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MENSAGEM  

 

Esta fase de nossa vida é muito especial e não podemos deixar de agradecer 

a Deus por toda força, ânimo e coragem que nos ofereceu para ter alcançado nossa 

meta.  

À Universidade queremos deixar uma palavra de gratidão por ter nos recebido 

de braços abertos e com todas as condições que nos proporcionaram dias de 

aprendizagem.  

Aos professores reconhecemos um esforço gigante com muita paciência e 

sabedoria. Foram eles que nos deram recursos e ferramentas para evoluir um pouco 

mais todos os dias. 

É claro que não podemos esquecer da nossa família e amigos, porque foram 

eles que nos incentivaram; através de gestos e palavras a superar todas as 

dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo: a de que 

ninguém é superior a ninguém.” 

                                                                    Paulo Freire 

 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


RESUMO 

 
O presente artigo reflete sobre as experiências de estágio supervisionado em instituições não 
escolares, mas especificamente no ambiente hospitalar. Objetiva analisar esse “novo” espaço de 
atuação do pedagogo e a dinâmica de desenvolvimento do estágio na pedagogia hospitalar e suas 
contribuições para a formação inicial do futuro pedagogo. Visa, ainda, socializar as experiências 
vivenciadas no estágio, como forma de contribuir para a ampliação desses espaços e fortalecer o 
debate sobre a pedagogia hospitalar como campo em ascensão para atuação dos profissionais da 
educação. é desenvolvido por meio de uma metodologia exploratória-descritiva, o projeto está 
baseado nos pressupostos de Carvalho, (1997), Fonseca, (2002), Matos, (2002), Libâneo (1997) , 
Avancini (2011), Pinheiro,( 2008). Os resultados nos permitem inferir que estes espaços de estágio 
ampliam a visão dos futuros pedagogos, quanto aos seus campos de atuação, bem como, fortalecem 
a sua formação contribuindo para uma atuação mais dinâmica e comprometida com os educandos 
impossibilitados de frequentar a escola regular por motivo de internação hospitalar. Nesse sentido, as 
discussões aqui apresentadas poderão estimular a inquietação e a curiosidade acadêmica no sentido 
de ampliar o debate sobre o curso de pedagogia e os novos campos de atuação do pedagogo. 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ambientes não escolares. Pedagogia Hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This article reflects on supervised internship experiences in non-school institutions, but specifically in 
the hospital setting. It aims to analyze this "new" space of the pedagogue and the development 
dynamics of the internship in hospital pedagogy and its contributions to the initial formation of the 
future pedagogue. It is also intended to socialize the experiences of the internship as a way to 
contribute to the expansion of these spaces and to strengthen the debate about hospital pedagogy as 
a field for education professionals. is developed through an exploratory-descriptive methodology, the 
project is based on the assumptions of Carvalho (1997), Fonseca, (2002), Matos, (2002), Libâneo 
(1997), Avancini (2011), Pinheiro, (2008) ). The results allow us to infer that these trainees' spaces 
broaden the vision of the future pedagogues regarding their fields of action, as well as, strengthen 
their formation contributing to a more dynamic and committed action with students unable to attend 
regular school because of of hospitalization. In this sense, the discussions presented here may 
stimulate academic restlessness and curiosity in order to broaden the debate about the pedagogy 
course and the new fields of action of the pedagogue. 

Keywords: Supervised Internship. Non-school settings. Hospital Pedagogy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Supervisionado em instituições não escolares se consolida como 

uma rica oportunidade de relacionamento entre teoria e prática de vivência do 

cotidiano hospitalar, de convivência com as crianças/pacientes e de aprendizado. 

