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São Paulo, 30 de novembro de 2017 

 

RELATÓRIO FINAL  

 

Convênio nº 084/2016/SMDHC – Projeto Saúde É 

O projeto Saúde É foi uma iniciativa da ONG Instituto Saúde e Sustentabilidade para levar 

informações sobre saúde básica para mais de 5 mil crianças de 4 a 10 anos da rede pública de ensino 

nos bairros do Butantã, M’Boi Mirim, Freguesia do Ó e Brasilândia.  

Viabilizado pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD) com parceria da 

Secretaria Municipal de Educação e apoio da EMS, o projeto teve como objetivo a promoção da 

educação para a saúde e o desenvolvimento pessoal por meio da leitura interativa do livro de 

ilustrações Saúde Colorida, junto com as crianças, professores e familiares. A partir de uma perspectiva 

inovadora, a iniciativa buscou demonstrar que a saúde emocional e a saúde física são igualmente 

relevantes para a promoção do bem-estar. Aspectos como respeito ao próximo, harmonia com o meio 

ambiente e felicidade foram elencados junto à alimentação, o esporte e a higiene pessoal como sendo 

essenciais para o desenvolvimento pessoal saudável.  

O Saúde É foi aprovado em edital do FUMCAD, que tem como objetivo apoiar projetos que 

garantam os direitos da criança e do adolescente, e é integralmente financiado pela EMS.  

 

RESUMO DAS ATIVIDADES 

O projeto teve início em dezembro de 2016 com duração de 12 meses. O primeiro trimestre do 

projeto, que ocorreu nos meses de dezembro/2016, janeiro e fevereiro/2017, foi dedicado às atividades 

referentes à elaboração do livro Saúde Colorida, seleção da equipe de trabalho, reuniões de 

alinhamento e treinamento da equipe, elaboração do material de apoio, contratação do roteirista para a 

apresentação dos palhaços, articulação e mapeamento dos locais onde foram implementados os 

projetos e contato com as Diretorias Regionais de Ensino e Educação das regiões Campo Limpo/M’Boi 

Mirim, Butantã, Freguesia do Ó/Brasilândia. 

Devido ao atraso do repasse da segunda parcela do projeto, as atividades do segundo 

trimestre (meses de março, abril e maio) precisaram ser reorganizadas para viabilizar a continuação 

dos trabalhos e reconstrução dos acordos efetuados. Após essa reorganização foram feitos os contatos 

com as primeiras escolas, por meio de reuniões presenciais, permitindo a apresentação do projeto de 

forma mais aprofundada, porém, alguns contatos foram realizados por telefone. Ocorreram nessa época 

a mudança da equipe do Instituto, com a contratação da nova assistente e da nova coordenadora do 
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projeto. Nesse período também foi feita a impressão dos 5000 exemplares do livro Saúde Colorida que 

foram entregues às crianças no final das apresentações. Nessa época ocorreu a reunião com a equipe 

de palhaços, para o acerto de contrato e para a revisão do roteiro elaborado para as ações que 

ocorreram nos meses posteriores nas escolas. Também foram impressos o material de apoio como as 

fichas de presença, fichas de avaliação e as de autorização de direitos de uso de imagem e som. E 

foram feitas as compras de outros itens necessários para a composição do cenário.  

No terceiro trimestre da realização do projeto, ocorrido nos meses de junho, julho e agosto de 

2017, teve início as primeiras ações nas escolas e também foram realizadas algumas reuniões para 

alinhamentos e combinados pendentes em relação às ações marcadas. Dessa forma, apesar de os 

primeiros passos e negociações já estarem fechados desde maio, o processo de articulação das ações 

foi constante no projeto, de modo a garantir intervenções organizadas e de qualidade para o público 

alvo. Por ser período de férias escolares, não houve ações no mês de julho, que foi dedicado a 

avaliação das ações realizadas. Assim, as ações ocorreram nos meses de junho e agosto e 

compreenderam 8 escolas: EMEI Joaquim Manoel de Macedo, EMEI Francisca Júlia da Silva,  EMEF 

José de Alcântara Machado Filho, EMEF Des. Theodomiro Dias, EMEF Daisy Amádio Fujiwara, EMEI 

Salomão Jorge, EMEF Vila Munck e EMEF Brasil Japão, resultando em 9 dias e 30 apresentações no 

total. Cada escola teve de 2 a 6 apresentações com a equipe de palhaços, de acordo com os 

alinhamentos prévios, de forma que as crianças de cada escola foram divididas em diferentes grupos, 

garantindo assim uma maior organização, aproveitamento e participação das mesmas. Nesse período o 

número de crianças atendidas foi de 2740. 

Para o quarto trimestre do projeto, compreendido entre os meses de setembro, outubro e 

novembro, foi dada a continuidade das ações do projeto e foram realizados os últimos contatos com as 

escolas que viriam a receber as ações do projeto. Assim, nesse período ocorreram ações em 7 escolas: 

EMEI Jardim Kagohara, EMEF Júlio Mesquita, EMEF Alex Freua Netto, EMEF Solano Trindade, EMEF 

Sebastião Nogueira de Lima, EMEF Geraldo Sesso Júnior e EMEF Embaixador Raul Fernandes, 

resultando em 7 dias, 19 apresentações e 2465 crianças atendidas. Sendo que as últimas 

apresentações ocorreram no mês de outubro, reservando ao mês de novembro a avaliação do projeto e 

o encerramento das atividades.  

Assim, o resultado final do projeto foi de ações em 15 escolas, 49 apresentações e 5205 

crianças atingidas, ultrapassando em 205 crianças do limite estabelecido pelo projeto. 

