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Projeto Promoção e Educação para a Saúde

Título da atividade

Comemoração do dia mundial da alimentação

Escovagem dos dentes em tempo de aula

Escovagem dos dentes e bochecho do flúor

Aleitamento materno

Gripe, cuidados com a tosse e lavagem das mãos

Apresentação de resultados do projeto “na boa sem álcool”

É para apagar afetos.

Comemoração do dia do não fumador.

Sessões de esclarecimento sobre a sexualidade (afetos, métodos

contracetivos e SIDA).

Gabinete de atendimento para as questões da saúde.

Caixa de questões.

Dia mundial da saúde. Peddy paper  intergeracional

Ação de sensibilização aos DTs. ou profs. Interessados no projeto “Eu e os Outros”

Tertúlia musical sobre comportamentos de risco.

Rastreio visual.

Dádiva de sangue.

Dia sem fumo (concurso de cartazes).

Chá das seis (riscos das dependências).

Intervenção de pares.
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