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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: O Programa de Extensão “Saúde na Educação” tem abrangência nas áreas de 
saúde e educação em um enfoque único e, a observação em campo é relevante para a 
elaboração do diagnóstico situacional. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: Esse relato de 
experiência visa demonstrar como a vivência no cotidiano de uma instituição de educação 
infantil acrescenta valor à vida acadêmica de uma estagiária de Psicologia num programa 
multidisciplinar de saúde. RELEVÂNCIA DA PESQUISA: A fim de atualizar e adequar as 
normas e rotinas do “Manual de Boas Práticas, Vigilância em Saúde e Primeiros Socorros” para 
a Secretaria Municipal de Educação de Taubaté e, também de acordo com as necessidades de 
saúde dos usuários atendidos na instituição, o programa de extensão preconiza que a 
acadêmica elabore o diagnóstico situacional por meio da observação participativa nas 
atividades diárias desenvolvidas na escola de educação infantil do Bairro Alto do São Pedro, no 
município de Taubaté-SP. BENEFÍCIOS AOS SUJEITOS ESTUDADOS: A estudante 
universitária pôde participar da construção de um manual de boas práticas para futura 
implementação nas escolas de educação infantis do município e portanto as crianças atendidas 
serão beneficiadas com a qualificação do cuidado. OBJETIVOS: Aplicação dos procedimentos 
de cuidado à saúde física e mental contidos no manual de boas práticas em construção. 
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS: No decorrer de observação participativa nas classes de 
maternal e berçário; responsáveis pelo atendimento de crianças de 4 meses a 3 anos, pôde-se 
acompanhar o processo de trabalho de educadoras e auxiliares de desenvolvimento infantil 
(ADI), assim como a implantação dos espaços que deverão promover o desenvolvimento 
infantil, os “cantinhos” diversificados no espaço físico na sala de aula (“cantinho da leitura”, 
“cantinho artístico”, “cantinho simbólico”). No decorrer da prática de observação a estagiária 
também teve a oportunidade de participar de uma reunião promovida pela Secretaria da 
Educação de Taubaté sobre “ O Processo de Qualidade na Educação”, processo de avaliação 
que deverá ser realizado pela diretora da instituição junto às famílias, com o objetivo de 
levantar o grau de satisfação das famílias no atendimento de seus filhos. Cabe destacar que 
nesse processo as famílias serão responsáveis pela atribuição de valores para o atendimento 
das crianças de 1 a 7 e as ações de saúde serão contempladas. RESULTADOS E 
CONCLUSÃO: Foram observadas atividades de saúde, tais como a escovação dos cabelos e 
dos dentes como práticas de higiene pessoal e o uso individual de canecas para a oferta de 
água às crianças, como medida preventiva de disseminação de doenças. Constatamos a 
inadequação da escovação capilar em relação à prevenção da pediculose; uma vez que não 
vêm sendo utilizados pentes individuais para o procedimento o que facilita a transmissão de 
piolhos quando presentes nos cabelos das crianças. Diante da situação encontrada e 
comunicada à coordenação pedagógica da instituição duas medidas serão realizadas; a devida 
orientação às educadoras e auxiliares de desenvolvimento infantil sobre o devido cuidado de 
higiene e escovação dos cabelos das crianças no processo de Horário de Trabalho Pedagógico 
Coordenado (HTPC) e a solicitação nas agendas das crianças junto aos pais ou responsáveis 
para o envio de pentes ou escovas de cabelo no material destinado à higiene pessoal. 