O quadro abaixo apresenta o cronograma executado pelo projeto.  
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Plano de Trabalho Anual 

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboração do 
livro 

OK OK           

Impressão do 
livro 

     OK       

Contrato grupo 
de palhaços  

OK            

Seleção da 
equipe de 
trabalho 

OK            

Contatos, 
articulação e 
preparo do 
trabalho na 
Comunidade 

OK OK   OK OK       

Treinamento da 
equipe 

OK OK    OK       

Início dos 
trabalhos na 
comunidade 

      OK      

Relatórios 
trimestrais do 
projeto 

  OK   OK   OK   OK 

Trabalho nas 
comunidades 

      OK OK OK OK OK  

Monitoramento 
análise de 
indicadores 

      OK OK OK OK OK OK 

Avaliação dos 
Resultados e 
relatório final 

           OK 
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As Ações 

Cada apresentação consistiu em um teatro interativo realizado por personagens palhaços: 

Serafino, Gioconda e a “palhafada” Amora. Ele conta a história de Gioconda e sua interação com Amora 

e, as cenas abordam diferentes conceitos e ideias sobre saúde. Serafino, além de participar das cenas, 

conta a história, fazendo “paradas” para explicar algumas ideias e interagir com as crianças. Esses 3 

personagens se situam dentro do livro Saúde Colorida, como eles mesmos contam. 

As cenas retratam todos os princípios abordados no livro Saúde Colorida, de forma lúdica, 

musical, divertida e participativa, se relacionando à realidade das crianças. Os principais conceitos 

abordados são: a importância do brincar (adoleta, equilíbrio, bambolê), de ter acesso à cultura (teatro, 

cinema), de tomar sol, de ter uma alimentação saudável e colorida, de tomar água, de cuidar da higiene 

(lavar as mãos e tomar banho), de cuidar do ambiente que se vive (jogar lixo no lixo), de cuidar de si 

mesmo e respeitar o próximo, do olhar para a diversidade, de fazer exercício físico (saúde do corpo e 

da alma) e de ser feliz (“colorindo a vida com a paz e amor”). Todas essas ideias são trabalhadas nas 

cenas de forma articulada e relacionadas a fatos cotidianos, com dicas de saúde da “palhafada” e ações 

da personagem Gioconda, que vai se transformando e se “colorindo”, conforme vai assumindo hábitos 

mais saudáveis. Nesse processo, ao participarem dialogando, dançando, cantando junto aos 

personagens, as crianças vão se conscientizando da importância da saúde física e emocional para a 

promoção do bem-estar, de forma que faça sentido e que elas se reconheçam nas cenas que vêem e 

interagem. Serafino, nas suas explicações com ajuda de um “livro gigante”, aborda conceitos como 

família e lar, interagindo com as crianças, de modo que essas ideias sejam compreendidas de forma 

ampla e as diversidades sejam valorizadas: família não apenas como pai, mãe e filhos, mas possuindo 

diversas configurações; e lar considerando que qualquer casa pode ser um lar, como um abrigo.  

Quando Gioconda acorda do sonho no qual a história ocorre (livro Saúde Colorida), se inicia a 

roda de conversa, na qual os 3 personagens retomam a história contada com ajuda das crianças, que 

vão lembrando e discutindo as cenas e ideias abordadas no sonho/livro. A apresentação termina com 

um abraço coletivo, que reforça a importância do carinho com o outro e demonstra que isso também diz 

respeito à saúde. 

Em todas as apresentações realizadas o cuidado com o cenário e o figurino são bem presentes, 

sendo que toda a estrutura é organizada com antecedência e de forma meticulosa, considerando os 

detalhes de cada cena, com diferentes objetos, músicas, instrumentos. Esse conjunto de cuidados 

garantiu apresentações muito participativas, empáticas, divertidas e relevantes para as crianças, para 

os responsáveis e para as equipes das escolas que assistiram e interagiram. Outro ponto relevante foi 

ter-se levado em conta a faixa etária participante em cada apresentação, de forma que, apesar de o 
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roteiro ser o mesmo, a equipe de palhaços fez adaptações em algumas cenas e falas, para se adequar 

ao público específico e garantir um melhor aproveitamento e entendimento pelas crianças de cada ciclo. 

Com as crianças mais velhas (8 a 10 anos), por exemplo, os palhaços exploraram mais o diálogo e, 

com os menores (4 a 7 anos), abordaram mais o lúdico e o mágico. 

Após as apresentações, que ocorreram em um pátio coberto ou em uma quadra, a entrega do 

livro Saúde Colorida se deu, na maioria das vezes, nas respectivas salas em que as crianças estudam, 

pelos professores, devido a uma sugestão das próprias escolas, para que a dinâmica ficasse mais 

organizada, já que envolvia um número alto de crianças, em outros casos, os livros eram entregues 

para os professores de cada turma após a devolução das fichas de avaliação preenchidas.  

O preenchimento da ficha de satisfação/avaliação pelas crianças (na qual elas deviam pintar as 

“carinhas” escolhidas, de acordo com o que acharam da ação, do livro e com o que aprenderam) 

também ocorreu nas salas, com mediação dos professores, já que havia muitas crianças que ainda não 

sabiam ler ou estavam aprendendo e, precisavam de um apoio mais próximo. A ficha de avaliação 

continha 4 perguntas: 

 

1) Você gostou da ação com os palhaços e da roda de leitura?;  

2) Você gostou do livro apresentado?; 

3) Você acha que hoje você aprendeu novas formas de cuidar da sua família? e  

4) Você acha que alguns hábitos seus e de sua família vão mudar depois de hoje?  

 

Os alunos respondiam a alternativas para avaliar se gostaram muito, mais ou menos ou pouco.  

As crianças e famílias participantes dessas ações se encontram, em grande parte, em situação 

de alta vulnerabilidade social. O grau de escolaridade e de letramento dessas famílias é baixo, o que 

influencia na orientação e atenção dispensada às crianças e adolescentes. Nessas regiões, os recursos 

culturais, de educação e lazer não são muitos e, os que existem são pouco acessados, de forma que a 

comunidade como um todo está pouco habituada ao consumo cultural. 

