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Introdução: Esta foi uma prática do projeto de extensão Brinquedoteca do Unileste,
desenvolvida no espaço de Brinquedoteca do Colégio Padre De Man, no 1º/semestre
de 2016. O brincar 
Foi utilizado como ferramenta de intervenção, visando contribuir no desenvolvimento
das crianças envolvidas, quer seja, cognitivo, motor, emocional e/ou social.
Acredita-se que o brincar é para a criança um momento mágico, no qual libera sua
capacidade de criar e de reinventar. Assim, espera-se que brincando, consiga aprender,
desenvolver autonomia e motivação.
 Objetivo: São objetivos deste trabalho, ressignificar o sentido de aprender para as
crianças envolvidas. Para isso, busca-se favorecer a espontaneidade, explorar as
potencialidades, cultivar a sensibilidade e sociabilidade. Espera-se assim, contribuir
para o desenvolvimento intelectual, emocional e social das crianças que participam do
projeto. Metodologia: O formato dos atendimentos era de grupo. Aconteciam duas
vezes por semana na sala de Brinquedoteca do Colégio Padre de Man com duração de
uma hora. Eram atendidas em média, seis crianças por dia, com idades entre seis e oito
anos, de ambos os sexos. A supervisão das atividades desenvolvidas eram realizadas
semanalmente com a professora coordenadora do projeto. Foram utilizados os jogos e
materiais, que iam ao encontro dos objetivos propostos, e que estavam disponíveis na
respectiva sala.  Resultados: Foram construídas com as crianças o vínculo e o contrato
de trabalho. Tais ações foram importantes para que elas compreendessem a
importância do diálogo, da escuta e do respeito à diversidade.
Foram desenvolvidas ações lúdicas, em vários formatos: de duplas, trios, do individual
para o grupal e vice-versa, sempre buscando a reflexão e o diálogo. Tais atividades
proporcionaram trocas de experiências entre as crianças, contribuindo para a
ampliação das formas do como aprender. Ressalta-se que a espontaneidade das
crianças era um fator que favorecia a mediação das extensionistas junto a elas, visando
os objetivos do projeto em questão. Percebe-se que as crianças já estão mais atentas e
motivadas. Contudo a competitividade é um fator que ainda gera conflitos entre elas,
sendo necessário, estar retomando o contrato quando tal situação ocorre. 
 Conclusão: Os objetivos propostos tem sido alcançados. No entanto, em função das
características das crianças envolvidas, conflitos em relação à competitividade
continuam a aparecer. Acredita-se na necessidade de explorar este conflito mais
recorrentemente nas sessões. Fazem-se necessários ainda, encontros mais sistemáticos
junto à família. Estes acontecerão no segundo semestre de 2016.
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