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PREVENÇÃO
DA DOENÇA RENAL

Aprender também é brincadeira de criança!
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Pró-Renal em parceria com o SESC Fecomércio, apresenta o projeto EDUCAÇÃO
nas ESCOLAS, um programa que através de metodologia lúdica, educa para prevenir.

Os alunos das Unidades Sesc de Educação
Infantil - Portão e 7 de Setembro participaram
de um momento diferente na escola, no qual
as crianças se envolveram em brincadeiras,
atividades recreativas e jogos gigantes para
construção de um novo conhecimento - a
Doença Renal.

As ações realizadas pela Pró-Renal, fazem
parte da Campanha do Dia Mundial do Rim
2015.
O Objetivo visa conscientizar e educar sobre
a saúde dos rins desde a fase infantil onde os
hábitos estão se formando, até a maturidade.
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ENSINAR E MELHOR QUE REMEDIAR
A Fundação Pró-Renal entende que é no início do aprendizado ou nas primeiras
fases da vida, que se criam bons hábitos e que se constrói o conhecimento,
princípios básicos da educação. A maneira mais eciente de mudar o curso ou
limitar a progressão da Doença Renal é conscientizar sobre a importância de
manter a saúde dos rins, com uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos.

metodologia
Mais de 90 crianças participaram das atividades. Além da exposição da função dos rins
com imagens educativas, as crianças desenvolveram desenhos no formato real e colaram
nas costas no local onde se localiza o órgão, conforme mostrado no modelo anatômico.
Brincaram em um jogo de tabuleiro - lona ilustrada no chão, onde perguntas foram feitas para 2 equipes
em uma disputa acirrada. As crianças foram criativas e ainda criaram gritos de guerra “Grupo do Rim e
Grupo do Coração” e também dançaram. Desenharam sobre o que aprenderam e questionaram sobre
situações vivenciadas em casa com relação a alimentação.

“Se o suco de pacotinho faz mal, por que minha avó me dá todo dia?”
Para nalizar, com o objetivo de multiplicar o conhecimento, foram colados adesivos na agenda com o
tema “Prevenção da Doença Renal”, para que as crianças explicassem para os familiares em casa sobre o
que aprenderam na aula sobre os Rins.
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“Queremos agradecer e parabenizar a
equipe da Fundação Pró-Renal sobre as
ações educativas realizadas nos dias 18 e
19/08 no Sesc Educação Infantil e Portão.
Foi de grande valia para aprendizado das
crianças e também para as professoras e
técnicos da área, em relação ao modo de
abordagem sobre a inuência dos
alimentos na saúde dos rins.
Muito interessante a analogia entre o
coração e os rins, a colocação dos "rins"
com ta crepe nas crianças, para que elas
pudessem identicar onde se localizam, o
jogo. Foi perfeito.”

“Hoje estamos testando uma
receita utilizando as frigideiras
que nos foram doadas!
A Núbia fez um omelete com
espinafre, massa bem na com
pouquíssimo óleo! Servimos com
pão francês integral! Foi muito
legal, pois ontem com a ação que foi realizada
aqui pela Pró- Renal as crianças já associaram
que o lanche faria bem para os rins.
Uma das crianças da Turma manhã 1 disse:
" O pessoal de ontem disse que esse
alimento faz bem pra nossa saúde e é bom
para os rins".

Giselda Scheffer – Analista de Educação em Saúde
do Sesc Fecomércio

Rúbia Pereira – Nutricionista do Sesc Educação Infantil
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AGOR A A SUA

DOAÇ ÃO
GARANTE DESCONTOS!

CHEGOU O CARTÃO

MAIS PRÓ-RENAL!
Uma parceria feita pela Fundação Pró-Renal
com diferentes estabelecimentos, que garante descontos especiais para você.

SOLICITE O SEU:
Acompanhe os estabelecimentos credenciados no site:

www.cartaomaisprorenal.org.br
(41) 3312.5400
www.pro-renal.org.br
Av Vicente Machado, 2190 • Batel
Curitiba - Paraná
Fundação Pró-Renal
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