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PROJETO DE EXTENSÃO CRESCENDO COM A GENTE. Aline Lirio; Éverson R. Wagner; Katharine 
Adami; Lilian E. Neves; Luciane da Silva; Patrícia Conferi; Taís R. da Costa; Ana Mª Magalhães; Helena B. Issi 
(Unidade Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre -HCPA, Escola de Enfermagem, UFRGS, Porto Alegre-
RS) 

O projeto iniciou da vontade de promover trocas no aspecto afetivo e de proporcionar o aprendizado mútuo entre os acadêmicos 
da Escola de Enfermagem da UFRGS e as crianças do HCPA. Para desenvolver tais atividades, os alunos do primeiro semestre de 
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1998/2 uniram seus desejos e ansiedades dando o marco inicial do Projeto Crescendo com a Gente. Os objetivos do trabalho são 
de desenvolver atividades recreativas que estimulem a manifestação lúdica das crianças hospitalizadas, proporcionar a interação 
dos acadêmicos de enfermagem com as crianças e promover a descontração no ambiente hospitalar, proporcionando alegria e 
bem-estar. As atividades são desenvolvidas com as crianças do HCPA nas unidades pediátricas do 10ºN, faixa etária de até 4 anos 
e 10ºS, faixa etária de 4 a 12 anos. O grupo desenvolve as atividades todas as terças-feiras e quartas-feiras das 18 às 20 horas, com 
subgrupos fixos de no máximo quinze acadêmicos. Para o preparo dos componentes do Projeto Crescendo com a Gente foram 
realizadas aulas teóricas sobre as etapas do desenvolvimento infantil e estimulação da criança, adaptação ao contexto da unidade 
de internação pediátrica, questões sobre o cuidado e o brincar com a criança hospitalizada, recreação terapêutica, ações educativas 
em saúde e a morte na infância. Para coleta de dados são utilizados fichários individuais, contendo os dados do paciente e relatos 
sobre as atividades desenvolvidas e a estimulação realizada com cada criança. A atividade tem oportunizado aos acadêmicos, além 
de vínculos de afeto com as crianças envolvidas, inúmeras situações de convívio com o ambiente hospitalar e com a dinâmica 
institucional. Segundo a percepção dos enfermeiros da unidade pediátrica, o projeto tem propiciado momentos lúdicos e de 
descontração que favorecem um ambiente terapêutico. 




