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ACADEMIA DA SAÚDE: 
POLO DO BAIRRO OLARIAS, 
LAJEADO



INTRODUÇÃO
• Ministério da Saúde, Portaria N°2.488 de 21 de outubro 

de 2011;

• Espaços físicos com alguns equipamentos, estrutura física 
e profissionais graduados na área da saúde;

• Promoção de práticas corporais e atividade física, 
orientação de alimentação saudável e produção do 
cuidado em geral.



OBJETIVO
• Apresentar o Polo localizado no bairro Olarias de 

Lajeado;

• Inauguração 07 de Abril, atividades 25 do mesmo mês;

• Hoje são 11 turmas diferentes e 25 aulas semanais;

• 177 alunos de idades que variam de 7 a 70 anos;
• Turmas divididas por faixa etária e grupos de 15 pessoas 

que tem dia e horário para acontecer.



PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

• Não é uma Academia convencional, nosso foco não é 

atividade física, mas sim trabalhar o social, físico e mental 

dos interessados, assim como promoção de saúde e 

prevenção de doenças;

• Trabalhamos em Rede e estamos atuando juntamente 

com a ESF que fica ao lado da Academia;



PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

• Nutricionista, médicos, enfermeiras, agentes comunitárias 
de saúde e fisioterapeutas; 
• “Proibido” não sorrir, não falar, não expressar 
sentimentos, dizer que não sabe e não consegue realizar 
alguma atividade sem ao menos tentar e se sentir 
desconfortável;
• Chamada, dinâmicas e brincadeiras de aquecimento e após 
inicia a aula propriamente dita.



PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

• Aulas em duplas para que possam ter contato uns com os 

outros e se socializem;

• Comemoramos as datas festivas instigando o aluno a entrar 

no clima, se produzindo e trazendo para a festinha algo 

típico com a respectiva data, além de enfeitar a Academia 

com materiais dos próprios alunos;



RESULTADOS
• Crescente demanda de interessados em participar das 

atividades;

• Lista de espera de alunos com o intuito de melhorar o seu 
estado físico, social e mental;

• Os números mostram que a inserção da Academia é um 
sucesso, trabalhando com base nas diretrizes e princípios do 
programa. 



CONCLUSÃO

Além das ações previstas, ocorrem também práticas sociais 

fora da Academia, como almoços em casas de alunos, baile 

da terceira idade, doação de sangue voluntária, limpeza do 

espaço físico externo, cuidado com as plantas e 

comemorações de aniversários.   
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