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Apresentação

Arte e Saúde no Museu da Vida - Ações Educativas para o Público Infantil

O Museu da Vida (MV) é um aparelho cultural que promove educação,
cultura, lazer e saúde. É parte da Fiocruz, instituição federal de saúde pública,
e está situado em seu campus-sede, na região de Manguinhos - Rio de Janeiro, junto a alguns dos territórios socialmente mais vulnerabilizados da cidade, como os complexos de Manguinhos, Maré, Jacarezinho e Alemão. Por sua
localização geográfica, é um dos principais polos de cultura da Zona Norte,
oferecendo apresentações teatrais, oficinais, exposições e outras atividades
gratuitas a milhares de pessoas, sobretudo a estudantes de escolas públicas e
suas famílias. É um espaço privilegiado para encontros e diálogos entre públicos que não têm o hábito de frequentar museus espontaneamente e, muitas
vezes, encontra barreiras sociais no acesso à saúde e informação.
Desde 2005, o MV vem elaborando, desenvolvendo e atuando em diversas ações educativas e culturais voltadas para o público infantil e relacionadas à literatura, expressão corporal, oficinas e jogos. Para qualificar e fortalecer
estas ações, constituiu em 2009, o Grupo de Estudos e Ações Educativas para
o Público Infantil (GEAEPI).
Dentre estas ações apresenta este projeto que propõe o desenvolvimento de três atividades voltadas para crianças da Educação Infantil e o primeiro
segmento do Ensino Fundamental. O tema escolhido foi “arte e saúde”.

6

7

Atividades

Arte e Saúde no Museu da Vida - Ações Educativas para o Público Infantil

Objetivo
Propiciar ao público infantil vivências lúdicas e interativas sobre o cuidado
com o seu próprio corpo e conceito ampliado de saúde.
1) Time da Saúde - Este é um jogo cooperativo e sua proposta é apresentar informações sobre a atuação de diferentes profissionais de saúde em suas atividades cotidianas. A partir de diversas situações problemas as crianças são motivadas a encontrarem os profissionais de saúde e, assim vão refletindo sobre a seguinte questão:
Qual é o profissional do time da saúde que pode atender à essa situação?

Objetivo:
Identificar os profissionais da saúde e suas áreas de atuação estabelecendo relações
com situações do cotidiano.

Público:
Crianças a partir da Educação Infantil a partir de 04 anos.
Primeiro Segmento do Ensino Fundamental
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Materiais:
19 Cartelas com as situações-problemas.
19 Cartelas com os profissionais da saúde.

Regras do jogo
■ Cada cartela contém uma situação-problema referente aos diferentes profissionais da saúde.
■ Após a leitura de cada situação-problema, pelo professor, professora ou pelas crianças, o desafio é saber qual profissional da saúde pode resolver o caso.
■ Depois pedir para responderem à pergunta: - Quem do Time da Saúde
pode ajudar nessa situação?
■ Após a resposta da criança, é sobre o profissional referente ao caso e se alguém tem algum exemplo ou experiência sobre o assunto para relatar.
■ É importante que as crianças possam falar sobre seu conhecimento a respeito de cada profissional. Devem ser orientadas a estabelecer relações de
cada profissional com as situações do cotidiano.
■ O tempo do jogo é definido pelo grupo.
■ Este não é um jogo de competição. Toda a turma ganha ao conhecer as diversas áreas de atuação dos profissionais da saúde.
■ Ao final, todos ganham em conhecer melhor alguns dos profissionais da
área da saúde.

Dinâmica:
O jogo começa com a leitura de uma situação-problema a fim de identificar o profissional que irá atuar no caso específico. O diálogo é sempre necessário para que o jogo se torne interessante. As crianças, a partir das situaçõesproblemas vão pareando as cartas junto com as respostas.
Também é desejável reforçar a equidade de gênero e raça destacando a
presença de pessoas de diferentes gêneros, orientação sexual, raça, cor e classes sociais nos diversos espaços profissionais.