Neste artigo pretendemos apresentar os resultados do estágio supervisionado, que 

ocorreu em um hospital, mas especificadamente em um (P.A) Pronto em 

Atendimento na cidade de Mirangaba-Ba. Além de relatar as experiências 

desenvolvidas a partir deste processo de formação do pedagogo. Que torna-se 

ainda mais essencial, por ser elemento que proporciona a formação integral do 

futuro professor. Um breve histórico, a pedagogia hospitalar surgiu no ano de 1935 

quando Henri Sallier inaugura a primeira escola para crianças inadaptadas nos 

arredores de Paris, dentro desse contexto, oferecendo uma assessoria diferenciada 

por meio de atendimento emocional e humanístico para crianças e adolescentes. 

como também para seus familiares, com intuito de dar continuidade na escolaridade 

formal e melhorar a adaptação de pacientes em hospitais. No Brasil nos anos de 

1950,no Rio de Janeiro – pioneira em referência nesse tipo de atendimento, o 

Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, foi o primeiro a desenvolver a atividade de 

classe hospitalar, em funcionamento até os dias de hoje. Possui 11 salas especiais 

para o atendimento escolar e recebe em média 150 pessoas por mês. 

Entretanto, só com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 

1990 houve o reconhecimento oficial e o aumento significativo dessa modalidade de 

atendimento pedagógico especializado dentro das instituições públicas em nosso 

país, somente com a resolução nº 41 de 31 de outubro de 1995 no Conselho 

Nacional da Criança e do Adolescente a legislação reconheceu efetivamente os 

Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizado. 

Com base nos vários estudos sobre a pedagogia hospitalar, percebe-se que 

ela se apresenta como um novo campo de desenvolvimento educacional que ainda 

é visto como um tema novo e pouco conhecido pela sociedade.  

Dentro desta nova perspectiva a Pedagogia Hospitalar surge como mais uma 

área de atuação do pedagogo que vem fortalecer os estudos e pesquisas no 
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âmbito da Pedagogia. A educação é amplamente discutida em todos os seus 

aspectos, e a pedagogia hospitalar vem unir-se a esta discussão, pois assistimos a 

uma crescente demanda de crianças hospitalizadas que necessita de atendimento 

escolar, fazendo se necessário, então o conhecimento científico e teórico a respeito 

do tema proposto. O tema Pedagogia Hospitalar vem de encontro a uma realidade 

profissional na qual atuamos e vivenciamos diariamente.  

Nesse sentido, elaboramos o artigo de extensão intitulado “Pedagogia 

Hospitalar”. é desenvolvido por meio de uma metodologia exploratória-descritiva, 

buscando melhor compreensão sobre a atuação do pedagogo em ambiente 

hospitalar. Para tal, foram realizadas visitas técnicas ao (P.A) Pronto em 

Atendimento de Mirangaba-Ba, buscamos embasamento teórico no que diz respeito 

a garantia legal a pedagogia hospitalar, foram realizados pesquisas bibliográficas 

que aborda o seguinte tema, bem como a legislação brasileira e sites especializados 

em educação.  

O objetivo deste trabalho é ressaltar a experiência do estágio, importância do 

estágio na formação inicial de professores, compreender a Pedagogia Hospitalar. 

Este trabalho caracteriza-se por o atendimento pedagógico educacional 

contextual que busca oferecer a essas crianças e jovens situações praticas de 

envolvimento que, além de permitirem que continuem aprendendo e se 

desenvolvendo no hospital, possibilitam amenizar a dor causada pelos 

procedimentos médicos necessários, pela carência afetiva marcada pela separação 

da família e dos amigos e pela quebra da rotina de vida. Para isso tornam-se 

necessárias estratégias de adaptação da criança ao hospital, as quais, desde o 

início da internação, facilitem o processo de internação com os profissionais que ali 

trabalham, envolvendo a colaboração na administração das condutas médicas e ao 

mesmo tempo oferecendo à criança/paciente um ambiente mais agradável, flexível e 

motivador, que facilite além da aceitação do tratamento a possibilidade lúdica de 

entretenimento para realizar aprendizagens significativas. 

Nesse sentido a escolarização hospitalar, por meio do atendimento 

pedagógico por profissionais da educação, pode modificar o estado de saúde das 

crianças e adolescentes que estão hospitalizados.  
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Para tanto, este Artigo foi organizado em três partes sendo a primeira, a 

apresentação da Pedagogia Hospitalar, Segundo Quais as contribuições da 

Pedagogia Hospitalar para a formação do pedagogo  , e por fim, como se deu  a 

experiência do estágio em pedagogia hospitalar. 

