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Resumo da Proposta:
O Projeto “PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO AMBIENTE HOSPITALAR: UMA AÇÃO PARA FORTACELER E HUMANIZAR A
EDUCAÇÃO EM DIFERENTES ESPAÇOS” contará com a participação de alunos voluntários dos cursos de licenciatura em
Pedagogia, Letras, Artes Visuais e Teatro e tem por objetivo desenvolver atividades lúdicas, com um aporte
pedagógico, junto às crianças e adolescentes, com faixa etária entre 03 e 17 anos, internados na Enfermaria de
Pediatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Para muitas crianças e adolescentes,
a hospitalização é considerada uma experiência estressante, pois a doença, a permanência em ambiente hospitalar e o
afastamento das suas atividades rotineiras podem afetar o seu estado emocional. Nesta lógica, propõe-se aqui práticas
pedagógicas voltadas para as crianças e adolescentes internados através de atividades que lhes proporcionem lazer e
aprendizagem. Consiste em atividades grupais e/ou individuais, semanais, com duração média de 2 horas diárias,
resgatando o lúdico junto aos pacientes internados. Para tal, o projeto contará com a Brinquedoteca da unidade
hospitalar como espaço de apoio central para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Entretanto, é importante
salientar que as crianças e adolescentes que estiverem impossibilitadas de se deslocarem até à Brinquedoteca devido
ao seu estado de saúde, poderão participar da ação no próprio leito. O projeto também visa integrar os familiares que
estão acompanhando as crianças e adolescentes internados, de modo que as ações pedagógicas sejam desenvolvidas de
forma mais efetiva.

Objetivo Geral:
Contribuir de forma efetiva para a formação acadêmica, profissional e ética dos estudantes integrantes do projeto, de
modo que estes possam acumular experiências e enfrentar os desafios cotidianos da profissão no ambiente hospitalar,
bem como contribuir para uma melhor qualidade de vida dos pacientes participantes do projeto. O projeto pretende,
através de palestras e feiras e exposições de minerais, incentivar o gosto dos jovens estudantes pelas ciências,
notadamente, pela Geologia. Também incentiva a escolha da profissão de Geólogo.

Objetivos Específicos:
• Oportunizar experiências reais para que os estudantes conheçam e vivenciem a atuação do professor em espaços nãoescolares, especificamente no ambiente hospitalar, fazendo-os perceber a importância das práticas pedagógicas para o
desenvolvimento das necessidades psíquicas e cognitivas de crianças e adolescentes hospitalizados;

• Favorecer a integração dos alunos ao contexto hospitalar, de modo que os mesmos defendam o projeto e se
mobilizem para a construção de um ambiente mais humano e acolhedor;
• Provocar nos estudantes integrantes reflexões/discussões críticas, de modo que os mesmos, através de ideias
inovadoras e lúdicas, desenvolvam um trabalho pedagógico significativo na Brinquedoteca junto às crianças e
adolescentes internados;
• Despertar nos estudantes a necessidade de agir com responsabilidade, ética, prudência e seriedade, ponderando suas
atitudes frente à resolução de problemas e situações não-rotineiras;
• Motivar os alunos para a pesquisa científica, estimulando-os a produzir, ao final do projeto, relato de experiência
e/ou artigo científico para publicação e apresentação em eventos da área e no III Encontro de Extensão e Cultura
(ENExC) da UFPE.

