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RESUMO

A Brinquedoteca é um cantinho que desperta o entusiasmo, resgata a brincadeira, permitindo a criança desfrutar do seu direito de brincar, convidando-a a explorar, a sentir e a

experimentar. O objetivo deste projeto de extensão é prestar serviço a comunidade escolar possibilitando à participação de professores e alunos em atividades realizadas na

Brinquedoteca da UEMG-Unidade Ituiutaba, através de oficinas de brinquedos utilizando materiais reciclados. Realizamos atendimento ao PELC (Projeto Escola Lazer e Cultura)

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Ituiutaba na Praça Cônego Ângelo, no último sábado de cada mês. As crianças que participam do projeto têm a

oportunidade de realizar nas oficinas brinquedos confeccionados de material reciclável, com isso incentivamos a preservação do meio ambiente. Os brinquedos criados são: pé

de lata, boneca de pano, telefone sem fio, bilboquê, carrinhos, peteca, etc. Contamos também com um espaço lúdico que possui brinquedos industrializados como casinha de

boneca, Lego, bingo, pintura em gesso e pintura no rosto. Fabricamos cerca de 600 brinquedos por evento. Outro atendimento realizado neste projeto é com as escolas que os

graduandos realizam o Estágio Supervisionado, levamos os alunos para usufruírem da Brinquedoteca da UEMG-Unidade Ituiutaba e também oferecemos as oficinas de

brinquedos oportunizando um momento prazeroso e lúdico para essas crianças. Embasamos teoricamente o nosso trabalho nos estudos de Santos (2008), Cunha (2007), Piaget

(1975) entre outros. Temos como resultados que as crianças e adultos que participam do projeto são mais felizes, desenvolvem sua criatividade, imaginação e ludicidade, além de

preservar o meio ambiente, selecionando materiais reciclados para a confecção dos brinquedos. Para os graduandos do curso de pedagogia é o momento de aprimorar seus

conhecimentos e aprendizagem além da sala de aula.
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