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Título do Projeto: CUIDANDO DA VISÃO DE GENTE PEQUENA 

 

Tipo de Projeto:  
Projeto novo (   x   )                    Projeto em continuidade (   )  Outros  

 

Curso / Núcleo: NEXT – Relações Comunitárias 
 
 

Centro Universitário Teresa D’Ávila: FACULDADES INTEGRADAS TERESA D´ÁVILA – 
LORENA – SP 
Avenida Peixoto de Castro, 539 – CEP 12606-580 – Vila Celeste – Lorena / SP  
Telefone: (12) 212422830  
E-mail: secretaria_fatea@fatea.br 

 
 

Descrição Sumária do Projeto: parceria com o Lions Clube de Lorena que possui um projeto 
de Ação Global  - Compartilhando a dádiva da visão – prevenção de casos futuros de cegueira 
desnecessária por meio de exames de visão e eventos educacionais; 
Desde 1917, os Lions Clubes em todo o mundo compartilham uma visão comum... de combater 
a cegueira e oferecer tratamento oftalmológico a todos, no trabalho humanitário de salvar a 
visão. Existem cerca de 285 milhões de deficientes visuais em todo o mundo. A cegueira 
infantil permanece um problema grave em âmbito mundial. 
Desde que Helen Keller desafiou os Leões a se tornarem "Paladinos dos cegos" em 1925, 
melhoramos a saúde e os tratamentos para os olhos de centenas de milhões de pessoas em 
todo o mundo. Hoje, 80% das deficiências da visão são evitáveis ou curáveis, por isto o nosso 
serviço é mais importante do que nunca. Os Leões e Leos fazem exames de visão, educam as 
comunidades, constroem clínicas e apoiam os cegos e deficientes visuais por meio de 
programas de tecnologia assistencial e treinamento vocacional. Empenhamo-nos em preservar 
a preciosa dádiva da visão para o mundo. 
Os Leões trabalham em projetos que buscam prevenir a cegueira, restaurar a visão e aprimorar 
a saúde oftalmológica e o atendimento oftalmológico de milhões de pessoas por todo o mundo. 
De fato, a visão é uma das principais causas do Lions. Por meio de treinamento profissional, 
desenvolvimento do sistema de saúde e ampla distribuição do tratamento com medicamentos, 
os Leões ganharam reconhecimento mundial por seu trabalho para melhorar a visão e prevenir 
a cegueira. Os Leões pelo mundo também estão ativamente envolvidos em: 
Reciclagem de óculos em 18 centros ao redor do mundo. 
Apoio aos Bancos Leonísticos de olhos que fornecem tecido ocular humano para cirurgias que 
salvam a visão. 
Examinar a visão de centenas de milhares de pessoas por ano. 
Prevenir a cegueira fornecendo tratamento para aqueles que correm o risco de perder a visão. 
A parceria do Lions Clube de Lorena com alunos voluntários de Pedagogia consiste em 
oferecer treinamento para os estudantes  habilitando-os a desenvolver o Teste de acuidade 
visual em uma creche municipal parceira do Lions/Lorena que atende aproximadamente 100 
crianças.  
A visão completa seu desenvolvimento por volta dos 7 anos de idade .Também é sabido que o 
desenvolvimento da criança e o aprendizado escolar dependem de uma imagem nítida formada 
na retina. 
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Objetivo Geral:  Capacitar os estudantes de pedagogia ( voluntários) para a aplicação do 
Teste de Acuidade Visual (TAV) em alunos escolares. 

 

Objetivos Específicos: Conhecer os critérios e encaminhamento das crianças que 
necessitarem de consultas oftalmológicas e óculos. 

 

Metodologia: aplicação do teste após conscientização e autorização dos pais, gestores e 
professores das crianças. 
O Teste de Acuidade Visual vai indicar se há ou não a necessidade de consulta, por meio da 
qual será diagnosticada a situação da visão da criança.  
No caso de tratar-se apenas de alteração visual, o  aluno receberá seus óculos, oferecido pelo 
Lions Clube e seus parceiros.  
Tanto para a consulta quanto para confecção dos óculos não haverá nenhum custo para os 
pais. 

 

Coordenador do projeto: Profª Me. Olga Aparecida Arantes Pereira 
E-mail do coordenador: olga.arantes@uol.com.br 
Alunos: ainda em fase de inscrição 

 
 

Grandes Áreas de Conhecimentos Abrangidas pelo projeto: 
(  ) Ciências Agrárias e Veterinárias 
(  ) Ciências Biológicas e Fisiológicas 
(x ) Ciências Humanas 
(x ) Ciências Sociais Aplicadas 
(x ) Ciências da Saúde 
(  )  Engenharias 
(  ) Linguística, Letras e Artes 

 
 

Áreas Temáticas: 
(   ) Comunicação  
(   ) Cultura 
(   ) Direitos Humanos e Justiça 
( x)  Educação 
(   ) Meio Ambiente 
(x )  Saúde 
(   ) Tecnologia e Produção 
(   ) Trabalho 

 

Beneficiário / Clientela:  
Equipe envolvida na execução: 
(   ) Número de docentes  
(   ) Número de graduandos bolsistas 
(   ) Número de graduandos não bolsistas 
(   ) Técnicos 
(   ) Externos 

 

Categoria do Projeto: ( X ) Temporário                      (  ) Permanente 
  Obs: projeto piloto 
Período de Realização: meses de abril, maio e junho de 2018 
Instituições Parceiras: Lions Clube de Lorena 

 

Cronogramas: abril sensibilização de alunos voluntários e professores da creche municipal 
Reunião de treinamento e capacitação dos estudantes voluntários 
Maio aplicação do teste e encaminhamento necessários 



 

Avaliação de Resultados: junho 

 

Produtos Acadêmicos gerados (pesquisa, leituras, documentários, relatórios, artigos, 
entre outros):  

 

Total de Pessoas Beneficiadas: neste projeto piloto serão beneficiadas 100 crianças 

 

 

 

FOTOS: ao término do projeto 
 

Obs:Todo o treinamento dos estudantes e material para o  O TESTE DA ACUIDADE VISUAL 

(TAV) COM A TABELA DE SNELLEN PRECISAMOS (material,local adequado e crianças 

preparadas com o que vai acontecer) será de responsabilidade do Lions Clube de Lorena  

APONTAMENTO NA TABELA DE SNELLEN

 O optotipo deve ser apontado com firmeza para que a criança 
não tenha duvida de qual deles está sendo mostrado.

 Ter cuidado para não riscar a tabela com a ponta do lápis.

   

 

 

Segue fotos do projeto realizado em outros Lions. 

      
 

Obs; O Lions Clube de Lorena possui parceria com algumas Óticas de Lorena e com 

dois oftalmologistas da cidade. 

 

 

 

 

 

 
 


