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Os centros municipais de Formação Integral da Criança e do Adolescente (CEMFICAs) são 
unidades que atendem 458 crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 14 anos, frequentando o 
período inverso da escola de Ensino Fundamental em que estão matriculados e cujos pais trabalhem. 
Oferecem acompanhamento escolar, atividades esportivas, recreação, iniciação musical e artes 
plásticas. Têm como meta principal: retirar os menores das ruas, proporcionando-lhes condições 
de desenvolver habilidades, hábitos e atitudes que favoreçam as suas formações integrais. Em 
parceria com a UNESP-Araçatuba foram articuladas atividades que desenvolvem e estimulam 
hábitos de higiene, saúde e alimentação; Promovem a integração escola-família e comunidade; 
Oferecem aos menores e seus familiares ações de promoção de saúde efetivadas pela UNESP-
Araçatuba. Durante uma visita semanal, nos períodos manhã e tarde, dois acadêmicos-bolsistas 
realizaram palestras sobre controle de placa bacteriana, técnicas de escovação, cárie dental, 
alimentação saudável, câncer bucal, consumo de tabaco e álcool. Associadas a essas atividades 
foram efetuadas a evidenciações trimestrais de placa bacteriana nos menores, para registro de 
IHOS, para que se observasse o desenvolvimento da prática e controle da prevenção de cáries. Os 
menores demonstraram interesse pelos ensinamentos passados pelos bolsistas; e estes adquiriram 
experiência e segurança das ações repassadas. O resultados do IHOS, estão em fase de tabulação 
para futura análise e publicação científica.


