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INTRODUÇÃO: 
O Projeto de Extensão Promovendo Saúde e Qualidade de Vida aborda ações 
educativas em todo o ciclo vital. Neste são desenvolvidas oficinas elaboradas por 
acadêmicos do Curso de Enfermagem da Universidade de Passo Fundo (UPF), que tem 
como objetivo trabalhar com educação em saúde de público alvo, sendo assim, 
aperfeiçoando o conhecimento destes em questão da prevenção de agravos, 
promoção de saúde e tratamento casos ocorridos como no caso primeiros socorros.  
Ocorrem estas oficinas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Eloy Pinheiro 
Machado, onde foram abordados temas que destinam-se a suprir as necessidades da 
comunidade estudantil. Assim, abordamos temas gerais dentre eles Primeiros-
Socorros (PS), onde realizamos atividades de promoção e prevenção em saúde com 
turmas de 7º, 8º e 9º ano. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Toda criança tem direito de frequentar a escola e consequentemente adquirir  um 
maior conhecimento sobre determinados assuntos.  
Os acadêmicos extensionistas desenvolveram atividades de educação voltadas ao 
tema primeiro socorros com os alunos do 7º, 8º e 9º ano do E.M.E.F Eloy Pinheiro 
Machado, nos turnos da manhã e tarde, por meio de rodas de conversa, oficinas, 
atividades lúdicas e abordagens demonstrando o qão importante é saber sobre a 
temática assinalada acima para estas crianças que muitas vezes tem falta de acesso 
sobre esses determinados assuntos. 



 

Os alunos e profissionais da instituição mostravam-se muito curiosos em saber o que 
se deve fazer em emergências que podem ocorrer no decorrer dos dias, desta maneira 
os mesmos acabavam por saírem satisfeitos e conhecedores sobre o assunto após a 
realização e interação nas atividades desenvolvidas. 
 
Ao longo do desenvolvimento infantil, a curiosidade começa a fazer parte do seu 
cotidiano, isso faz com que ela queira ir em busca de novos desafios e que 
consequentemente esteja exposta a riscos que podem interferir na integridade de sua 
saúde.  
Através de medidas educativas proporcionadas pelos extensionistas integrantes do 
projeto Promovendo  Saúde e Qualidade de Vida, há o objetivo de evitar que estas 
crianças prejudiquem sua saúde em seu processo de descobrir o mundo. Outra ação 
visada pelo grupo é a de ensiná-los as medidas cabíveis em caso de acidentes. 
A partir de recursos áudio-visuais elaboramos uma dinâmica de perguntas e respostas, 
os assuntos discutidos foram: engasgo, corpo estranho em cavidade auricular, 
epistaxe, queimaduras, intoxicação por produtos químicos, entorse, convulsão, 
desmaio, lesões cutâneas e mordeduras. Os alunos eram instigados a responder às 
questões propostas, após serem respondidos, os aplicadores justificavam a alternativa 
correta. 
As atividades realizadas na instituição de ensino vieram de encontro com as 
necessidades da comunidade escolar assim como também contribuíram para o 
desenvolvimento técnico-científico dos acadêmicos envolvidos. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A partir das oficinas realizadas, podemos averiguar sobre a decadência de 
conhecimento dos alunos sobre o tema e desta forma conseguimos passar as ações 
corretas e proporcionar impacto positivo sobre a qualidade de vida destes cidadãos e 
por consequência,  em suas famílias, assim como impacta positivamente a formação 
acadêmica dos futuros profissionais de enfermagem atuantes neste processo. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


