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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: A extensão universitária caracteriza-se como um cenário impar na construção de ações
direcionadas não somente para a formação proﬁssional mas também para o atendimento das
necessidades sociais. Na terapia ocupacional o desenvolvimento de intervenções com o publico
infanto-juvenil tem como premissa a potencialização da autonomia. Neste contexto, observa-se o
fortalecimento da aproximação da Terapia Ocupacional com a Pedagogia Paulo Freire. O presente
projeto tem como objetivo geral desenvolver e avaliar uma proposta de intervenção da Terapia
Ocupacional, subsidiado pela Pedagogia Paulo Freire, direcionada para a promoção da saúde de
adolescentes no contexto escolar. A proposta corresponde a terceira etapa de um projeto de
pesquisa-ação que tem como objetivo desenvolver e avaliar as possibilidades de intervenção da
Terapia Ocupacional subsidiadas pelo referencial de Paulo Freire no campo da promoção de saúde com
crianças e adolescentes. Neste projeto, considerando a perspectiva dialógica proposta por Paulo Freire
serão realizados círculos de cultura na comunidade escolar, abordando temáticas relevantes para os
adolescentes identiﬁcadas nas etapas precedentes (realizadas em 2019). Para a mediação das
atividades nos círculos serão elaborados recursos educativos pela equipe extensionista. Os
adolescentes e outros membros da comunidade escolar (professores e gestão) serão convidados a
participarem ativamente do planejamento, implementação e avaliação dos círculos de cultura
animados pelos extensionistas. Este projeto poderá contribuir não somente para o atendimento de
necessidades de saúde do público participante mas também para a formação critico reﬂexiva da equipe
responsável por sua implantação.