A seguir detalha-se as apresentações ocorridas nas escolas. 
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RESUMO DAS AÇÕES NAS ESCOLAS 

 Junho 

 

EMEI Joaquim Manoel de Macedo – dia 13 e 14 de junho 

Nessa EMEI, localizada na região de M´Boi Mirim, a ação ocorreu por meio de 6 apresentações 

divididas em 2 dias, abrangendo um total de 16 turmas e 489 crianças de 4 a 6 anos. No primeiro dia de 

ação chovia muito e, muitas crianças acabaram faltando na escola por conta disso. Mas todas que 

faltaram no primeiro dia, puderam participar da ação no segundo dia. A organização da escola e a 

participação/interação das crianças com a apresentação chamaram bastante atenção. Apenas um pai 

participou de uma das apresentações, apesar de a coordenação da EMEI ter mobilizado a comissão de 

pais e responsáveis. 
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EMEI Francisca Júlia da Silva – dia 22 de junho 

 

Nessa EMEI, também localizada na região de M´Boi Mirim, ocorreram 4 apresentações, sendo 

duas por período. Participaram todas as 18 turmas da escola, sendo um total de 499 crianças de 4 e 5 

anos. A organização da equipe da escola e a participação/interação das crianças com a apresentação 

também foram destaque, assim como a agitação, principalmente das turmas da tarde. Apenas uma mãe 

participou de uma das apresentações, apesar de a coordenação da escola ter convidado os pais e 

responsáveis. 
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EMEF José de Alcântara Machado Filho – dia 28 de junho 

Nessa EMEF, localizada na região do Butantã, ocorreram 4 apresentações, sendo duas por 

período. Participaram 14 turmas da escola e um total de 243 crianças, de 1° a 5° anos, compreendidas 

de 6 a 10 anos de idade. A organização no dia e a dinâmica de preenchimento das fichas foram mais 

conturbadas, considerando a faixa etária e o número de funcionários da escola, mas ocorreram e não 

atrapalharam significativamente o andamento das atividades. As apresentações e as rodas de conversa 

foram adaptadas para as turmas das crianças mais velhas (principalmente de 9 e 10 anos), explorando 

mais o diálogo e com mais “jogo de cintura” por parte dos palhaços, já que as crianças colocavam mais 

a sua opinião e eram mais críticas. Mas foi nítido que elas também aproveitaram as apresentações e se 

divertiram. Nenhum pai ou responsável participou da ação, apesar de a equipe da escola ter feito o 

convite. 
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 Agosto 

EMEF Des. Theodomiro Dias – dia 8 de agosto 

Nessa EMEF, localizada na região do Butantã, a ação ocorreu por meio de 4 apresentações no 

período da tarde (horário que as crianças estudam), abrangendo um total de 13 turmas e  319 crianças 

de 6 a 10 anos. A organização da escola e a participação/interação das crianças com a apresentação 

chamaram bastante atenção. O fato de a escola ter garantido a participação de todos os professores 

das turmas envolvidas, além da coordenação, na reunião prévia à ação, foi um fator bem positivo, que 

contribuiu para o alinhamento e para que as intervenções ocorressem de forma fluida e dinâmica. 7 

familiares participaram da ação, um número considerável, comparando com os das outras escolas com 

ações já realizadas. Isso pode ter sido favorecido pelo fato de a escola ter feito uma reunião de pais e 

responsáveis próxima à data da ação, na qual garantiu um espaço para convidar e mobilizar as famílias 

para comparecerem nas intervenções.  
 

 

 

 

 

Créditos das fotos: Natália Cordeiro                                               
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EMEF Daisy Amadio Fujiwara – 10 de agosto 

Nessa EMEF, localizada na região do Butantã, em local de vulnerabilidade social mais vivível 

que as outras escolas, a ação ocorreu por meio de 2 apresentações, uma no período da manhã e outra 

no período da tarde, abrangendo um total de 14 turmas e 322 crianças de 6 a 10 anos. As crianças 

estavam bem agitadas e se mostraram bem envolvidas com a intervenção. Um ponto que chamou 

atenção nessa EMEF é que há um número considerável de crianças portadoras de necessidades 

especiais, as quais acompanharam a apresentação e participaram, apoiadas pela equipe, mostrando 

que escola tem um trabalho efetivo em relação à inclusão.  Apenas uma mãe participou da ação, apesar 

do convite feito pela escola aos familiares. Essa mãe trabalha na escola como estagiária 

acompanhando um aluno autista e trouxe um depoimento bem interessante sobre a importância de 

ações como essa e do papel das famílias (o qual será apresentado mais a frente no relatório). 

 

Créditos das fotos: Tatiana Missawa    
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EMEI Salomão Jorge – 17 de agosto 

Nessa EMEI, localizada na região de M´Boi Mirim, a ação ocorreu por meio de 4 apresentações, 

duas por período, abrangendo um total de 14 turmas e 369 crianças de 4 a 6 anos. Nesse dia choveu 

muito, o que contribuiu para um número muito alto de crianças faltantes em todas as turmas (o número 

real de crianças na escola chega a quase 500). Em compensação, essa EMEI contou com a 

participação de 11 pais ou responsáveis, número bastante significativo, que foi favorecido pela 

convocação desses em uma reunião próxima ao dia da ação. Os pais e responsáveis participaram 

ativamente da intervenção artística, interagindo com as músicas e danças e, se mostraram bem 

envolvidos. A equipe da escola e as crianças também demonstraram ter gostado muito da ação, o que 

foi visível nos olhares e depoimentos, de modo que o evento rendeu um post no site da escola. 
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EMEF Vila Munck – 24 de agosto 

Nessa EMEF, localizada na região do Butantã, a ação ocorreu por meio de 4 apresentações, 

duas por período, abrangendo um total de 13 turmas e 283 crianças de 6 a 10 anos. As crianças 

estavam bem agitadas e se mostraram bem envolvidas com a intervenção. Porém, percebe-se que as 

crianças mais velhas, de 4° e 5° anos, estavam mais dispersas, não aproveitando tanto quanto os mais 

novos. Esse ponto ficou evidente também nas observações da equipe da escola, depois das 

apresentações. A coordenadora da EMEF se mostrou bastante encantada e satisfeita ao fim da ação, 

agradecendo muito o projeto e colocando que os temas, abordados de maneira lúdica e interativa, 

contextualizavam e iam de encontro aos conteúdos trabalhados pela escola. Nenhum pai ou 

responsável participou da ação, uma vez que “ficou difícil mobilizá-los pelos horários em que as 

apresentações ocorreram”, segundo as palavras da coordenação. 

