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“A LIGA DA SAÚDE”
SAÚDE, HIGIENE E BEM-ESTAR

Educação 
para 

prevenção!

Falar de saúde implica levar em conta, por exemplo, a qualidade da água que se consome 
e do ar que se respira. Além disso, devemos considerar os aspectos éticos e políticos re-
lacionados ao direito à vida e à saúde. 
A saúde é parte do estilo de vida e das condições de existência de um indivíduo, sendo a 
vivência do processo saúde-doença uma forma de representação da inserção humana no 
mundo.
Uma das formas mais eficientes de promover a saúde e incentivar a prática de hábitos sau-
dáveis é por meio da educação e, neste contexto, a escola é um dos alicerces da formação 
humana. Acreditamos que a escola funciona como um ponto de encontro a todos, e pode 
servir de palco para mudanças na forma de se pensar e construir a saúde. 
O livro do aluno é voltado para crianças do Ensino Fundamental e apresenta um texto leve 
e didático, aliado a atividades para fixação do conteúdo e de práticas de higiene. O con-
junto da obra aqui apresentada é formulado para os atores envolvidos na educação des-
sas crianças – pais, familiares e professores – e pretende apresentar ações de promoção, 
prevenção e atenção à saúde, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança.

“Saúde é o estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e 
não apenas a ausência de doença.” 

(OMS, 1948).

OBJETIVOS:
• Compreender que a saúde é um direito de to-

dos e uma dimensão essencial do crescimento 
e desenvolvimento do ser humano.

• Estimular a adoção de hábitos saudáveis e de 
autocuidado, respeitando as possibilidades e 
limites do próprio corpo (autoconhecimento para 
o autocuidado) e do corpo alheio.

• Contribuir para a formação integral dos estu-
dantes por meio de ações de promoção, pre-
venção e atenção à saúde.

• Contribuir para o desenvolvimento integral da 
criança durante o período escolar.
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PERSONAGENS:
• Considerando a importância de despertar o interesse e a curiosidade das crianças, uti-

lizamos o tema dos super-heróis para ilustrar o livro. Acreditamos que esta referência 
tornará mais fácil a identificação e o aprendizado de hábitos saudáveis pelas crianças.

• Os personagens possuem nomes de acordo com as suas habilidades, como, por exem-
plo, “capitão limpa tudo”, “heroína da saúde”, “ cavaleiro do meio ambiente” etc.

TIPOS DE ATIVIDADES: 
• caça palavra

• marcar os utensílios utilizados para higiene
• ligar os pontos
• ligar colunas

• desenho educativo para colorir ou reproduzir
• jogo dos sete erros

• labirinto
• assinalar a alternativa correta

• quebra cabeça
• jogo da memória

• sugestão de criação de campanhas
• teatro
• debate

• palavra cruzada
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ITENS QUE COMPÕEM ESTE PROJETO

Livro do aluno
Dados técnicos:
128 páginas
Tamanho 21x28
Capa: brochura

A escola é um dos alicerces da educação, da cidadania e da formação de uma nação. É 
por meio dela que a criança inicia sua educação, sua integração e inclusão social, seus 
relacionamentos e seus potenciais, construindo relações complexas que se estendem por 
toda a vida. Dessa forma, acreditamos que é fundamental promover ações de ensino so-
bre a saúde e sobre as boas práticas de higiene, trazendo referências de comportamentos 
práticos que devem ser reproduzidos no lar e na comunidade como um todo.
O livro apresenta um texto leve, didático e educativo, aliado à atividades para fixação do 
conteúdo. Pretendemos, com isso, contribuir para a formação integral dos estudantes por 
meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.

O livro 
do aluno 

acompanha 
um jogo de 
tabuleiro!
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Não se pode ensinar saúde como uma matéria abstrata, sem referências às práti-
cas da criança no lar e na comunidade em que habita. Dessa forma, acreditamos 
ser importante apresentar meios para que a família possa ser um agente impor-
tante no processo de educação em saúde da criança, compartilhando saberes 
variados na busca de soluções das problemáticas do dia a dia do desenvolvi-
mento infantil. 
O livro apresenta, de forma leve e prática, exemplos e atividades para que a fa-
mília possa se reunir e aprender os aspectos mais relevantes sobre o desenvolvi-
mento infantil, a saúde, os hábitos de vida saudável e como atingir o bem-estar. 

