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Introdução: Por muito tempo a brincadeira foi vista apenas  como “coisa de criança”.
A escola e o brincar não podiam estar associados porque “criança vai à escola para
aprender e não para divertir”. Para Jean Piaget a brincadeira infantil é uma assimilação
quase pura do real ao Eu. Para ele a criança brinca para manter o equilíbrio entre o
afetivo e o intelectual, transformando o real face às suas necessidades de assimilação.
É nesta perspectiva que o projeto de extensão Brinquedoteca procura desenvolver
atividades psicopedagógicas junto às crianças participantes do projeto da Ginástica
Olímpica. Objetivo: Promover atividades lúdicas com as crianças da Ginástica
Olímpica visando o aprimoramento das competências escolares e/ou relacionais.
Desenvolver o hábito de estudo, através de reforço escolar
Realizar parceria com o projeto de extensão Ginástica Olímpica
Proporcionar atendimento psicopedagógicos às crianças do projeto de Extensão
Ginástica Olímpica. Metodologia: A metodologia consiste em realizar atendimentos às
crianças do projeto de extensão Academia de Ginástica Olímpica do Unileste três
vezes por semana; duas pela manhã e uma a tarde. Os atendimentos são realizados na
sala da Brinquedoteca em horários posteriores à Ginástica. As crianças ficam por uma
hora; tempo no qual são desenvolvidas atividades psicopedagógicas com o intuito de 
aprimoramento das habilidades escolares bem como relacionais.As supervisões foram
realizadas semanalmente, buscando planejamento e revisão das atividades propostas.
Resultados: Como resultados parciais, foram atendidas em média 15 crianças por
semana, por três meses. Estas crianças, através das atividades, mostraram-se mais
dispostas ao executar as tarefas escolares bem como mais assertivas. Em depoimento,
os pais das crianças disseram que o projeto tem contribuído na formação de seus
filhos. Conclusão: A parceria entre os projetos de extensão proporcionou às crianças,
num único período de tempo,  atendimento tanto físico quanto psicopedagógico,
favorecendo seu desenvolvimento.
Para os extensionistas foi uma oportunidade de colocar em prática seus conhecimentos
no que tange ao atendimento de crianças, contribuindo na formação acadêmica.
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