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Resumo: O grupo de extensão: Direito ao Alcance de Todos, tem como 
intuito de promover para os seus membros e para a sociedade o sentimento de 
fraternidade e solidariedade por meio das nossas práticas, assim como também 
para terem a noção e a ciência dos seus direitos e deveres. Incluímos ao nosso 
grupo também algumas doações com materiais e alimentos para famílias mais 
necessitadas, carentes da nossa região. O presente trabalho objetiva 
compartilhar o relato a respeito de uma experiência realizada pelo projeto de 
extensão para a entrega de objetos e alimentos na comunidade Vila Lobo em 
Crato- CE. Partindo do pressuposto metodológico de que toda extensão precede 
de uma atividade de estudo e de pesquisa, realizamos inicialmente um preliminar 
levantamento das necessidades da comunidade que recebeu a visita do projeto 
e doações, para posterior incursão empírica e atendimento através da 
distribuição dos panfletos e disseminação das informações relacionadas aos 
seus direitos e garantias fundamentais, podendo citar como exemplo de alguns 
direitos: à vida, à dignidade e à igualdade. Nesse ínterim, a ação foi concretizada 
por meio de uma mobilização iniciada pelo grupo e no final ocorreu a entrega 
das doações. No entanto, no ato das distribuições nos deparamos com a triste 
realidade que os moradores de lá passam diariamente, tendo como 
característica a má infraestrutura das casas, o difícil acesso até as moradias, 
sem falar na carência de utensílios básicos. Em suma, denota-se a importância 
do projeto de extensão: Direito ao Alcance de Todos, para ajudarmos essas 
famílias que convivem cotidianamente com a falta desses objetos materiais e 
que as mesmas se sentem gratas por terem essa assistência material e jurídica, 
tornando-se positivo os impactos. Além disso, oferecer ao acadêmico de Direito, 
a oportunidade de prepará-lo para o exercício da cidadania e expandir o seu 
conhecimento jurídico por meio da interação com a população e entendermos 
cada vez mais a realidade social na qual estamos inseridos.     
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