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RESUMO: Introdução: Projetos de extensão desempenham um papel relevante na formação 

acadêmica, uma vez que permitem a interação entre os estudantes, a troca de conhecimento e 

o desenvolvimento de práticas colaborativas. Eles são ferramentas de grande valia para o 

desenvolvimento pessoal e profissional, pois estimulam o trabalho em equipe, a comunicação 

e o interprofissionalismo, características estas indispensáveis para a área da saúde. Nesse 

sentido, ressalta-se o objetivo principal dessa prática extensionista, baseado no Projeto de 

Extensão Educar para Prevenir da Faculdades Pequeno Príncipe, o qual propõe levar 

informações reflexivas de saúde à comunidade, visando contribuir para o processo de 

conscientização, prevenção e controle de agravos e problemas de saúde prioritários. Dessa 

forma, é possível perceber que não há benefícios somente para quem recebe a ação em saúde, 

mas para os extensionistas e toda a comunidade envolvida. Objetivo: Relatar a experiência de 

quatro estudantes do quarto período do curso de Medicina no primeiro contato com o Projeto 

de Extensão Educar para Prevenir da Faculdades Pequeno Príncipe. Relato de experiência: A 

nossa escolha em fazer parte do Projeto de Extensão Educar para Prevenir foi amparada no 

foco em educação em saúde, tema que acreditamos ser de fundamental importância para a 

construção de conhecimento junto à população. Além disso, como a pandemia impossibilitou 

a realização de aulas presenciais e o contato social, o projeto mostrou-se como uma 

alternativa eficaz de manter um vínculo com a comunidade. O objetivo do projeto prevê 

atuação em contextos escolares e grupos comunitários, o que permite maior engajamento 

social e acadêmico. Como estudantes de Medicina, nosso papel social é de perceber as 

demandas da sociedade e transmitir os conhecimentos adquiridos na faculdade, 

compartilhando-os de forma didática e clara para a população. Ademais, acreditamos que o 

Educar Para Prevenir é uma ótima oportunidade de aprendermos a trabalhar com estudantes 

de diferentes áreas, desenvolvendo o interprofissionalismo desde a formação acadêmica. 

Concernente a forma de ingresso no projeto, foi realizado um processo seletivo com base na 

disponibilidade de horários dos discentes das diferentes áreas da saúde interessados. Os 

encontros eram às quartas-feiras, sendo coordenados por duas professoras e um mestrando das 

Faculdades Pequeno Príncipe, os quais sempre ressaltavam o protagonismo dos estudantes na 

criação de temas, dinâmicas e divisão de grupos para a ação ao final do semestre. 

Inicialmente, nos chamou atenção a constituição desse grupo de extensão, pois a forma com a 

qual nos reunimos para uma mesma ação, simulou um dia de trabalho em equipe em hospitais 

ou em outros campos, de forma multiprofissional, que possivelmente experienciaremos no 



futuro. Durante os encontros, apesar de diferentes personalidades, houve espaço para todos 

expressarem seus pensamentos e opiniões, tornando os encontros edificantes, algo inesperado 

devido ao costume em atividades em grupos presencial. Com isso, conforme planejado, 

mostramos a ação estruturada em grupo para que as professoras fizessem suas considerações, 

lapidando e aprimorando a apresentação final. Resultados: O projeto teve sua ação de 

extensão realizada em um colégio particular localizado na cidade de Piraquara/PR, com o 

tema: “Qualidade de vida na pandemia”, utilizando a plataforma Google Meet, com a 

presença de pouco mais de 100 discentes, com estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 

2º ano do ensino médio. A ação de forma remota apresentou um alto poder de impacto, 

possibilitando atingir tanto o público presente na escola quanto o que estava em casa. Assim 

sendo, constatou-se a possibilidade de educar em saúde à distância, uma vez demonstrada a 

interação nas dinâmicas e participação nos momentos de dúvida. Com relação à estruturação 

da apresentação final, percebemos que os obstáculos residiram, já de início, no tema 

abordado: saúde mental equalidade de vida na pandemia. Ao considerar o contexto atual, 

ficamos receosas em levar um assunto tão delicado e amplo para essa faixa-etária, pois 

também enfrentamos dificuldades e temores próprios com o isolamento e as limitações 

sanitárias. Diante disso, percebemos a necessidade de desenvolver a empatia, a fim de 

alcançar os participantes individualmente. Destaca-se ainda a elaboração e execução do 

projeto terem sido realizadas de maneira remota, acarretando maiores adversidades como a 

própria conexão e a falta do contato pessoal. Diante disso, sugerimos como feedback ao 

Projeto que proporcione um professor responsável por cada grupo para uma melhor 

organização das demais atividades do Educar, especialmente na forma remota. Quanto às 

vantagens, evidenciou-se que a união de cursos e períodos para a elaboração de um projeto 

permitiu despertar habilidades no trabalho em equipe como liderança, desenvolvimento de 

uma comunicação clara, poder de feedback, criatividade, adaptabilidade, assim como um 

amadurecimento nas relações do trabalho multidisciplinar. Notou-se também, uma melhoria 

da organização pessoal e a aquisição da percepção de que a linguagem utilizada para 

transmitir conhecimento de forma mais eficaz deve ser adequada ao público-alvo. Ademais, o 

projeto contribuiu com o aprendizado constante dos integrantes e ouvintes, com momentos de 

reflexão que culminaram no reconhecimento das nossas lacunas do conhecimento. 

Conclusão: O Educar para Prevenir atingiu as nossas expectativas, principalmente pelo fato 

de termos conseguido impactar positivamente o público-alvo, mesmo com a realização 

remota. Há a possibilidade de todas nós participarmos novamente e, por meio de nossas 

experiências, incentivar outros colegas a integrar o projeto, para que mais pessoas possam 

entender a importância de educar para prevenir. Além disso, por meio do trabalho em equipe, 

respeito, criatividade, comunicação e a nova maneira de ensinar (à distância), o Projeto 

contribuiu muito para a evolução de todos. Por fim, consideramos o projeto condizente com 

seus objetivos e o fato de termos contribuído no cuidado com a saúde dos alunos que 

participaram da ação, principalmente no contexto atual, foi bastante recompensador. 
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