 

1 - PEDAGOGIA HOSPITALAR 

A Pedagogia Hospitalar é um ramo da educação que proporciona à criança e 

ao adolescente hospitalizado uma recuperação mais aliviada, através de atividades 

lúdicas, pedagógicas e recreativas. Além disso, previne o fracasso escolar, que 

nesses casos, é gerado pelo afastamento da rotina escolar. Pretende integrar o 

doente no seu novo modo de vida tão rápido quanto possível dentro de um ambiente 

acolhedor e humanizado, mantendo contatos com o meio exterior privilegiando as 

suas relações sociais e reforçando os laços familiares. A pedagogia hospitalar é 

capaz de promover um elo da criança ou do adolescente hospitalizado com o mundo 

que ficou fora do hospital. Para Fonseca (s/d apud Revista Crescer 2002, p.58), “a 

sala de aula do hospital é a janela por onde a criança se conecta com o mundo.” Um 

ambiente que poderia ser frio e desconfortante, acaba sendo transformado com a 

vinda da pedagogia hospitalar. 

A Pedagogia Hospitalar veio para atuar num trabalho integrado e de sentido 

complementar incentivando o aluno a não desistir dos estudos e futuramente dar 

continuidade fora dali ao retorno do ensino formal, portanto, “Inovar, abrir novos 

caminhos, nunca foi tarefa das mais fáceis” (MATOS, 2002, p. 23). De acordo com 

Libâneo (1997), o curso de pedagogia é uma das ciências que estuda a educação 

como uma prática complexa, o autor retoma a reflexão sobre o curso de pedagogia e 

o profissional pedagogo, em face de reformulação orientada por novos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. E, certamente suas análises contribuirão para a formulação 

de um novo desenho curricular para o Curso de Pedagogia.  

A Pedagogia Hospitalar abre o leque para um novo conceito de educação não 

formal. “A pedagogia, ciência que tem a prática social da educação com objetivo de 

investigação e de exercício profissional no qual se conclui a docência, embora nele 

se concluam outras atividades de educar”. (LIBÂNEO, 2007). Segundo Matos 
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(2002), hoje além de haver classes hospitalares, há em atendimento escolar ao 

doente em casas de apoios, e em entidades que prestam atendimento ao doente em 

fase escolar. O atendimento pode também se estender ao domicílio do aluno que, 

por motivos de saúde não possa frequentar a escola. Podemos citar que a 

Pedagogia Hospitalar é um processo alternativo de educação continuada que 

ultrapassa o contexto formal da escola.  

Atualmente, a Pedagogia Hospitalar como processo pedagógico é uma 

realidade, na sociedade contemporânea. Com a pedagogia hospitalar é possível à 

preservação  

E a continuidade, por meio de metodologias diferenciadas e flexíveis, 

respeitando o quadro clínico da criança ou adolescente hospitalizado.  

 

Compreende os procedimentos necessários á educação de crianças 
e adolescentes hospitalizados, de modo a desenvolver uma singular 
atenção pedagógica aos escolares que se encontram em 
atendimento hospitalar e ao próprio hospital na concretização de 
seus objetivos.( Mattos e Mugiatti (2006, p. 67) 

 

Procura-se conciliar o tratamento e o processo de escolaridade, buscando 

alternativas que possam integrar esta situação transitória. Sente-se nitidamente o 

peso dessa responsabilidade alicerçada no mais profundo respeito pela tarefa 

humana de recuperar a saúde da criança e adolescente hospitalizada, esta já tão 

fragilizada em relação à sua faixa etária e também em risco, pela vulnerabilidade 

ocasionada pela própria doença ou o fato que a conduziu à hospitalização. 

