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Introdução: 

 A ação de extensão "Cuidado na saúde em uma escola de educação infantil", vem sendo 

desenvolvida por acadêmicos de enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) e supervisionada por uma professora enfermeira. A ação de 

extensão tem por objetivo qualificar o cuidado à saúde das crianças na instituição e oportunizar aos 

acadêmicos a aplicação dos conhecimentos teóricos na prática. 

 

Objetivos: 

 Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência dos acadêmicos através das atividades 

desenvolvidas. 

 

Metodologia e processo avaliativo: 

 A ação de extensão é desenvolvida em uma Escola de Educação Infantil (EEI), filantrópica, 

localizada em um bairro da Zona Norte de Porto Alegre. A instituição recebe em torno de 80 

crianças por dia em dois turnos. As crianças são distribuídas em seis turmas de acordo com a faixa 

etária e acompanhadas por uma ou duas educadoras em cada turma. Além das educadoras, 

compõem o quadro de pessoal uma diretora, um secretario, uma pedagoga, uma nutricionista, uma 

psicopedagoga, uma enfermeira, duas cozinheiras e serviços gerais. Na proposta de extensão é 

previsto que os executores da ação (bolsista e orientadora) realizem atividades assistenciais, 

educativas, de supervisão, administrativas e interativas, como: cuidado e monitoramento das 

morbidades ocorridas; atendimento e registro dos acidentes que ocorrem na instituição; ações que 

promovam a saúde e as ações preventivas; administração de medicamentos prescritos; controle do 

calendário vacinal das crianças e dos funcionários; registros como histórico de enfermagem, exame 

físico e ocorrências no prontuário das crianças; orientação às famílias, funcionários e crianças; além 

do acompanhamento do desenvolvimento dos bebês e crianças. 

 

Considerações finais: 

 É importante ressaltar que a participação dos acadêmicos nesta ação de extensão oportuniza 

ao estudante de enfermagem aplicar na comunidade o que aprende na academia aproximando-se das 



atividades profissionais do enfermeiro. Evidencia também, a importância da Enfermeira(o) em uma 

EEI, principalmente na supervisão e orientação dos aspectos de saúde da criança e da equipe de 

funcionários. 
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