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Introdução 

 Toda ação humana tem impacto sobre a natureza, positivo ou negativo. Entre os problemas 

apresentados por essa relação entre o homem e a natureza, destacam-se os ambientais, que incidem 

sobre a saúde (RADICCHI e LEMOS, 2009). O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde – 

PET Saúde/GraduaSUS é um programa que atua em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 

da Vitória de Santo Antão – PE, junto aos campis de interiorização da Universidade Federal de 

Pernambuco. O PET é um espaço estratégico para planejamento de ações de prevenção de risco e 

promoção da saúde, sendo realizadas dentro da perspectiva do Programa Saúde na Escola (PSE). O 

presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência de uma ação de educação 

em saúde com a temática “Saúde ambiental”, realizada na Escola Estadual Guiomar Krause, 

localizada no Bairro de Jardim Ipiranga do Município da Vitória de Santo Antão -  PE. 

 

Relato de Experiência 

A situação atual de uma comunidade, desperta a sociedade para torna-se mais participativa e 
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crítica no âmbito das políticas públicas, sendo necessário o fortalecimento do fator educacional como 

ferramenta para o desenvolvimento da conscientização das questões ambientais (MENEZES, 2012). 

Partindo desse pressuposto, foi realizado um diagnóstico na escola e seu entorno para pontuar a 

problemática a ser trabalhada. A maior problemática encontrada foi quanto ao descarte de resíduos 

sólidos que estavam dispostos de forma inadequada. Isto nos levou a abordar a temática “Educação 

em Saúde ambiental: descarte de resíduos sólidos”. Dias antes da ação foi feita uma colagem de frases 

de conscientização sobre o meio ambiente nos murais da escola como forma de provocar uma reflexão 

sobre as questões ambientais. No contato direto com os alunos obtivemos um público de 50 alunos 

do 9° ano do ensino fundamental e 1º e 2º ano do ensino médio. Incialmente foi feita uma discussão 

sobre os registros fotográficos (imagens dos resíduos expostos na comunidade e escola) e falou-se 

sobre os impactos dessa atitude no meio ambiente e saúde, formas de organizar os resíduos (coleta 

seletiva) e o produto da reciclagem. Também foi realizado um jogo da coleta seletiva com o objetivo 

de promover a integração dos alunos e avaliar o conhecimento adquirido, e ao final foi distribuído 

um questionário de avaliação. Resultados: 50% dos alunos obtiveram 5 acertos, 12%  obtiveram ≤ 4 

acertos e  ≤ 2 acertos e 26% não responderam o questionário. A ação buscou conscientizar e 

responsabilizar os alunos quanto aos cuidados no ambiente escolar e de suas comunidades e 

consequentemente nos cuidados com a saúde dos indivíduos que convivem nesses ambientes. Apesar 

de observar momentos de inquietações pelos alunos, foi visto a participação da maioria da turma 

durante a ação. 

 

Considerações 

 O desenvolvimento da ação de educação em saúde ambiental nos permitiu identificar as 

situações de risco da comunidade estudada permitindo a integração ensino-serviço-comunidade de 

forma interdisciplinar e interprofissional e o fortalecimento da articulação intersetorial entre a atenção 

básica e educação. As atividades realizadas no âmbito escolar é de suma importância para auxiliar na 

melhoria da saúde pública, além de contribuir na formação de agentes multiplicadores sensibilizando-

os quanto ao cuidado consigo e com o ambiente que os cercam. 
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