A atuação do pedagogo nos hospital consiste também na formação da classe 

hospitalar com finalidade de recuperar a socialização da criança num processo de 

inclusão, dando continuidade a sua aprendizagem. O ambiente da classe hospitalar 

necessita ser diferenciado, acolhedor, com estimulações visuais, brinquedos, jogos 

ambiente alegre e aconchegante. No hospital, junto aos pacientes que estão 

perdendo aula, deixando de aprender por motivo de doença, os pedagogos estarão 

lá para entender as dificuldades dos pacientes e proporcionar a eles a realização do 

processo educativo, levando atividades diversificadas de escrita, leitura, matemática 

e jogos para garantir o desenvolvimento intelectual e acompanhamento escolar.   
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2 - QUAIS AS CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HOSPITALAR PARA A 

FORMAÇÃO DO PEDAGOGO  

Neste relatório, ressaltam-se as contribuições do Estágio Supervisionado, 

pois é no período de estágio que o aluno-professorando realiza a sua incursão em 

ambientes, recrudescendo o seu conhecimento sobre a profissão, desenvolvendo o 

seu lado prático e se desviando um pouco da teoria, a qual se releva mais em 

ambientes acadêmicos. 

O Estágio nos possibilita uma prática de conhecimento como o 

desenvolvimento acadêmico. Por isso sendo uma disciplina obrigatória nas 

faculdades e universidades do curso de pedagogia. Esse estágio visa o aprendizado 

do futuro pedagogo que irá trabalhar numa empresa em vários setores da mesma, 

visando à afetividade, o trabalho em grupo, a convivência, a liderança, o respeito e a 

aprendizagem dos funcionários. 

 Compreende-se que o estágio em ambiente não escolar oferece ao 

acadêmico o aprendizado de como planejar, executar, coordenar, acompanhar e 

avaliar aplicação de projetos e experiências educativas não-escolares; como 

produzir e difundir o conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em 

contextos escolares e não-escolares. 

   Avancini (2011) os pedagogos estão a cada vez sendo requisitado para 

trabalhar empresa, tendo como objetivo aprimorar área da valorização do 

conhecimento e do aprendizado. Fazer com que as pessoas tenham uma formação 

continuada e busque por informações, com a finalidade de melhorar a qualidade do 

atendimento dos clientes e o relacionamento com os funcionários. Então o estágio é 

um processo de aprendizagem indispensável para um bom profissional (Pinheiro, 

2008). Contudo, é importante que este estagiário possa aprender na prática como 

pode e trabalhar como pedagogo em empresas, hospitais, ONGs, associações, 

igrejas, eventos, emissoras e outros. Assim quebrando preconceitos sobre a atuação 

do pedagogo fora da escolar, pois há onde haver uma prática educativa existirá uma 

ação pedagógica. 

Portanto, o estágio visar a promover o conhecimento sobre esta área e prática 

para o pedagogo, auxiliando para que quando venha trabalhar nesta área já possa 
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ter um conhecimento sobre a pedagogia em ambiente não escolar.  O estágio 

propicia o conhecimento da dinâmica do atendimento pedagógico no hospital, 

permitindo aos alunos participarem desde o processo de planejamento, até a 

execução e avaliação das ações educacionais.  

O ambiente hospitalar é diferenciado porque é um lugar onde o saber 

ultrapassa o limite de ensinar, tornando humanizado todo o processo de ensino-

aprendizado. Damos a oportunidade de aprendizado para quem esta ali sem 

mobilidade para ir a escola, damos oportunidades para o escolar hospitalizado 

conhecer o que é novo e acima de tudo levamos alegria e aliviamos o peso da 

enfermidade. 

 

3 - COMO SE DEU A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO EM PEDAGOGIA 

HOSPITALAR  

Constantemente deparamo-nos com inúmeras situações de crianças e 

adolescentes fato esse, ocasionado pelos mesmos virem a Mirangaba para 

atendimentos , Pediátricos,  Odontológico entre outros. 

Entretanto, ao entrar em contato com a concretude da proposta, nos demos 

conta de que o ambiente da Pedagogia Hospitalar era muito diferente do que foi 

imaginado, na qual, reestruturamos o roteiro, conforme os espaços nos eram 

mostrados, sentimos a necessidade de se implantar uma classe hospitalar onde se 

transformou em um ambiente mais formal em se tratando das questões 

educacionais, pois é nela que serão realizadas as aulas, em forma de 

encaminhamentos de atividades escolares.  

