
PROJETO DE EXTENSÃO: “BRINCADEIRA HOSPITALAR: PROMOVENDO 

A ALEGRIA E TERAPIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

HOSPITALIZADOS”, PROMOVE AÇÃO EM INSTITUIÇÃO DA CIDADE DE 

POMBAL – PB.  

A equipe do projeto”, realizou no dia 22 de outubro de 2019 uma visita técnica a 

Instituição de Ensino Fundamental Francisco José Santana, na cidade de Pombal- PB.  

A referida escola é conhecida por atender uma grande demanda de crianças com 

necessidades especiais. A visita proporcionou ao grupo a oportunidade de vivenciar uma 

experiência nova e enriquecedora, haja vista que o grupo ainda não havia tido contato 

com crianças fora de o ambiente hospitalar e com necessidades de cuidados especiais. 

Para a realização das atividades, a equipe montou um planejamento que envolvia reuniões 

para estudo acerca dos diagnósticos presentes na escola, bem como para confecção de 

brincadeiras e lembrancinhas. O propósito da visita envolveu não só o momento de 

integração entre a equipe com as crianças e os dilemas vivenciados para a inclusão das 

mesmas no convívio com os demais alunos, mas também, de aprendizado.  

As atividades foram executadas durante os turnos da manhã e da tarde, havendo sempre 

a rotação dos integrantes pelas salas de aula. Inúmeras brincadeiras foram desenvolvidas, 

proporcionando um dia extremamente divertido e ao final de cada turno foram 

distribuídas lembrancinhas confeccionadas pelos estudantes do CFP – UFCG da cidade 

de cajazeiras.  

  

 



 

Equipe do Projeto: “Hospitalar: promovendo a alegria e terapia para crianças e 

adolescentes hospitalizadas”, junto com a equipe que compõe o quando de funcionários 

da Instituição de Ensino Fundamental Francisco José Santana, Localizada na cidade de 

Pombal – PB.     

                                                                                  ARQUIVO PROPRIO DO PROJETO, 2019.  

 



Distribuição de lembrancinhas, preparadas pelos integrantes do Projeto para todas as 

crianças da escola. 

ARQUIVO PROPRIO DO PROJETO, 2019. 



Oficina de pinturas ao ar livre, Além da criatividade que é inerente às brincadeiras de 

arte, o senso crítico e estético também está diretamente relacionado a estas atividades. 

ARQUIVO PROPRIO DO PROJETO, 2019. 

 

 



Criação da árvore das mãos, através de pinturas realizadas pelas crianças da Instituição.  

 ARQUIVO PROPRIO DO PROJETO, 2019. 

 



 

 
Distribuição de lembrancinhas, preparadas pelos integrantes do Projeto para todas as 

crianças da escola. 

ARQUIVO PROPRIO DO PROJETO, 2019. 

 



 

Equipe do Projeto: “Hospitalar: promovendo a alegria e terapia para crianças e adolescentes 

hospitalizadas”, vigência 2019.  

ARQUIVO PROPRIO DO PROJETO, 2019. 

 

 

 

 

 


