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RESUMO: A classe hospitalar é o objeto de pesquisa deste trabalho resultado da humanização 
aplicada nos hospitais de médio e grande porte, que atualmente veem se tornando mais 
frequentes em diversos hospitais do Brasil e em outros países, justificando assim a necessidade 
de promover a educação inclusiva nestes ambientes, a ação aqui relatada ocorre em uma ala da 
oncologia pediátrica do Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém-Pará-Brasil,  em 
parceria com alunos do curso de pedagogia do Instituto Esperança de Ensino Superior-Iespes, 
sendo o hospital palco desta experiência torna-se imprescindível está de acordo com as leis 
vigente, para isto, tem-se as seguintes leis que respaldam a atividades desenvolvidas, menciono 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira; LDB 9394/96 e também o Estatuto da 
criança e do adolescente; Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. As atividades são 
pedagogicamente analisadas e orientadas pelo setor pedagógico do hospital, nisto inclui-se o 
ensino da matemática, do Português, e principalmente da leitura em favor da alfabetização e 
demais disciplinas necessárias para o currículo escolar da criança no ensino infantil, 
fundamental I e II, a interdisciplinaridade é a base da aplicação da ação, neste contexto as 
crianças atendidas tem idade entre 02 a 16 anos, são pacientes oriundos de toda a região oeste 
do Pará, os atendimentos acontecem em uma sala voltada especialmente para esta prática, 
ocorrendo também nos leitos, o que é bem comum nestes casos, pois existem crianças que 
moram no hospital e se encontram impossibilitadas de levantar, sempre de segunda a quinta-
feira no período da tarde. É igualmente importante fazer com que elas participem das datas 
especiais do calendário escolar. O objetivo destas práticas é minimizar a perca da aquisição dos 
conhecimentos escolares educacionais e principalmente facilitar a alfabetização plena destes 
indivíduos, assim como promover a socialização das crianças hospitalizadas. Os resultados 
alcançados ultrapassaram as expectativas, pois os demais profissionais que atuam na ala citada 
acima, afirmam que a presença da classe hospitalar, faz com que as crianças além de receberem 
o conteúdo para seu desenvolvimento intelectual, elas também tem melhor qualidade de vida 
durante o tratamento oncológico, contribuindo assim para sua recuperação física e psicológica. 
Contudo o presente relato de experiência, visa externar a importância constatada na prática da 
classe hospitalar no contexto da humanização contemporâneo durante a internação do paciente 
infantil, sendo o mesmo sempre acompanhado pelo profissional pedagogo o qual está 
qualificado para este fim.  
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