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RESUMO

O bullying consiste em um comportamento agressivo realizado por uma
pessoa ou um grupo, cujo objetivo é intimidar, causar danos ou ofender
alguém. Essa violência ocorre com maior frequência em ambiente escolar
e pode causar prejuízos de curto e longo prazo na saúde e nas ocupações
de crianças e adolescentes envolvidos. O terapeuta ocupacional utiliza-se
da ocupação para promover a saúde, o bem estar e a qualidade de vida.
Assim, este profissional pode intervir nesse contexto, desenvolvendo
atividades que auxiliam no combate a esse tipo de violência, adotando
estratégias inovadoras e lúdicas para alcançar esse público e sua rede de
apoio tais como os educadores, família e comunidade. O presente
trabalho objetivou descrever a importância de um projeto de extensão
universitária para o desenvolvimento de ações voltadas a temática do
bullying entre crianças e adolescentes. O trabalho consiste em um relato
de experiência realizado pelas acadêmicas vinculadas ao projeto, onde
desempenham funções relativas à construção de cartilhas e interação das
redes sociais do projeto. O projeto de extensão iniciou há um ano, e
devido à pandemia precisou adequar suas ações, sendo estas atualmente
centralizadas nas redes sociais, tendo em vista que é um espaço de
frequente acesso entre o público-alvo das intervenções. Dessa forma, são
importantes o desenvolvimento de programas e projetos nesse sentido
para proporcionar bem-estar físico, mental e social desse público e
consequentemente qualidade de vida. Portanto, tais ações são estratégias
válidas empregadas nesse contexto e no atual cenário pandêmico.
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