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Projetos de extensão ampliam o campo de ação do aluno permitindo vivências e ações entre universidade e 
sociedade, possibilitando o desenvolvimento de atividades em diferentes cenários junto à comunidade externa com 
metodologias de aprendizagem diversificadas que oferecem benefícios tanto para quem atende quanto para quem 
é atendido, estimulando nos discentes o desenvolvimento interpessoal, competências e habilidades importantes 
na formação de um profissional mais crítico e humano. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de uma 
acadêmica de Odontologia da UEL no “Projeto Atenção em Saúde Bucal para Escolares e Comunidade” que já tem 
28 anos de atividades trabalhando de forma contínua e em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de 
Londrina, atendendo aproximadamente 14.520 crianças/mês, em Centros de Educação Infantil, Ensino Fundamental 
I e II da rede pública e privada, entidades e Pastorais da Criança, totalizando 74 instituições. Os objetivos do 
projeto e desenvolvidos pela acadêmica foram ações voltadas à prevenção de doenças bucais, mudanças de hábitos e 
educação em saúde bucal com envolvimento de pais e responsáveis, professores, direção escolar e agentes pastorais. 
Foi distribuído para as crianças um kit de escova, creme dental e fio dental utilizados na escovação supervisionada, 
também foram realizadas palestras e dinâmicas voltadas à prática de higiene bucal e hábitos saudáveis, de maneira 
divertida, prática, lúdica e de fácil compreensão. Conclui-se que este projeto é importante pois oportuniza ao 
estudante a integração social e convivência com a comunidade, desenvolve habilidades de comunicação, articula a 
teoria com a prática, favorece troca de experiências e compreensão da realidade social com participação ativa da 
comunidade, proporciona aprendizado e experiência prática importantes para a formação do futuro profissional.  
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