 

Créditos das fotos: Luiz Alfredo Santos 
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EMEF Brasil Japão – 29 de agosto 

Nessa EMEF, localizada na região do Butantã, a ação ocorreu por meio de 2 apresentações no 

período da manhã, abrangendo um total de 12 turmas e 216 crianças de 6 a 10 anos. As crianças de 

todas as faixas etárias se mostravam bem agitadas, de forma que a primeira apresentação precisou 

parar por um momento para uma conversa e para o estabelecimento de combinados com o grupo. A 

organização da equipe da EMEF se mostrou mais difícil do que nas outras escolas e, o fato de dois 

professores terem faltado no dia também contribuiu para tal. Mas foi visível, e comprovado pelos 

depoimentos e avaliações, que a maioria das crianças gostou da intervenção, se divertiu bastante e saiu 

com muitos aprendizados. Não houve participação de nenhum pai ou responsável no dia, apesar de a 

equipe da escola afirmar ter feito o convite. 
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 Setembro 

EMEI Jardim Kagohara – dia 14 de Setembro 

Nessa EMEI, localizada na região de M´Boi Mirim, a ação ocorreu por meio de 4 apresentações 

divididas em 2 períodos, manhã e tarde, abrangendo um total de 14 turmas e 365 crianças de 4 a 6 

anos. O dia estava quente e ensolarado, o que fez com que a escola alterasse o local da apresentação 

para a área coberta, onde normalmente é destinada para as refeições dos alunos.  

A organização da escola e a participação das crianças com a apresentação chamaram bastante 

atenção. Estiveram presentes 7 pais de alunos. Dentre as crianças, estavam presentes alunos com 

necessidades especiais, como autismo, dificuldades cognitivas e de mobilidade. 
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EMEF Júlio Mesquita– 21 de setembro 

Nessa EMEF, localizada na região do Butantã, em local de menor vulnerabilidade social que as 

outras escolas, a ação ocorreu por meio de 2 apresentações no período da tarde abrangendo um total 

de 12 turmas e 312 crianças de 6 a 9 anos. As crianças estavam bem agitadas e se mostraram bem 

envolvidas com a intervenção. Apenas uma mãe participou da ação, apesar do convite feito pela escola 

aos familiares.      

 

Foto: Paula Cosiello 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Av Brigadeiro Luís Antônio, 278 – 7º andar, sala 10  
CEP 01318 - 901 01451-001 São Paulo SP 
Tel 11 3759-0472 | 3213-6962  
contato@saudeesustentabilidade.org.br   
www.saudeesustentabilidade.org.br 
 

EMEI Vereador Alex Freua Netto – 27 de setembro 

Nessa EMEI, localizada na região da Brasilândia, a ação ocorreu por meio de 4 apresentações, 

duas por período, abrangendo um total de 15 turmas e 466 crianças de 4 a 5 anos. A EMEI contou com 

a participação de 4 mães pais ou responsáveis que participaram ativamente da intervenção artística, 

interagindo com as músicas e danças e, se mostraram bem envolvidos. A equipe da escola e as 

crianças também demonstraram ter gostado muito da ação, o que foi visível nos olhares e depoimentos, 

de modo que o evento rendeu um post no site da escola. 

Fotos: Tatiana Missawa 
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 Outubro 

 

EMEF Solano Trindade – dia 03 de Outubro 

Nessa EMEF, localizada na região de Butantã, a ação ocorreu por meio de 2 apresentações no 

período da tarde, abrangendo um total de 10 turmas e 283 crianças de 6 a 9 anos. As apresentações 

ocorreram em um pátio coberto. A organização da escola e a participação das crianças com a 

apresentação chamaram bastante atenção. Apenas uma mãe compareceu para assistir uma das 

apresentações.  
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EMEF Sebastião Nogueira de Lima– 17 de outubro 

Nessa EMEF, localizada na região da Brasilândia, local de maior vulnerabilidade social, a ação 

ocorreu por meio de 3 apresentações, sendo 2 no período da manhã e 1 no período da tarde. 

Participaram um total de 16 turmas e 388 crianças de 6 a 9 anos. Dessa vez, muito diferente do que 

ocorreu nas demais ações, percebeu-se que a escola não se organizou muito bem para a ação, 

inclusive para o preenchimento das listas de presença e fichas de apresentação, tornando o processo 

um pouco mais trabalhoso. 

As crianças estavam bem agitadas, exigindo dos palhaços intervenções para manter a atenção 

para a apresentação, principalmente das crianças maiores. Apesar de fazer o convite, não houve a 

participação de pais ou responsável de alguma criança nas ações. Mesmo assim, percebeu-se que as 

crianças e professores gostaram do evento, a ação rendeu inclusive uma postagem no blog e na página 

do facebook, com comentários de pais e alunos. 

 

Ao contrário do que ocorreu normalmente em outras escolas, o preenchimento das fichas de 

avaliação não foi bem executado, pois houve pouco auxílio por parte dos professores e inspetores. O 

que resultou em um número considerável de questões nulas, pois muitas ficaram sem respostas ou com 



 

 

 

 

 

 

Av Brigadeiro Luís Antônio, 278 – 7º andar, sala 10  
CEP 01318 - 901 01451-001 São Paulo SP 
Tel 11 3759-0472 | 3213-6962  
contato@saudeesustentabilidade.org.br   
www.saudeesustentabilidade.org.br 
 

mais de uma alternativa assinalada. Notou-se também a ausência de algumas fichas em algumas 

turmas.  

 

EMEF Geraldo Sesso Júnior – 24 de outubro 

Também localizada na região da Brasilândia, a ação nessa EMEF ocorreu por meio de 4 

apresentações, duas por período, abrangendo um total de 17 turmas e 297 crianças de 6 a 9 anos.  

Mesmo sendo solicitado a escola que convidasse, não houve a participação de nenhum pai ou 

responsável. Segundo a Profa. Tânia, essa semana era de avaliação e de realização da assembleia de 

pais e mestres em toda a rede de escolas municipal, o que dificultou a presença dos mesmos no dia da 

apresentação. Por ser a penúltima ação do projeto, toda a equipe do Instituto Saúde e Sustentabilidade 

compareceu para assistir às apresentações do período da manhã.  