Embora as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, 

Resolução CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006, tragam como objetivo principal a 

formação para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, destacam a possibilidade de atuação do pedagogo em outros espaços 

que não o escolar, ao enfatizar no artigo 4º inciso IV, que o pedagogo pode 

“trabalhar, em espaços escolares e não escolar essa promoção da aprendizagem de 

sujeitos em diferentes fazes do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo” (BRASIL, 2006). 
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Desta maneira, ao inserir a pedagogia no contexto hospitalar, promove-se o 

atendimento às necessidades da criança e do adolescente hospitalizado no 

equilíbrio entre a sua saúde física, mental, cognitiva e social, oferecendo a 

oportunidade de melhora da qualidade de vida.  

O contato com a classe hospitalar faz do hospital uma agência educacional 

onde a criança hospitalizada consegue desenvolver atividades que ajudam a 

construir um percurso cognitivo, emocional e social para manter uma ligação com a 

vida familiar e social. Partindo da prerrogativa de que o trabalho pedagógico em 

hospital apresenta uma justificativa de cidadania, de direito dessas crianças à 

escola, somente o desenvolvimento emocional dessas crianças é capaz de garantir 

a sociabilidade e a resiliência.   

Assim, as experiências vivenciadas no estágio supervisionado são 

fundamentadas no processo de ação-reflexão-ação. Este pressuposto tem sido 

buscado no sentido de favorecer ao aluno-estagiário observar, refletir e exercitar o 

seu fazer pedagógico, propiciando a emergência de propostas de intervenção na 

realidade vivenciada, que fortalecem o seu processo formativo. 

Como resultados, buscamos contribuir para a melhora positiva das crianças 

hospitalizadas através de atividades lúdicas estimuladoras, valorizando a criança 

sempre no seu todo, bem como em sua individualidade. 

Consideramos o desenvolvimento infantil  um processo dinâmico, pois as 

crianças não são passivas, meras receptoras das informações que estão a sua volta 

e é por meio do contato com seu próprio corpo, com as coisas do seu ambiente, 

bem como na interação com outras crianças e adultos que ela vai agregando a 

capacidade afetiva, a autoestima, o raciocínio, o pensamento e a linguagem ao seu 

processo de desenvolvimento. O lúdico, o brinquedo e o faz-de-conta são parceiros 

importantes para o estímulo e o progresso da criança nesse processo do 

desenvolvimento infantil. 

O brinquedo é um objeto que propicia o desenvolvimento global da criança, 

pois ao brincar ela experimenta, descobre, inventa, aprende e tem contato com as 

pessoas. Além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, 

proporcionam o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e 

da atenção. É por meio da brincadeira que a criança expressa sua visão do mundo e 
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das pessoas ao seu redor, pois a brincadeira é vista pela criança de forma 

espontânea, não depende de regras rigidamente estruturadas. Para brincar, basta 

surgir uma bola, um espaço para correr ou um giz para riscar no chão. 

Ressaltamos o valor que momentos de brincadeira e divertimento têm no 

desenvolvimento global da criança, mesmo que esteja em ambiência hospitalar. 

Consideramos importante destacar também a importância social e emocional do 

atendimento lúdico que valorize o brincar, o imaginário e a realidade vivida de cada 

criança que se encontra hospitalizada, visando, com isso, proporcionar momentos 

em que a criança consiga esquecer-se de suas limitações diante no contexto da 

enfermidade, colaborando assim com o próprio tratamento.   

O pedagogo surge nesse ambiente hospitalar com o papel de fazer o elo 

entre o mundo do hospital e o cotidiano da criança, contribuindo para a construção 

da autoestima e autocontrole emocional, oportunizando, com isso,  a humanização 

do atendimento a criança hospitalizada. 

 

4 - METODOLOGIA 

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, utilizando como instrumento a 

revisão bibliográfica de diversos autores sobre o tema para obter os dados de base. 

