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PROPOSTA DE DISCIPLINA OPTATIVA DO CURSO PARA A 
UNIVERSIDADE 

 
Curso/Campus:  Pedagogia       /    Monte Alegre                                            Semestre: 2º/2022 

Nome da Disciplina: Pedagogia Hospitalar: Atuação do Educador no Atendimento Pedagógico 
Domiciliário e Hospitalar.        

Número de créditos:  02 
Código da disciplina:   
Professor/a responsável:  Dra. Terezinha Calil Padis Campos 
Departamento: Fundamentos, Políticas e Gestão da Educação  
Faculdade:   Educação 
E-mail do/a docente @pucsp.br:   tccampos@pucsp.br 
 

     Dia de Oferecimento: QUINTA-FEIRA 
Horário:   07h:30’ às 09h:10’           

 
Ementa  

O Profissional que desenvolve ações educacionais com crianças e adolescentes enfermos ou 
hospitalizados necessita de uma formação ampla, com conhecimentos diversificados, 
instrumental específico e recursos adequados para atender às dificuldades e limitações impostas 
por esse tipo de situação. Conhecimento científico, preparo acadêmico, experiência, cuidados 
pessoais e emocionais são aspectos a serem atendidos, buscando a integração Educação e Saúde 
como um encontro necessário. 
 
 
 
Objetivos  
 
Oferecer subsídios teóricos e práticos para que esses profissionais realizem trabalho 
pedagógico com crianças e adolescentes em espaços e ambientes hospitalares, em 
instituições de saúde e em centros de reabilitação, utilizando estratégias de ensino e 
acompanhamento escolar. 
Compreender que o profissional pedagogo atuando no contexto hospitalar tem 
necessidade de   buscar sua inserção também na equipe de saúde. 
Implementar o trabalho escolar dirigido a um público de crianças e adolescentes, que por 
motivos diversos, necessitam de atendimento especializado, respeitando a legislação 
brasileira vigente, especialmente o ECA (Estatuto da criança e do adolescente), e 
conhecendo os direitos e deveres que necessitam o seu cumprimento. 
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