Foi possível perceber a reação positiva das crianças e dos professores durante a apresentação, 

que continha intervenções e improvisos dos palhaços.  
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EMEF Embaixador Raul Fernandes 

Essa EMEF se localiza ao lado da EMEF Geraldo Sesso Júnior, na Vila Brasilândia e por isso, 

decidiu-se que a ação ocorreria dia 25 de outubro, ou seja, 1 dia após a ação da escola supracitada.  A 

ação ocorreu por meio de duas apresentações, 1 no período da manhã e outra no período da tarde. 

Participaram ao todo 324 crianças de 6 a 9 anos distribuídas em 16 turmas de 1ª a 5ª série. Trata-se 

das duas últimas apresentações do projeto. Que eram compostas pelas apresentações da estória com 

interações e improvisos da equipe de palhaços com as crianças.   

Pelo mesmo motivo da escola anterior, não foi possível a presença de pais ou responsáveis. 
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 Novembro 

Como as apresentações foram encerradas no mês de outubro, ao atingir o número de crianças 

do projeto, o mês de novembro foi reservado para a verificação dos resultados obtidos pelo projeto e 

para atividades relativas ao seu encerramento.   
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ANÁLISE – METAS PROGRESSIVAS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A seguir é apresentada a mensuração das metas progressivas quantitativas e qualitativas, a 

partir dos objetivos específicos propostos.  

 

1. Sensibilizar, despertar e conscientizar as crianças sobre conceitos de boa saúde 

que facilmente podem ser percebidos e incorporados no seu dia a dia, 

transformando hábitos e escolhas para uma vida mais feliz e saudável. 

a) Resultado Quantitativo: Número de crianças beneficiadas ou número de livros doados; 

b) Resultado Quantitativo: número de participantes da roda de leitura; 

c) Resultado Quantitativo e Qualitativo: Número estimado da audiência pública e documentação 

fotográfica. 

Em relação a esse primeiro objetivo, considerando o número de crianças beneficiadas nas ações 

nessas escolas, que incluiu participação na apresentação teatral, na roda de conversa e recebimento do 

livro, pode-se dizer que foi atingido um número bem favorável para esse período, ainda considerando 

que teve um mês de férias escolares no meio: 5205 crianças atendidas. Ao se analisar também de 

forma qualitativa, pode-se constatar que as crianças puderam aproveitar as atividades propostas, 

participando de forma ativa, se divertindo, questionando e opinando. Tanto os registros fotográficos, 

quanto os depoimentos de crianças e professores, permitem perceber o quanto esse evento foi 

significativo para elas, pelos sorrisos, empolgação e, principalmente pelas falas.  

Após a ação, as crianças realizaram uma avaliação, mediada pelos professores, na qual 

pintaram “carinhas” (de satisfação) como respostas a: o quanto gostaram da apresentação e roda de 

conversa, o quanto gostaram do livro, o quanto consideram que aprenderam e, se poderão mudar 

alguns hábitos relacionados à saúde, em si e na família. Ao analisar as avaliações de satisfação nessas 

15 escolas, se constata que a grande maioria das crianças (cerca de 80%) pintou as “carinhas felizes”, 

correspondentes a “muito”, o que representa que gostaram da ação, se divertiram e perceberam que se 

transformaram e aprenderam algo nas atividades.  

Um número bem reduzido de crianças assinalou a “carinha triste” para uma das perguntas (cerca 

de 2%) e, cerca de 8% do total assinalou a “carinha” referente a mais ou menos, principalmente em 

relação a se gostaram do livro e se mudarão seus hábitos e de seus familiares. A maior parte desses se 

refere às crianças maiores, principalmente as que estudam nos 3°s, 4°s e 5°s anos do Ensino 

Fundamental (8 a 10 anos), que se mostram mais críticas e exigentes. Importante salientar em relação 

ao preenchimento dessa ficha que, algumas das crianças, principalmente as menores, tiveram mais 
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dificuldade nesse preenchimento e, acabou pintando todas as “carinhas” ou deixando partes em branco, 

mesmo com o apoio dos professores, essas questões foram consideradas nulas e representa cerca de 

8% das questões.  

Considerando todos os pontos apresentados acima, pode-se afirmar que, de forma geral, a 

participação das crianças nessa intervenção, no que diz respeito a esse período, contribuiu para 

sensibilizá-las e conscientizá-las em relação a cuidados relacionados à saúde e, para que percebam 

como diferentes aspectos relacionados à saúde mental e física são relevantes no seu dia a dia, 

contribuindo para seu bem estar, sua felicidade e uma vida mais harmônica consigo, com o outro e com 

o meio em que vivem. Alguns depoimentos que demonstram esses aspectos são: 

 

“Achei a apresentação muito legal e interessante. Gostei da Gioconda e de todos os personagens. Aprendi mais 

sobre jogar as coisas no lixo, reciclar, que tomar água faz bem para a saúde e sobre comer vitaminas e 

alimentação saudável”. 

                                              Robert Oliveira Macedo – 5 anos – EMEI Francisca Júlia da Silva 

 

“Aprendi a pôr lixo no lugar certo e lavar as mãos. Também sobre beber vitaminas. Foi importante aprender e 

gostei muito. Vou falar em casa que é preciso lavar as mãos sempre, quando for comer também”. 

                                                   Luisa Oliveira Santos – 5 anos – EMEI Francisca Júlia da Silva 

 

“A peça ensina várias coisas e é engraçada e legal. A cores vão aparecendo como forma de saúde. Aprendi a 

importância de escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho antes de dormir, não jogar lixo na rua, não bater 

nos animais e respeitar as diferenças. Quero levar para minha casa o interesse, os ensinamentos, a alegria e as 

diferenças”. 

              Kettelyn Neves da Silva Santos – 10 anos – EMEF José de Alcântara Machado Filho  

 

“Achei a apresentação muito legal e me ensinou várias coisas novas. Aprendi a não jogar lixo no chão, não 

maltratar os animais e não devemos fazer bullying com os outros. O livro é bem interessante e fala as mesmas 

coisas que vimos na peça”. 

