PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
GERÊNCIA DE ENSINO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUBARÃO

PROJETO DE EXTENSÃO
Brinquedoteca: brincadeira levada a sério

COORDENAÇÃO
Coordenador: Maristela Pandini Simiano
E-mail do projeto: Maristela.Simiano@unisul.br

EQUIPE
Professor participante: Márcia Luzia Dela Vedova Niero
Maristela Pandini Simiano
Extensionista remunerado (bolsista):

OBJETIVOS
Objetivo Geral: Promover um ambiente de aprendizagem de referência para o
desenvolvimento de atividades lúdicas na infância, valorizando o ato do brincar e
contribuindo na formação de professores e outros profissionais para a atuação na área da
infância.
Objetivos Específicos:
- Auxiliar na formação dos professores e acadêmico da universidade na realização de trocas
de experiências, estudos e estágios.
- Promover a integração entre a universidade e comunidade externa.
- Oferecer um ambiente de aprendizagem apropriado para professores e acadêmicos
planejarem e vivenciarem propostas lúdicas com crianças da Educação Infantil e Séries
Iniciais do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas de Tubarão e região.
- Fomentar o desenvolvimento da pesquisa ampliando a produção de conhecimentos na
área da educação da infância.
- Propiciar às crianças participantes do projeto, um espaço que permita a garantia do direito
de brincar e desenvolver-se integralmente, ampliando o seu repertório lúdico e referências
socioculturais.
- Organizar um acervo de brinquedos, jogos e materiais pedagógicos buscando pesquisar a
exploração desses materiais e criar as adaptações para sua melhor utilização.
- Prestar serviço à comunidade em forma de orientação e assessoramento a escolas e

centros de educação infantil de Tubarão na formação lúdica dos professores e na
organização e montagem de brinquedotecas nas escolas públicas.

ÁREA TEMÁTICA
Educação

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO ACADÊMICA
Educação, Humanidades e Artes

METODOLOGIA
Público alvo: Escola Básica São Judas Tadeu - 180 alunos matriculados.Colégio Dehon: 190
crianças matriculadas (Ed. Infantil, Ensino Fundamental, Educação Integral).
Desenvolvimento das atividades do projeto: o atendimento do projeto se dará
quinzenalmente de forma sistemática por meio de agendamentos de visitações. Além das
instituições educativas supracitadas, esse ambiente de aprendizagem estará aberto também
a outras escolas e centros de educação infantil que atendam crianças de 0 a 10 anos no
município de Tubarão e região e que desejem agendar um horário para participar do
projeto. Os bolsistas participantes integrarão as práticas de oficinas para confeccionar, criar
e testar jogos e brinquedos a partir de materiais alternativos, além de promover minicursos
na universidade e em Centros de Educação Infantil e Escolas públicas e particulares de
Tubarão e região com a temática lúdico, brinquedo, brinquedoteca e educação.
Número de vagas para bolsistas do art. 170 por semestre: 40
Cursos recebidos: TODOS OS CURSOS.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2017/2
TURMA

1º ENCONTRO

2º ENCONTRO

LOCAL

HORÁRIO

UNIDADE

Turma 01

05/10/2017

19/10/2017

Auditório Uniparque
(2º andar do Centro de
Convivência – UNISUL)

18:00

Tubarão

