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Resumo
O projeto teve como objetivo conscientizar os adolescentes para o direito à sua saúde
sensibilizá-los e capacitá-los para a utilização de medidas prática de promoção, proteção
e recuperação da saúde. Para isto foram desenvolvidas práticas educativas necessárias
para um maior controle de sua saúde. Os objetivos específicos do projeto são
conscientizar os adolescentes sobre hábitos de vida mais saudáveis, realização de
exame-físico, acuidade visual, vacinação, sexualidade, diminuição das gravidezes
indesejáveis, contribuir para diminuição de DST’s, promover hábitos alimentares
saudáveis e bons hábitos de higiene e alertar sobre o risco do início do uso do
tabagismo, álcool e outras drogas.O projeto foi desenvolvido naEscola Estadual
MamudAssan, de ensino fundamental, de Poços de Caldas, localizada,no bairro Vila
Rica, zona oeste da cidade.A escola conta com 200 alunos, do 1º ao 9 ano.Fez parte do
projeto, apenas os alunos do 6 º ao 9º ano, de 12 a 18 anos.As atividades foram
planejadas e desenvolvidas segundo um cronograma pré-estabelecido pautando- se nas
bases programáticas do PROSAD (Programa de Saúde do Adolescente). Ao final do
projeto foi realizada uma avaliação das atividades com os alunos, professores e direção,
as respostas obtidas demonstraram quehouve uma avaliação positiva pelos professores,
que os temas foram tratados de forma didática e as estratégias utilizadas despertaram o
interesse dos alunos. Concluiu-se que o projeto atingiu os objetivos esperados, na

transmissão de conhecimento, e se constatou a importância e a necessidade de ações
voltadas para promoção da saúde do adolescente.
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