                                                                                       Emily – 9 anos – EMEF Theodomiro Dias 

 

“Achei o teatro bem criativo e os personagens muito legais. Eu vou levar na minha memória hoje o que os 

personagens ensinaram, que é importante se cuidar muito, igual a palhafada ensinou para Gioconda. Ganhei o 

livro e um autógrafo da escritora, gostei muito”. 

                                                                               Fernando – 9 anos - EMEF Theodomiro Dias 
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“Eu achei a apresentação muito legal sobre a saúde colorida. Gostei de tudo porque ela não gostava de tomar 

banho, beber água e ela foi bebendo água, se transformando e ficando colorida. Aprendi que temos que lavar as 

mãos, tomar banho e beber água e que isso tudo faz bem para a saúde. Vou levar para casa que temos que fazer 

tudo isso, também brincar e colorir as coisas”. 

                                                                           Evelyn - 7 anos – EMEF Daisy Amadio Fujiwara 

 

 “Achei o teatro muito interessante porque ele fala da nossa saúde. Que temos que beber água sempre, tem que 

brincar com seus amigos, cuidar de toda sua família e, principalmente que você tem que cuidar do seu lar e de 

todos que amam. Aprendi sobre saúde e vou levar para casa muita coisa na minha cabeça. Tudo que prestei 

atenção era relacionado à saúde e a nossa vida, que precisamos cuidar do nosso corpo e de tudo nosso, porque 

se não ficamos desidratados e podemos ficar doentes e ter problemas”. 

                                                                               Kelly - 9 anos - EMEF Daisy Amadio Fujiwara 

 

“Eu achei muito legal a fadinha ter ajudado a moça, a lavar as mãos, a comer, a jogar a casca da banana fora e a 

se trocar. Aprendi que temos que lavar a mão antes de comer e a jogar tudo que tem casca no lixo. Gostei dos 

balões, da fada, da moça e do moço. Achei muito legal que a Gioconda descobriu que pode mudar de roupa, se 

transformar”. 

                                                                                       Leandro – 6 anos – EMEI Salomão Jorge 

 

“A peça é muito legal, educativa e aprendi várias coisas, como lavar as mãos, ter cuidado com as bactérias e 

tomar banho. Tudo a partir da história da Gioconda. E, além de educativa é divertida e com ótimas músicas”. 

                                                                                            Daniela - 11 anos – EMEF Vila Munck 

 

“Gostei muito do teatro, principalmente de quando ela se vestiu para ir para escola e da fada. Gostei também da 

menina que não tomava banho. Aprendi tudo com elas, a brincar, se cuidar bem”. 

                                                                                             Kamilly -7 anos – EMEF Brasil Japão 

“Achei a apresentação maravilhosa, pois ensinou de forma divertida sobre a importância de se cuidar. Acho que 

estão em uma fase de desenvolvimento e aprendizado e irão levar para a vida o que aprenderam”.  

Licely Aparecida – mãe Kathellyn, aluna da EMEI Ver. Alex Freua Netto 

 

“Acho que é um projeto maravilhoso, muito obrigada por nos proporcionar esses momentos divertidos e de 

aprendizado, com certeza as crianças gostaram muito”.  

Profa. Cibelle – EMEI Jardim Kagohara 

 

“Assisti à peça, achei bastante interessante, o conteúdo magnifico. Adorei a participação das crianças, 1º 

e 2º ano curtiram muito. Valorizou muita a participação deles e a performance dos atores”.  
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Profa. Jaci Maria Ruzel – Coordenadora da EMEF Geraldo Sesso Júnior 

 

“Eu gostei muito das 4 apresentações, foram muito legais, as crianças gostaram bastante. Espero que tenhamos 

novas oportunidades de participar desse projeto. Muito bom, recomendo”.  

Profa. Tânia – Coordenadora EMEF Geraldo Sesso Júnior 

 

 “Eu aprendi que a gente deve se divertir, ter amigos, gostei bastante”. 

Katlylen – aluna 2º ano – EMEF Solano Trindade 

 

 “Vi as duas apresentações, achei legal, achei que as crianças interagiram bem. Acho muito importante esses 

assuntos serem abordados nas escolas, pois as crianças são muito informatizadas, com um ritmo muito 

automático, porém, mesmo com tanta informação por causa de tanta tecnologia, falta terem mais contato com 

esses assuntos como saúde”.  

Mônica – Inspetora EMEF Solano Trindade 

 

“Os alunos gostaram muito, todos receberam os livros ilustrados. Foi recompensador, a alegria foi muito grande, 

recomendo e agradeço a todos pelo apoio e idealização do projeto. Vai trazer muito ganho quanto a saúde das 

crianças e nosso aprendizado”. 

Prof. Fernando - Coordenador da EMEF Solano Trindade 

 

As interações com as crianças de diferentes idades explicitam o quanto foram impactadas pela 

intervenção artística, pela roda de conversa e pelo livro. Muitas delas trazem o fato de ser um evento 

divertido e interativo como um destaque e que as falas e detalhes dos personagens as fizeram 

aprender. As crianças se identificaram com os personagens e suas ações, angústias, questionamentos, 

relacionando a situações de seu cotidiano (cuidado com os animais e da importância de se cuidar). Isso 

contribuiu para que aprendessem e para que fizesse sentido adotar práticas saudáveis.  
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2. Sensibilizar, despertar e conscientizar os pais e adultos em geral, como ações 

simples podem transformar a saudabilidade de suas crianças e a oportunidade de 

serem protagonistas, estimuladoras e participantes da construção do bem-estar 

que se estende a toda a família e a fortalece.  

Os depoimentos de alguns pais: 

Pode-se avaliar que um número reduzido de familiares participou das ações no projeto: 29 pais 

ou responsáveis participaram das ações nas escolas. Esse número representa a dificuldade em garantir 

a participação de famílias dentro da escola, principalmente em horário escolar, quando a maioria dos 

pais e responsáveis estão trabalhando.  

