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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

Mestranda em Extensão Rural

Caros colegas,

Autora da proposta

 É com muita alegria que apresentamos nosso Caderno de oficina, 
elaborado a partir das atividades desenvolvidas durante as reuniões do 
nosso grupo de gestantes na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Maniçoba.  Esperamos que tal produto sirva de fonte base para a 
manutenção e aprimoramento do trabalho educativo multiprofissional e 
interdisciplinar com as gestantes e seus acompanhantes, valorizando a 
troca de experiências e conhecimentos científicos e populares entre 
profissionais de saúde e comunidade.
 As ações educativas durante o pré-natal são de fundamental 
relevância para a prevenção de agravos à saúde de mãe e bebê, para 
desmistificar conceitos falhos e principalmente favorecer o 
empoderamento e autonomia feminina a partir do desenvolvimento de 
raciocínio crítico emancipador. Dentre os inúmeros temas que podem 
ser abordados durante a gestação, nesse volume estão contemplados 
os mais sugeridos pelas próprias gestantes atendidas na UBS: 
amamentação, violência obstétrica, cuidados com o recém-nascido, 
trabalho durante a gravidez e o temido trabalho de parto. 
 As orientações a seguir ajudarão na execução das atividades e 
permitirão que suas atuações enquanto mediadores aconteçam de 
maneira mais tranquila e espontânea, o que contribui para a participação 
ativa das mulheres. Sempre que necessário consultem o material e 
busquem utilizar uma linguagem adequada ao público que irá participar 
da oficina. 
A utilização de dinâmicas lúdicas e interativas são fatores positivos para 
envolver as gestantes nas atividades, fortalecer o debate entre os 
envolvidos e aumentar o nível de satisfação mútua. É válido ressaltar 
que o nosso material é composto por idéias que podem inspirar novas 
práticas e atividades para o grupo de gestante, principalmente quando 
novos temas forem sugeridos por elas. Portanto, usem e abusem de 
suas criatividades, transformem e permitam-se ser transformados por 
esse delicioso mundo da educação popular em saúde.

Bom trabalho!
Ariela Dias
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