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O Programa “Saúde além da escola” tem como finalidade a prevenção de danos à
saúde ocular decorrentes do uso 
crianças e adolescentes, bem como ampliar as ações educativas teórico
sobre primeiros socorros para pessoas leigas. Os objetivos são desenvolver ações
educativas teórico-práticas sobre primeiros 
junto à comunidade escolar, triar a baixa acuidade visual, o desvio ocular e a
insuficiência de convergência dos escolares; triar sinais ou sintomas relacionados à
síndrome da visão de computador da comunidade escolar; e
educativo sobre a saúde ocular e primeiros socorros. As ações serão desenvolvidas
nas escolas públicas de ensino básico do Município de Divinópolis, tendo como
atores toda a comunidade escolar: os alunos: crianças e adolescentes, profess
outros funcionários e as famílias. O programa será desenvolvido por discentes e
docentes dos cursos de graduação em enfermagem e medicina do CCO e pela
comunidade escolar.  
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O Programa “Saúde além da escola” tem como finalidade a prevenção de danos à
saúde ocular decorrentes do uso excessivo de tecnologia digital principalmente, por
crianças e adolescentes, bem como ampliar as ações educativas teórico
sobre primeiros socorros para pessoas leigas. Os objetivos são desenvolver ações

práticas sobre primeiros socorros e promoção da saúde ocular
junto à comunidade escolar, triar a baixa acuidade visual, o desvio ocular e a
insuficiência de convergência dos escolares; triar sinais ou sintomas relacionados à
síndrome da visão de computador da comunidade escolar; e elaborar material
educativo sobre a saúde ocular e primeiros socorros. As ações serão desenvolvidas
nas escolas públicas de ensino básico do Município de Divinópolis, tendo como
atores toda a comunidade escolar: os alunos: crianças e adolescentes, profess
outros funcionários e as famílias. O programa será desenvolvido por discentes e
docentes dos cursos de graduação em enfermagem e medicina do CCO e pela
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