Ao se analisar a riqueza das respostas das crianças em relação aos seus aprendizados e ao que 

querem levar para a família, percebe-se que houve o fomento de um espaço para pais e outros 

familiares transformarem seus hábitos, por meio de trocas e interação com essas crianças impactadas. 

A presença de mais familiares nessas ações continua como um desafio, principalmente 

considerando o dia e horários escolhidos pelas escolas (horários escolares, que privilegiam a 

participação de mais crianças). Porém, na observação da participação dos familiares presentes e na 

análise de seus depoimentos, pode-se considerar que eles interagiram, se divertiram e perceberam a 

intervenção artística como relevante e fundamental para transformar hábitos e conscientizar as pessoas 

em relação à saúde, proporcionando mais alegria e bem-estar para toda família. Nas ações, eles não 

foram meros expectadores, mas foram convidados a participar ativamente, dançar, cantar, se exercitar 

e viver junto às crianças os desafios, mensagens e aprendizados da peça. A seguir apresenta-se alguns 

depoimentos de familiares que participaram das apresentações nas escolas: 

“Eu achei interessante a peça, gostei, pois aborda temas importantes, como comer, lavar as mãos, escovar os 

dentes” 

Prima da Mirelle – EMEI Jd. Kagohara. 

 

“Eu achei muito importante por passar temas como saúde para as crianças, gostei bastante”.  

Mãe da Mirelle – EMEI Jd. Kagohara. 

 

“Gostaria de parabenizar o trabalho do pessoal do teatro que foi excelente e a equipe que organizou. Com 

certeza as crianças aprenderam os temas tratados, até mais facilmente do que a gente”.  

Pai do Mateus EMEI Jd. Kagohara. 
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“A peça foi bem interessante e importante para as crianças se conscientizarem a respeito de se alimentar bem, de 

cuidar do corpo, gostar de si mesmo, tomar vacina, ir ao médico e comer frutas e verduras. Ainda mais hoje, que 

as crianças estão tão acostumadas a comer salgadinhos e é difícil incentivar, precisamos olhar para os hábitos, 

principalmente alimentares. Por isso é tão importante ter ações como essas nas escolas, para as crianças 

crescerem saudáveis e conscientes. Gostei muito, foi uma ótima iniciativa. Espero que tenham mais oportunidades 

de trazer outras temáticas abordando saúde e alimentação”. 

                      Renato Rocha de Lima – pai de Lucas – EMEI Joaquim Manoel de Macedo 

 

“A ação foi muito interessante, pois abordou aspectos que ajudam as crianças a aprenderem sobre higiene, 

cuidados com alimentação, conservação do ambiente, respeito à natureza e aos outros. Foi muito interativa, deu 

para ver que as crianças gostaram muito, participaram, cantaram, estavam bem atentas e, achei muito importante. 

As crianças têm mais facilidade de entender que os adultos, então a partir de agora, estarão mais atentas e 

poderão policiar adultos, quando eles tiverem atitudes não tão adequadas em casa. As crianças passarão a 

observar o que acontece fora e, mesmo ajudarão em casa, nas orientações dadas pelos pais. Ao ler o livro, vão 

reforçar o conteúdo e orientações propostos no teatro. As mensagens passadas foram boas e veremos no dia a 

dia”. 

                              Rosana Leite M. de Souza – mãe de Larissa – EMEI Francisca Júlia da Silva 

 

“Vim hoje assistir esta apresentação, pois minha filha insistiu, tenho ela e um rapaz adulto que já está casado. Não 

estava me sentindo bem, mas depois que cheguei e vi a apresentação acho que valeu a pena. Muito bom mesmo, 

as crianças precisam de mais coisas deste tipo. Parabéns a todos”. 

       Marilza de Souza Silva, mãe de Alexandra de Souza Silva - 3ª A – EMEF Theodomiro Dias  

 

“Gostei muito da forma lúdica na qual o teatro foi apresentado, porque mostrou a realidade do que as crianças 

precisam, parte da necessidade de cada uma. Eu creio que com isso elas terão um pouco de transformação, vão 

ficar lembrando, vai marcar, vão ficar com aquele momento histórico na cabeça delas, quando forem beber água e 

lavar as mãos, por exemplo. Como vai ficar marcado, elas vão passar isso também em casa. Irão lembrar a mãe, 

por exemplo, que não pode deixar a torneira aberta porque desperdiça água e, que precisa tomar bastante água 

para cuidar da saúde. Vai ficar o ponto importante na cabeça delas e elas vão reproduzir em casa tudo que 

aprenderam aqui, impactando as famílias”. 

Edilaura, mãe de aluno 5º ano e também estagiária na EMEF Daisy Amadio Fujiwara  

 

“A apresentação foi bem legal, assim como os palhaços, que são bem extrovertidos. Acredito que as crianças 

aprenderam muito sobre higiene, na sua totalidade. Acho que essas ações ajudam, pois as crianças estão na fase 

de aprender, então quanto mais ajuda para elas em forma de teatro melhor, acho que ajuda a mudar muitas 

coisas. A partir de hoje elas vão ter um discernimento e um seguimento melhor e isso vai refletir nas famílias. 
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Tenho certeza que minha filha vai chegar hoje em casa falando para o pai o que aprendeu e o que tem que fazer. 

Para mim ficou uma marca muito boa, pois minha filha aprendeu e eu também acabei aprendendo. O dia a dia é 

muito corrido e deixamos muitas coisas passarem e, isso foi mais um alerta para tomarmos mais conta da higiene 

das crianças e, não só delas, também da família”. 

                                                    Raiane, mãe da Lorena Ferrari (5º ano) – EMEI Salomão Jorge 

 

 “Achei muito importante o jeito animado dos palhaços falarem de temas como lavar as mãos, tomar banho e não 

jogar lixo na rua. Achei muito importante essa forma de explicação para as crianças, que fica mais lúdico e 

interessante do que aquela forma do dia a dia que a gente fala para fazer certo, direitinho. O que mais chamou 

atenção foi a palhaça começar escura e, conforme começou a lavar a mão, tomar banho, se cuidar, jogar lixo no 

lixo, foi ficando toda colorida e, no final ela ficou linda. As crianças no começo acho que nem entenderam, 

acharam que era um bicho e, foram entendendo que conforme ela foi fazendo as coisas corretas foi ficando toda 

colorida e bonita”. 

