
DISCIPLINA DO CURSO DE GRADUAÇÃO – VERSÃO 2013 
 
DISCIPLINA: Educação e Saúde em Creche     DIGO: CIR 
DEPARTAMENTO: Pediatria 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h  CRÉDITOS: 4 

OBJETIVO GERAL Buscar, através de trabalho multidisciplinar, interagindo professores 
e acadêmicos dos vários cursos envolvidos, equipe de funcionários da creche, centros de 
saúde de referência, familiares, alcançar melhorias na condição biopsicossocial das 
crianças matriculadas nas creches. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS(1) Proporcionar aos acadêmicos participantes do projeto a 
vivência e reflexão de um processo de ensino e formação profissional, relativo à atenção 
integral à saúde/educação da criança (2) desenvolver e manter um sistema de vigilância 
do crescimento e desenvolvimento.(3) desenvolver e aprofundar o contato com as 
famílias das crianças para se estabelecer uma troca de experiências e conhecimentos no 
que se refere à saúde da criança; (4) promover maior integração entre as creches e os 
centros de saúde e outros centros de referência; (5) manter um grupo de estudos e 
discussões interdisciplinar, abordando conceitos e temas relevantes à educação infantil e 
a saúde,  (6) conscientizar, através da inserção do aluno universitário na comunidade 
carente, sobre os problemas mais comumente enfrentados por essa população; (7) 
participar de um projeto de pesquisa que tenta identificar as falhas no desenvolvimento 
da linguagem das crianças das creches.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Consistem em instrumentos metodológicos a formação 
de grupos de discussão (GDs) e aulas teóricas que acontecem às segundas-feiras de 18 
as 20 horas na Faculdade de Medicina de UFMG. Os temas discutidos serão os que 
surgiram no semestre em curso, além daqueles pré-determinados em cronograma 
teórico. O crescimento das crianças será acompanhado, as crianças com peso abaixo do 
percentil 10 ou com sobrepeso serão avaliadas pelos monitores e professor. As crianças 
com atraso na linguagem serão acompanhadas e participarão de um projeto de pesquisa 
quando será feito abordagem individual de cada uma. O desenvolvimento será avaliado 
com a escala de Denver II. Haverá uma semana de cuidados com os ectoparasitas, os 
alunos examinam as crianças, as que se encontrarem infestadas serão tratadas. Se o grau 
de infestação for importante será feito uma semana de sensibilização de pais e 
professores antes do tratamento. Uma semana será dedicada a saúde bucal com exame 
das crianças, encaminhamentos das que se fizer necessário, ações de escovação serão 
desenvolvidas tendo em vista sempre associar a escovação com o prazer. Os alunos 
deverão desenvolver o subprojeto olho vivo visando detecção de estrabismo e baixa 
acuidade visual. 

METODOLOGIA O projeto será desenvolvido por grupos de alunos de graduação em 
Medicina, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, sob coordenação de monitores 
bolsistas de Medicina, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, e do professor da  
pediatria. Os alunos de Medicina serão alocadas no início do semestre mediante sorteio 
para uma das creches participantes do projeto. Cada grupo será responsável por uma 
turma de crianças (agrupadas por idade) e terá que dedicar uma manhã ou uma tarde por 
semana ao trabalho local, perfazendo quatro horas semanais  durante um semestre 
letivo. 

 