Livro do educador
Dados técnicos:
32 páginas
Tamanho 21x28
Capa: brochura

Livro da família
Dados técnicos:
32 páginas
Tamanho 21x28
Capa: brochura

A escola deve contribuir para o desenvolvimento integral da criança, promoven-
do experiências conducentes à vida sadia. A saúde da criança está diretamente 
relacionada com o ambiente físico e ao clima emocional da escola que frequenta, 
do lar em que vive e da comunidade em que habita. A escola deve estabelecer 
comunicação estreita com a comunidade na qual está inserida, trazendo-a para 
participar de seu programa de saúde. Da mesma forma, deve participar ativa-
mente dos programas de saúde da comunidade. 
O livro apresenta meios de participação e intervenção do educador no ambiente 
escolar. De forma clara, trazemos exemplos de como ser um aliado dos estudan-
tes na busca de uma boa qualidade de vida. 
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• Quem sou eu!? 
Identificação do próprio corpo, da localização e da função dos principais órgãos e aparelhos, 
relacionando-os aos aspectos básicos das funções de relação (sensações e movimentos), 
nutrição (digestão, circulação, respiração e excreção) e reprodução. Adoção de postura físi-
ca adequada. Respeito às potencialidades e limites do próprio corpo e do de terceiros.

• Saúde + bem-estar + alimentação 
O que é saúde, como mantê-la, o que nos faz bem, o que nos faz mal, como realizar a 
higiene dos alimentos, a higiene dos utensílios, e quais são os utensílios utilizados para 
higiene. Ressaltando a valorização da alimentação adequada como fator essencial para o 
crescimento e o desenvolvimento, assim como para a prevenção de doenças como des-
nutrição, anemia, cáries, ente outras.

• Família e bem-estar 
Papel da família na educação para saúde. Dicas de atividades e brincadeiras para família 
fazer as coisas junta.

• Sociedade e bem-estar 
Importância do papel social e governamental para a manutenção da natureza, cuidados ao 
meio ambiente, saneamento, lixo, limpeza, políticas públicas.

• Saúde dos dentes 
O que é, cuidados na manutenção da saúde dos dentes, o que nos faz bem, o que nos faz mal.
• Higiene pessoal com dicas para uma vida saudável 
Importância da higiene pessoal, cuidados importantes, vestuário, cuidados com o próprio 
corpo e as próprias coisas. Reconhecimento das doenças associadas à falta de higiene no 
trato com alimentos: intoxicações, verminoses, diarreias e desidratação; medidas simples 
de prevenção e tratamento.

TEMAS  
ABORDADOS: 
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Sobre as autoras
• Livro do aluno
Leila Maria Claudino Lage
Nascida em Itajubá-Minas Gerais (Brasil), em 1961, é escritora de livros didáticos de en-
fermagem e saúde. Mestre em Enfermagem no Processo de Cuidar; Enfermeira Médico-
-Cirúrgica; Enfermeira do Trabalho; e Professora em Cursos de pós-graduação em várias 
universidades de São Paulo. É professora em escolas técnicas de enfermagem na cidade 
de São Paulo - SP, onde reside. Já trabalhou como Enfermeira Coordenadora de UTI pe-
diátrica e UTI adulto, Enfermeira do Trabalho, Enfermeira de Educação Continuada, Gesto-
ra de CMC, Supervisora de CME; atua como professora nas disciplinas de Saúde Infantil e 
Saúde do Adulto, Enfermagem do Trabalho, Gestão em Saúde e Primeiros Socorros.

• Livros da família e educador
Mayre Barros Custódio Vigna
Mestre em Ciências Sociais, Psicopedagoga, Administradora de Recursos Humanos. Pos-
sui graduação em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho. Atuante como coordena-
dora de cursos no Ensino Superior, responsável por recrutamento de educadores, expe-
riência na área de Educação, pesquisas e trabalho voluntário com crianças e adolescentes 
com ênfase em Métodos e Técnicas de Ensino, atuando principalmente nos seguintes 
temas: educação, diversidade cultural, construtivismo, inclusão e Educação de Jovens e 
Adultos. Professora da FMU no curso de Pedagogia, autora e coautora de obras de pes-
quisa, pedagógicas e didáticas. 


