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INTRODUÇÃO: Muitas famílias são privadas de conhecimento para orientar seus filhos, 

com deficiência no acesso a políticas e serviços de saúde, assim sendo acabam 

adquirindo informações passadas de forma errada por vias não legais. Na maioria dos 

casos, o que se observa é que os alunos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e/ou risco social acabam tendo sua sexualidade interrompida na fase do 

conhecimento sobre seu corpo. Os problemas de saúde relacionados à proximidade com 

a falta de orientação se torna uma dificuldade no acesso aos serviços de saúde.  

Sendo assim, o projeto promovendo saúde e qualidade de vida tem como objetivo possibilitar 

as crianças da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eloy Pinheiro Machado do 

município de Passo Fundo (RS), usuárias do projeto, o acesso às políticas sociais 

públicas, tais como assistência social, saúde, e educação, visando contribuir com o 

desenvolvimento pessoal, social. 
 

OBJETIVO: Esse estudo objetivou revelar a significação do projeto promovendo saúde e 

qualidade de vida para os alunos participantes e extensionistas. 

DESENVOLVIMENTO: Foi realizado atendimento social e de saúde aos participantes 

envolvidos. Realizou-se identificação de situações de vulnerabilidade e/ou risco social 

através de oficinas e ações em saúde, encaminhamentos e orientações em saúde, 

realizado pela equipe dos cursos nominados. Após, foram colhidos depoimento de 

alunos participantes sobre o significado do projeto na sua formação. 

CONCLUSÃO: Ao agir diretamente com os alunos, o projeto de extensão possibilitou aos 

acadêmicos, uma aproximação com a realidade do local. O conhecimento aplicado 

proporcionou um aprendizado grandioso e significativo, dando enfoque a intervenções 

específicas para melhorar a qualidade de vida dos participantes.  
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APÊNDICES:  
 

 
            
 

 

 


