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Introdução: A universidade oferece diversas oportunidades ao acadêmico
durante o seu curso de graduação, entre elas, as atividades de extensão.
A atividade  intitulada ''Cuidado à criança em uma escola de educação
infantil'' desenvolvida em uma creche no município de Porto Alegre é
contínua ao longo do ano e caracterizada como permanente, pois ocorre
há vários anos. Está voltada para uma comunidade de aproximadamente
60 crianças na faixa etária de 4 meses a 6 anos de idade, suas famílias e
em torno de 20 funcionários. O acadêmico tem oportunidade de
desenvolver  atividades assistenciais, educativas, de supervisão,
administrativas e integrativas. Temos como objetivo deste trabalho fazer
uma reflexão da repercussão da atividade de extensão na formação do
acadêmico de enfermagem. Desenvolvimento: Durante as aividades é
previsto que os acadêmicos participem de reuniões com a equipe de
técnicos da inst i tuição, reunião com os pais e reunião com os
funcionários; realizem o diagnóstico das condições de saúde das
crianças, através de observação, análise dos registros, entrevista, e
exame físico das crianças;  realizem o diagnóstico das condições de
saúde das funcionárias, através de observação, análise dos registros e
entrevista;  identifiquem a necessidade de orientação da equipe de
funcionários relacionado às questões de saúde da criança e trabalhador;
realizem orientações para a saúde da criança, família e trabalhador,
desenvolvam ações de cuidado às crianças e funcionários sempre que
identificarem sua necessidade e quando solicitado pelos funcionários ou
pais; supervisionem a cobertura vacinal das crianças e trabalhadores;
realizem encaminhamentos da criança ou trabalhadores quando
identificarem sua necessidade; participem de eventos científicos e
divulguem as ações de extensão; construam o relatório das atividades
desenvolvidas e participem de atividades de pesquisa realizadas na
instituição. As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos na creche são
fundamentadas pelo Manual de Orientação para Organização e
Funcionamento das Escolas de Educação Infantil (IEI).. Considerações
finais: A participação nesta ação de extensão oportunizou às bolsistas o
desenvolvimento de atividades de enfermagem  na comunidade com
ênfase no cuidado às crianças, às famílias e trabalhadores. Proporcionou
um trabalho ativo com autonomia para resolver as intercorrências e
habilidades para o desenvolvimento do trabalho multidisciplinar com



profissionais da saúde, como nutricionista, psicopedagoga, psicóloga.
Desta forma acredita-se que o desenvolvimento desta atividade de
extensão contribue para a formação profissional do acadêmico de
enfermagem, pois oportuniza colocar em prática o que foi aprendido na
academia através de  vivências abrangentes nas áreas administrativas,
assistenciais, educativas e de pesquisa.


