
Mural de Natal UBS Venda Nova 

 

Para celebrar o Natal e o Ano Novo na UBS Venda Nova, os estudantes do projeto PET 

SAÚDE confeccionaram um mural com os desejos dos usuários para o ano de 2014. 

Para isso realizaram uma Oficina de Grupo com usuários participantes do grupo de 

troca da receita médica das equipes amarela e vermelha do Centro de Saúde Venda 

Nova. 

 

Antes de explicarmos a Oficina desenvolvida, é necessário esclarecermos o que se 

entende por Oficina.  

 

Segundo AFONSO (2002) oficina é um trabalho realizado num formato de grupo que 

independe do número de encontros. O encontro é focado em torno de um assunto central 

realizado num contexto social. Ao elaborar uma oficina pensa-se como ela vai ser 

informativa, reflexiva e como vai envolver os significados afetivos e as vivências dos 

participantes relacionados com o tema a ser discutido. Por isso, a autora diz que a 

oficina envolve os sujeitos de forma integral, considerando suas formas de pensar, sentir 

e agir. 

 

Dessa forma, para confecção do mural, os estudantes realizaram uma oficina de grupo 

com objetivo de motivar os usuários a pensar em qualidade e planos de vida 

relacionados a saúde, além de integrar a comunidade ao centro de saúde e estimular o 

usuários em relação ao cuidado com saúde e atitudes otimistas. 

 

A oficina iniciou-se com um momento de informação, em que os estudantes do PET-

Saúde informaram o que se entende por qualidade de vida e sua relação com a saúde. Os 

estudantes explicaram resumidamente todas as atividades realizadas pelos petianos no 

ano de 2013.  Após, iniciou-se um momento reflexivo, onde os usuários deveriam falar 

sobre planos e desejos para o ano de 2014 que impactariam em melhoras na sua 

qualidade de vida e saúde. 

 

Os usuários aderiram positivamente ao momento reflexivo, porém inicialmente houve 

muito discurso pessimista frente às melhorias para o próximo ano, pois eles enfocaram 

nos relatos problemas sociais enfrentados no cotidiano como: aumento da 



criminalidade, corrupção na política, casos de pedofilia que os assustam, medo e 

convívio com usuários de drogas ilícitas, que dificultam atingir algumas metas. Foi 

necessário “jogo de cintura” para resgatar o objetivo da Oficina. 

Posteriormente, as palavras mais utilizadas pelos participantes foram: paz, dinheiro, 

educação, amor, respeito e fé. Houve desejos bem diferentes como, por exemplo, de um 

participante em ganhar na mega sena da virada, outro participante desejou que as 

pessoas fossem mais sinceras e menos egoístas. Eles também manifestaram desejos em 

controlar melhor suas respectivas doenças.  

 

Finalizado o momento de reflexão, foi pedido aos participantes que escrevessem seus 

desejos no enfeite de natal previamente confeccionado pelos estudantes. Os usuários 

manifestaram criativamente seus desejos utilizando a linguagem escrita e/ou ilustrativa. 

 

Os enfeites foram reunidos num grande mural, afixado no salão de espera/recepção do 

Centro de Saúde. Também foi feita uma árvore de natal e nela foram acrescentados os 

desejos dos funcionários do Centro de Saúde para o ano de 2014. 

 

Conclui-se que a Oficina atingiu os objetivos pré-determinados e possibilitou contato 

bidirecional dos acadêmicos com a população por meio de um momento agradável, 

interativo, educativo e reflexivo. 
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