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Introdução: O projeto de extensão “Brinquedoteca” envolve dois cursos de graduação:
Psicologia, com a realização de atendimentos psicológicos e Pedagogia, com
realização de grupos de auxílio em termos de aprendizagem e acompanhamento
escolar. O público participante desse projeto possui idade inferior a 15 anos.
Participam oferecendo os atendimentos os discentes dos cursos de Psicologia e
Pedagogia e uma professora/orientadora, a qual é responsável por orientar os alunos
quanto à melhor maneira para se proceder nos atendimentos. Objetivo: O objetivo
desse projeto é oferecer aos discentes/extensionistas a oportunidade de aplicar os
conteúdos teóricos aprendidos em sala de aula na prática profissional, se
autoconhecendo na atuação e desenvolvendo habilidades pertinentes à profissão. Busca
ainda ofertar aos usuários a oportunidade de realizar atendimentos específicos às suas
demandas. Metodologia: Os atendimentos foram realizados uma vez por semana,
sendo os dias e horários acordado com ambas as partes envolvidas: usuários e
discentes dos cursos de Psicologia e Pedagogia. Tendo em vista que os alunos
atendidos são ainda dependentes de seus pais, os primeiros encontros foram realizados
com esses, a fim de se levantar a demanda a se intervir. De acordo com a demanda
apresentada pelos pais, posteriormente tais alunos eram atendidos pelos discentes do
curso de Psicologia ou encaminhados ao acompanhamento de atividades escolares com
o auxílio dos discentes do curso de Pedagogia.  Resultados: Encontra-se como
resultado desse projeto evidências práticas de que fora possível contribuir em algumas
questões apresentadas como demandas pertinentes a se intervir; foi grande também a
contribuição dada aos discentes, que tiveram a possibilidade de vivenciar novas formas
e contextos de aprendizagem que se fazem significativos para complementar a
formação profissional dos alunos. Para tanto contar com a orientação de um
profissional capacitado para supervisões semanais foi de fundamental importância.
Conclusão: Perante essa extensão, foi possível contribuir positivamente tanto para os
usuários, no sentido de ter a oportunidade de expor suas questões e poder trabalha-las,
quanto para os discentes graduandos dos cursos de Psicologia e Pedagogia, que têm a
possibilidade de experienciar suas devidas realidades de atuação profissional na
prática.
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