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Introdução: Em 2017, foi dado início a uma parceria do projeto de extensão
Brinquedoteca com o ensino básico do Colégio Padre de Man.  A intenção da parceria
foi de promover atividades psicopedagógicas com crianças da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental anos Iniciais,  visando o aprimoramento das competências
escolares e/ou relacionais.  Assim, foi elaborado um planejamento, em conjunto com
as professoras das turmas, no qual buscou-se eleger as competências que deveriam ser
exploradas pelas extensionistas. Espera-se portanto, contribuir para o desenvolvimento
cognitivo, afetivo e relacional das crianças envolvidas, o que consequentemente,
ressoará no desempenho escolar. Objetivo: Desenvolver atividades psicopedagógicas
com as crianças do ensino fundamental. 
Otimizar as competências relacionais das crianças envolvidas.
Contribuir para a construção do processo de escrita e leitura das crianças em
alfabetização.
Propiciar às extensionistas, a aprendizagem  do trabalho em equipe e  do trabalho
comunitário.
 Metodologia: Num primeiro momento,  a proposta foi construída junto à diretora e
coordenadora pedagógica da instituição. Posteriormente, em reunião com as
professoras, foram escolhidas as competências e/ou conteúdos que poderiam ser
explorados, otimizados pelas extensionistas, junto à brinquedoteca.
Em seguida, de posse desse planejamento, em reuniões com a professora coordenadora
do projeto, as extensionsitas elaboravam atividades lúdicas. Ressalta-se que as
atividades construídas vão ao encontro das necessidades elencadas pelas professoras.
As terças à tarde, em cinqüenta minutos, por turma, as extensionistas executavam o
planejado. Após, as alunas participavam de supervisão, para avaliação do trabalho
desenvolvido e retroalimentação do processo. Resultados: Como resultados parciais,
foram atendidas em média 15 crianças por turma,  sendo 5 turmas, uma vez por
semana, por três meses. As atividades desenvolvidas mostraram que algumas crianças
apresentam dificuldades em seu processo de construção da leitura e escrita,
matemática,  problemas emocionais e/ou relacionais. Verificou-se também um
envolvimento maior do grupo, ao se utilizar de recursos lúdicos como estratégia de
ensino e aprendizagem.
Para as extensionistas a experiência de trabalho em equipe, planejamento e execução
de estratégias lúdicas, bem como o contato com a população alvo do projeto de
extensão, foi enriquecedora; pois, permitiu através do projeto, colocar em prática as
teorias aprendidas nas disciplinas do curso de graduação. 
 Conclusão: A parceria entre a Brinquedoteca e Colégio Padre de Man, proporcionou
às crianças atendidas, uma otimização de suas competências relacionais/cognitivas.
Possibilitou ainda, o exercício, pelas extensionistas,  de colocar em ação discussões
realizadas na graduação. Dessa forma, as atividades desenvolvidas contribuíram para o
desenvolvimento de todos os atores envolvidos.
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