portanto teve como público-alvo, aproximadamente 40 crianças de 3 a 5 anos de idade. 
Foram escolhidas estratégias de ensino de acordo com o desenvolvimento da população 
infantil; portanto livros infantis para contação de estórias, uma recreação instrucional; com a 
devida utilização de um simulador da cavidade bucal para a demonstração da técnica de 
escovação dentária e desenhos específicos ao tema. Quanto à técnica de escovação, além de 
a acadêmica ter realizado a demonstração, proporcionou às crianças a oportunidade de 
realizarem o mesmo procedimento a fim de avaliar a assimilação da informação transmitida. 
RESULTADOS: A ação educativa proporcionou à acadêmica a oportunidade do trabalho em 
equipe com as educadoras da instituição, assim como colocar em prática o conhecimento 
adquirido sobre as Teorias do Desenvolvimento Infantil e as necessidades essenciais ao 
crescimento e desenvolvimento. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos na ação educativa foram 
relevantes tanto para a formação profissional da acadêmica quanto para as crianças, uma vez 
que houve participação efetiva destas nas atividades propostas; entretanto sabemos que para 
alcançarmos o objetivo de formar hábitos saudáveis, o processo educativo deve ser contínuo e 
sistemático. 