Fim do Jogo
O jogo termina quando todas as cartas das situações-problemas e os diversos profissionais da saúde tiverem sido apresentados às crianças.
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Árvore da Saúde

Arte e Saúde no Museu da Vida - Ações Educativas para o Público Infantil

2) A Árvore da Saúde - A Árvore da Saúde é uma atividade que propõe a
discussão dos Determinantes Sociais da Saúde – DSS. Apresenta o conceito
de saúde que vai além da ausência de doenças considerando uma série de
fatores sociais, econômicos, políticos, ambientais e psicológicos que resultam
no estado de saúde geral das pessoas.

Objetivo:
Refletir sobre o conceito de saúde ampliada dos Determinantes Sociais
da Saúde/DSS tendo como referência os conceitos expressos na lei 8080 que
regula o Sistema Único de Saúde/SUS.

Público:
Primeiro Segmento do Ensino Fundamental

Material:
Árvore sem as folhas.
14 Folhas separadas com os conceitos dos Determinantes Sociais da Saúde/DSS.

Regras:
■ Cada criança, dupla ou trio, recebe uma folha da árvore e lê o que está escrito nela, ou a professora ou o professor, lê para a turma, caso não saibam ler
ainda.
■ A professora ou o professor faz perguntas para explorar a opinião e o conhecimento da turma sobre a relação dessa palavra com a saúde. Na medida em
que a conversa traz questões vividas no cotidiano e a turma consegue fazer as
relações, as folhas são colocadas na árvore.
■ Pergunta: - O que essa palavra ou frase tem a ver com a nossa saúde?
■ A partir das respostas das crianças, a professora ou o professor vai contextualizando com os exemplos do cotidiano e o conceito ampliado de saúde.
■ Cada criança, dupla ou trio, vai colocando a sua folha na árvore e assim, esta
fica frondosa com todas as folhas e será chamada de “A Árvore da Saúde”.
■ Saem vencedores todos que aprenderam mais sobre saúde.
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Dinâmica:
Na atividade é apresentada uma árvore, cujas folhas, representam os
Determinantes Sociais da Saúde. A turma dividida em duplas ou trios, recebe
uma folha desta árvore contendo uma palavra que deve ser lida e relacionada
ao conceito de Saúde.
Logo após, perguntas são feitas à turma sobre a relação da palavra com a
saúde e a importância para a vida das pessoas. A partir desta dinâmica abre-se
o diálogo sobre os conceitos dos DSS e as duplas ou trios colocam sua folha na
árvore.
É importante destacar que, além de envolver toda a turma, os conceitos devem ser contextualizados ao cotidiano das crianças, valorizando seus exemplos.

Fim do Jogo
O jogo termina quando todas as folhas estiverem colocadas na árvore.
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3) Vamos escovar os dentes - Jogo colaborativo que representa uma trilha
onde a criança é uma das peças. Contém informações sobre os hábitos e cuidados necessários para saúde bucal.

Objetivo:
■ Sensibilizar as crianças sobre a importância de ter bons hábitos de higiene bucal.

Público:
■ Primeiro Segmento do Ensino Fundamental

Material:
1 Tapetão com 30 casas
1 carta com as regras do jogo.
1 carta orientação para professores
5 cartas para bons hábitos de higiene bucal
1 dado grande
1 caixa com 3 gavetas para guardar as cartas
kits (bolsa contendo 1 escova de dente, 1 pasta de dente e 1 caixinha de fio dental) para distribuir para a turma.

Regras
■ Estender o tapetão no chão.
■ Cada criança terá direito a um arremesso do dado para definir a ordem de
jogada.
■ Jogam 5 a 6 participantes por vez.
■ Após arremessar o dado novamente, a criança avança ou para de acordo
com o número sorteado.
■ As casas poderão ser ocupadas consecutivamente por duplas ou individualmente.
■ Ao final do jogo a turma deverá procurar os kits.
OBS: A fim de manter a ludicidade do jogo sugerimos como estratégia não
mostrar os kits antes do jogo ser finalizado.
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Dinâmica
Podem participar do jogo Trilha dos Dentes Saudáveis de 5 a 6 crianças
por vez. Cada uma jogará o dado que definirá a ordem para iniciar. Ao avançar
no jogo, quando o dado cair na casa da reflexão, a criança deverá sortear uma
das 5 cartas que será lida para a turma.
Percorrido todo o trajeto as crianças são vencedoras pois, conhecerão
mais sobre os cuidados com os dentes.

Fim do jogo
Ao final a turma deve procurar os kits que reforçam a importância da
saúde bucal.
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