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Introdução. A linha de cuidado da saúde da criança é uma prioridade do Ministério da Saúde, na qual os profissio-
nais devem abordar integralmente a saúde da criança, com promoção da qualidade de vida e de equidade. O foco de 
todos os profissionais nessa premissa é a criança, dentro do contexto da sua família e sociedade. A fisioterapia poderá 
atuar no âmbito da promoção, prevenção e recuperação das funções. Objetivos. Relatar a experiência vivenciada 
pelos alunos do 4º ano do Curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) 
referente as atividades desenvolvidas em uma escola, com ações voltadas para a saúde da criança. Método. As 
ações foram desenvolvidas na escola Semente do Amanhã, Maceió-AL, que assiste a 26 crianças de 2-8 anos. Para 
iniciar as atividades, foi realizado um planejamento das ações que seriam desenvolvidas pelos acadêmicos. Dentre 
as ações prioritárias definidas destacam-se: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, imunização e ativi-
dades de educação em saúde. Inicialmente foram realizadas as medidas antropométricas de cada criança. Depois, as 
crianças compreendidas na faixa etária de 0-6 anos foram avaliadas em relação ao desenvolvimento por meio da escala 
de triagem de Denver II; e por fim foram realizadas três atividades de educação em saúde sobre família, vacinação 
e alimentação saudável. Resultados. Das 26 crianças medidas e pesadas, verificou-se que três estavam com 
sobrepeso. Ao avaliar o preenchimento das cadernetas, apenas 10 responsáveis atenderam as solicitações e só uma 
estava com todas as informações preenchidas de forma adequada. Em relação à Denver II, a mesma foi aplicada em 
23 crianças, sendo identificado atraso no desenvolvimento de três escolares, em todos os domínios da escala. Diante 
desse resultado, foram realizadas intervenções fisioterapêuticas na própria escola, tendo como foco as abordagens do 
desenvolvimento psicomotor. Após um período de 2 meses de intervenções, verificou-se que as crianças obtiveram uma 
resposta satisfatória em todos os domínios. Conclusão. O Fisioterapeuta vem conquistando cada vez mais espaço 
na área de promoção da saúde. Os olhares atentos a cada apresentação, a vontade de participar e aprender eram evi-
dentes no rosto de cada um. Assim, as ações de educação em saúde levam o indivíduo a desenvolver uma construção 
de conhecimentos e sabe-se que os comportamentos aprendidos em uma fase precoce da vida, tendem a perpetuar-se 
ao longo da vida adulta, mostrando a importância desses temas serem abordados nos primeiros anos de vida.
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