                                                               Idalcile – mãe Amanda (5º ano) – EMEI Salomão Jorge 

 

“Gostei muito da apresentação com os palhaços, pois tanto nós que assistimos quanto as crianças aprendemos 

muito. Principalmente na limpeza, higiene, cuidado com o corpo e respeito com a família, colegas, professores, 

ajudantes e todos a sua volta. Acho que esse aprendizado vai ajudar muito eles”.  

                 Espedita da Silva Ferreira Santos – avó de Gulherme Ferreira - EMEI Salomão Jorge 

 

“Hoje aprendi um pouco sobre a saúde e gostei muito. Algumas coisas vou poder ensinar para a minha filha, da 

forma que aprendemos hoje. Ela não gosta de comer legumes e hoje viu a importância disso de uma forma 

divertida e é mais um conhecimento de como posso fazer para ela aprender”.  

                                                                            Tatiana, mãe da Isabella - EMEI Salomão Jorge 

 

Nos depoimentos apresentados fica evidente que os familiares participantes consideraram muito 

importante essa intervenção como forma de conscientizar e transformar os hábitos de saúde das 

crianças e, também das famílias. Alguns depoimentos explicitam o como eles chegaram sem 

expectativas e se surpreenderam, pela forma como o conhecimento foi passado, de maneira lúdica, 

participativa e divertida, de modo que aprendessem e ampliassem as possibilidades de abordar essas 

questões na família. 

Alguns relatos apontam também para a importância de abordar esses conceitos ligados à saúde 

em tempos onde tudo é corrido e volúvel, “em que vamos deixando as coisas passarem”, de forma que 

essas mensagens chegam como alerta. As ideias de deixar de naturalizar alguns comportamentos e da 
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possibilidade de transformar práticas aparecem aqui, de forma que os familiares percebam que unindo 

esforços se pode aprender junto e mudar a forma de se relacionar consigo e com os outros. 

 

3. Propiciar o conhecimento das boas práticas para melhoria da saúde através da 

leitura e a intervenção cultural teatral – que propiciará alegria, diversão e o riso e, 

por conseguinte, a percepção de como esta sensação traz bem-estar, felicidade e 

tranquilidade, um bem para a saúde. 

a) Resultado Quantitativo: número de adultos participantes da roda de contação de estória; 

b) Resultado Qualitativo: categorias de percepção de satisfação de bem-estar; 

c) Resultado Quantitativo e Qualitativo: Número estimado da audiência pública e documentação 

fotográfica; 

d) Resultado Qualitativo: Depoimentos recolhidos. 

Em relação ao objetivo específico 3, pode-se afirmar que ele foi alcançado de forma efetiva 

nesse período, ao se analisar os depoimentos tantos das crianças quanto dos adultos, os registros 

fotográficos e, as avaliações respondidas após as ações em relação à satisfação dos participantes. 

Todos esses meios de verificação apontam para o quanto a maioria dos participantes nesse período 

aproveitou a intervenção artística, se divertindo e aprendendo com as cenas, danças, músicas e trocas. 

A sensação de bem-estar e alegria era evidente no olhar de todos após as apresentações e durante os 

depoimentos, mostrando que foram impactados e que a ação, por si só, já contribuiu para a saúde. Os 

feedbacks dados pelas equipes das escolas participantes também foram bem positivos e reforçam a 

relevância da intervenção e, o como ela fortalece o trabalho que a própria escola faz em relação à 

educação e saúde. 

Essas percepções e análises indicam que as ações junto às crianças em escolas municipais 

estão contribuindo consideravelmente para a promoção da educação para a saúde e desenvolvimento 

pessoal, por meio de intervenção cultural e incentivo à leitura. Esses dados se tornam ainda mais 

relevantes considerando as regiões em que ocorrem as ações caracterizadas por uma alta 

vulnerabilidade social e, pela presença de pouquíssimos equipamentos voltados à saúde, educação e 

lazer, habitadas por crianças e famílias que demandam oportunidades e apoio nesse processo de 

desenvolvimento integral, com destaque para como lidar com temas relacionados à saúde.  

A partir de agosto, o projeto Saúde É contou com a colaboração de fotógrafos voluntários, 

inscritos para participar das ações por meio da plataforma social Atados, que conecta voluntários a 

organizações. Três fotógrafos participaram esse mês: Natália Cordeiro (EMEF Theodomiro Dias), 
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Tatiana Missawa (EMEF Daisy Fujiwara e EMEI Alex Freua Neto), Luiz Alfredo Santos (EMEF Vila 

Munck) e Paula Cosiello (EMEI Julio Mesquita). Todos eles se mostraram bem encantados e 

comprometidos com o projeto, registrando momentos marcantes das apresentações que 

acompanharam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Saúde É foi uma iniciativa idealizada pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade, com a 

finalidade de disseminar conceitos sobre cuidados com a saúde para crianças de forma lúdica e 

divertida. Foram tratados conceitos importantes que abordam sobra a importância de se manter uma 

boa alimentação, de fazer exercícios, de ter uma boa higiene, de brincar e também de ter respeito e 

amizade.  

Pelas ações realizadas percebeu-se que o projeto conseguiu sensibilizar as crianças através das 

intervenções artísticas. De acordo com as observações das crianças, dos professores e de alguns pais 

que estiveram presentes e de depoimentos, a mensagem do projeto conseguiu alcançar a imaginação 

desses atores. Observou-se a satisfação e alegria dos professores, coordenadores e inspetores das 

escolas em receber as intervenções, na maioria das vezes solícitos em ajudar a equipa para viabilizar a 

realização do projeto, destaca-se o deseja expresso por alguns da repetição do projeto futuramente.  

Assim, o presente relatório conclui que o Projeto Saúde É atingiu o objetivo de difundir e 

sensibilizar crianças de regiões de alta vulnerabilidade social, trazendo-lhes, ao mesmo tempo, diversão 

e alegria.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

________________________ 

Juliana Aparecida da Silva Delgado 

Coordenadora do projeto 


