
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Título: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DO PROFESSOR DO 

ENSINO FUNDAMENTAL NUM PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 

1.2  Área temática Principal:  

(  ) Comunicação                   (  ) Educação              (  ) Direitos Humanos e Justiça 

(  ) Cultura                              (  ) Meio Ambiente     (  ) Trabalho 

(  ) Tecnologia e Produção      ( X ) Saúde                                                    

1.3  Nome do coordenador: JOSÉ FERREIRA COSTA 

1.3.1 Email ∕ telefone do coordenador: COSTA.JF@TERRA.COM.BR 

(98)996020314 

1.4 Centro/Departamento/Coordenação de origem: CCBS/DEPARTAMENTO 

DE ODONTOLOGIA I 

1.5 Vinculado a programa: SIM( X )   NÃO(  ) 

         Caso sim, qual: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL: DA GESTANTE AO 

ADOLESCENTE (Resolução no. 714 CONSEPE de 10/11/2009 

1.6  Ano de criação do projeto: 2002 

1.7 Número e data da Resolução CONSEPE: 258 

1.8  Município(s) atendido(s) pelo projeto: SÃO LUIS 

1.9  Público Alvo ( identificar e quantificar):  

Professores da Escola de Cegos do Maranhão – 05 

Alunos da escola de Cegos do maranhão -25 

Interpretes de Libras – 03 

Pessoas com Deficiência Aduditiva -  50 

1.10  Objetivo geral: Capacitação de professores, alunos deficientes visuais 

e auditivos, intérpretes de Libras em saúde bucal; além de orientar e motivar os 

pais, professores e alunos para a instalação de hábitos saudáveis de saúde 

bucal. 

1.11 Equipe Executora 

Número de Docentes Número de Discentes Número de Técnicos Pessoal Externo 

02 04 03  

 

mailto:COSTA.JF@TERRA.COM.BR


2.  HISTÓRIA DO PROJETO (Descrever resumidamente os aspectos históricos do 

projeto):  

Um fator fundamental quando se discorre sobre a educação para pessoas com 

deficiência  é a necessidade de se iniciar o trabalho com a criança desde cedo.  

Desta forma, a escola é o local ideal para o desenvolvimento de programas 

educativo-preventivos, pois os professores têm papel fundamental na educação 

e motivação de seus alunos, bem como no apoio aos profissionais de saúde, e 

quando capacitados, podem transmitir conhecimentos. 

3. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA SOCIAL DO PROJETO: 

Com o processo de capacitação do professor de ensino fundamental em 

um programa de saúde bucal, caracterizado por uma metodologia inovadora 

espera-se contribuir com a qualidade do ensino formal ministrado na própria 

escola, visto que até o momento se tem poucos registros de ações 

semelhantes. 

Além disso, é do conhecimento de toda a sociedade da carência de 

ações dessa natureza em nosso Estado, não se mostrando diferente nos 

alunos da escola envolvida, onde muitos desses escolares receberão, pela 

primeira vez, acesso ao conhecimento sobre a importância da preservação da 

saúde bucal, bem como, dos métodos corretos de como fazê-lo. 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

    Realização de palestras educativas  

    Execução de material didático específico para pessoas com deficiência 

visula - apostilas em Braile  

    Execução de material didático específico para pessoas com deficiência 

auditiva -Vídeo na   Linguagem de Libras 

    Participação em ações sociais executados ´pelas ligas de Odontologia 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 Capacitação de professores e interpretes 

 Orientação as pessoas com deficiências visual e auditiva 

6. PRODUTOS GERADOS (Painel, Pôster, Ensaio, Artigo, Revista, Relato de 

Experiência, Software, Banco de Dados, Monografia, outros). 

Apostila em Braile sobre conteúdo de saúde bucal 

Vídeo em Libras sobre conteúdo de saúde bucal 



Posters apresentados em eventos científicos 

Prêmio Mérito Extensionista 2016 – Material Didático 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


