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Síntese do Projeto: 

O projeto tem como proposta desenvolver atividades de pesquisa, 
educacionais e assistenciais de enfermagem com a comunidade escolar, 
instrumentalizando os acadêmicos de enfermagem à construção de ações 
educacionais através de consultas de enfermagem, oficinas, pré triagens, 
diálogos com o objetivo de em consonância com a comunidade escolar 
minimizar possíveis danos em seu cotidiano, com o intuito de em parceria 
estabelecer discussões que levem à melhoria do viver de cada ser envolvido 
na ação.  

Resumo: 

Introdução:De cunho social, melhora a qualidade de vida dos educadores, 
escolares e seus familiares, além de contribuir no aprendizado de 
acadêmicos por meio de experiências com a comunidade em questão e 
contato com a pesquisa atravé sde levantamento de informações a partir da 
atuação direta no ambiente escolar o que modifica ou aprimora o cuidado. 
Desenvolvimento: desenvolve atividades educacionais e assistenciais de 
enfermagem na comunidade escolar, instrumentalizando acadêmicos para o 
convívio com pré-escolares,escolares, adolescentes, suas famílias e 
educadores, através de revisão de conteúdos teórico-práticos sobre 
evolução, crescimento e desenvolvimento da criança e 
adolescentes,consultas de enfermagem, desenvolvimento de oficinas com 
escolares, familiares ou responsáveis e educadores, pré triagens visual, 
auditiva e da coluna vertebral, observações em loco e registros de 
informações para posterior proposta de atividadse de pesquisa, entrevistas 
e palestras relevantes para minimizar possíveis danos no desempenho e 
desenvolvimento psico-motor da comunidade em questão e 
encaminhamentos para outros profissionais da saúde. As atividades são 
realizadas de segunda-feira à sexta-feira no turno da tarde 
preferencialmente. Considerações finais: Pelas características da 
comunidade em questão, esta pode estar exposta à riscos desnecessários. 
Existem enfermidades que se manifestam de forma insidiosa e que podem 
ser detectados pelos profissionais da saúde através das atividades 
propostas anteriormente. 
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