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RESUMO: 

O presente Resumo trata apresentar o resultado do desenvolvimento do Projeto de Estágio que 

surgiu a partir de observações realizadas, no primeiro semestre de 2014, no CMEI Primeiros 

Passos, localizado no Setor Sul/Goiânia. O trabalho foi desenvolvido no agrupamento B, 

composto por 17 de crianças de um a dois ano. Percebemos que a instituição lida com o 

cuidar e o educar de modo integrado. Assim, julgamos importante propor um Projeto voltado 

para a higiene bucal, considerando que esse possibilita as condições de estabelecimento da 

relação entre o cuidado e a educação. O projeto fundamentou-se em: Forest (s/d)
5
 que aponta 

a necessidade de cuidar da criança como indivíduo que está em constante desenvolvimento e 

crescimento, perceber sua singularidade, identificar suas necessidades.  Nesse sentido, a 

instituição educativa tem papel determinante ao ensinar e contribuir com a formação de 

hábitos para a promoção de saúde, visando à articulação entre o cuidar e o educar. Como base 

em Camargo (2011)
6
, Ciamponi et all (2011)

7
, dentre outros, foi possível desenvolver um 

projeto voltado para a formação de hábitos no tocante à higiene bucal. Como as crianças são 

bem pequenas, os trabalhos foram realizados a partir de diálogos e atividades, sempre com o 

uso de recursos, como: vídeos, fantoches, bonecos, painéis, espelhos etc., de forma a chamar a 

atenção das crianças para o assunto proposto. As atividades foram desenvolvidas sempre em 

rodas de conversas, pois segundo os autores Lopes, Castelan e Pestana (s/d)
8
 ela é a 

democratização da fala, pela qual possibilita maior liberdade de expressão. Dentre as 

atividades desenvolvidas foi realizada uma palestra para os pais das crianças, com a 

colaboração de duas alunas do Curso de Odontologia-UFG. Essa teve o intuito de aproximar 

os pais do Projeto trabalhado com as crianças, tirando dúvidas e orientando sobre a 

importância de formarem hábitos de higiene bucal durante o desenvolvimento e crescimento 

dos seus filhos. Como resultado, avaliamos que o trabalho proporcionou aprendizagem e 

aquisição de hábito diário de escovação, na instituição educativa e dentro dos espaços 

familiares.  
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