Para Moretti (2003) a pesquisa qualitativa é aquela que não é mensurável, em que o 

pesquisador é fundamental, pois irá interpretar os fatos descrevendo conforme a 

percepção das análises realizadas.  A pesquisa qualitativa considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas 

no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a 

analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem. (MORETTI, 2003, p. 8)  
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Juntamente á abordagem qualitativa, realizamos a revisão bibliográfica de 

vários autores sobre o tema Pedagogia Hospitalar, fazendo o levantamento de 

bibliografias já publicadas nos diversos gêneros tais como: revistas, livros, 

publicações avulsas e outros. A revisão bibliográfica tem por finalidade colocar o 

pesquisador em contato direto com aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, 

neste no caso sobre o papel do pedagogo nos hospitais e seus possíveis benefícios 

a criança hospitalizada.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pedagogo que desenvolve seu trabalho no ambiente hospitalar tem uma 

importante função na sociedade, é um espaço novo para a atuação do mesmo por 

isso deve ter clareza da sua atuação neste espaço que envolve muitos cuidados e 

dedicação, pois os pacientes envolvidos no processo de aprendizagem necessitam 

de muita atenção e compreensão. As crianças e adolescentes que ali permanecem 

precisam de muito apoio tanto físico quanto emocional e o pedagogo pode contribuir 

para que a melhora deste paciente seja satisfatória, pois o pedagogo tem a 

possibilidade de aliviar a ansiedade da criança através de suas praticas pedagógicas 

voltada para a mesma envolvendo a família que e muito importante neste processo 

de cura e recuperação da criança. 

A vida escolar, a educação formal, não deixa de ser um foco importante para 

o Pedagogo, mas deixa de ser o único. E um desses espaços que o pedagogo esta 

atuando e se capacitando, principalmente, pela a carência e a importância de sua 

presença desse espaço, é o hospitalar, pois através de uma visão humanística, vem 

demonstrando que não é só o corpo que deve ser "olhado", mas o ser integral, suas 

necessidades físicas, psíquicas, emotivas, afetiva e social. O pedagogo, ao 

promover experiências vivenciais dentro de um hospital - brincar, pensar, criar, 

explorar, trocar - estará favorecendo seu desenvolvimento, que não deve ser 

interrompido em função de uma hospitalização.  

Sem dúvida a pedagogia hospitalar pode sim deixa de ser ainda uma utopia e 

passar a ser uma realidade, basta apenas exercer a legislação que já existe. E o 
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pedagogo procurar conhecer, lutar, capacitar e se inserir nesses espaços, de forma 

que se torne um meio de integração e expansão dessas novas práticas pedagógicas 

que amparam essas crianças e adolescentes em seu processo educativo e humano, 

como de direito.  

Conclui-se que foi de grande valia e oportunidade de realizarmos o estágio 

que deu origem a este artigo em um ambiente hospitalar, onde foi engrandecedor, 

importantíssimo para nosso currículo de formação, enriquecendo cada vez nossa 

prática docente e pedagógica, e principalmente para nossa vida pessoal, 

proporcionando um amadurecimento e elucidação sobre a visão do pedagogo e da 

práxis envolvida nesse processo. Porém, ainda precisa de luta e militância para que 

ocorram as mudanças necessárias para que a pedagogia hospitalar seja de fato 

implementada e executada com toda a sua excelência. Pois, este estágio nos 

proporcionou um desenvolvimento da consciência critica do futuro pedagogo, 

conseguindo perceber sua intervenção no processo de humanização das crianças 

trabalhadas, compreendendo sua ação docente como uma prática social, nos 

sentindo cada vez mais preparado para exercer nossa profissão com êxito e 

competência. 
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ANEXOS 

 

 

Imagem 1:Dr ª Leila Raynal – Pediatra 15/11/2016 

 

Imagem 2: Atividades 15/11/2016 
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Imagem 3: Atividades pinturas 15/11/2016 

 

 

Imagem 4 : Drª Taiana Alves 16/11/2016 
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Imagem 5: Cotação de história 18/11/2016 

 

Imagem 6: Consultório 18/11/2016  


