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RELATÓRIO DE ATIVIDADES COORDENAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO - UFPB 

 

1 Apresentação 

Este relatório tem por objetivo apresentar ações realizadas pela Coordenação e 

Vice-Coordenação da Brinquedoteca do Centro de Educação (CE-UFPB), do Biênio 

(2019-2021), regida pela Resolução nº 01/2019 (COCCE-UFPB, 2019). Trata-se de ações 

correspondentes ao período de outubro a dezembro de 2019 (2019.2), fevereiro a 

março de 2020 (2019.2) e de abril a agosto de 2020 (2019.4). Refere-se a um registro 

de atividades construído com base em documentos, relatórios, fotos, memórias e atas 

de reuniões administrativas e pedagógicas da Brinquedoteca. Considera-se necessário 

a leitura e apreciação do referido relatório pelo Conselho Técnico Científico (CTC) da 

Brinquedoteca do Centro de Educação, UFPB.  

 

2 Princípios norteadores do trabalho da atual gestão 

A Gestão da Brinquedoteca (2019/2021) do Centro de Educação/UFPB, ao 

seguir as orientações da Resolução nº 01/2019 (COCCE-UFPB, 2019), procurou, 

inicialmente, conhecer as dimensões de funcionalidade do espaço da brinquedoteca, 

bem como das relações pedagógicas e administrativas entre usuários, estagiários, 

pesquisadores e professores que atuam como sujeitos promotores do brincar no 

referido espaço. A partir da análise de todas essas dimensões e suas demandas, atuou 

no sentido de construir ações de trabalho balizadas por princípios democráticos, éticos 

e político-pedagógicos considerados como um norte ao processo da gestão que são 

apresentados a seguir: 

a) A construção de um coletivo como diretriz para todas as ações 

empreendidas, sendo esse coletivo representado por docentes, discentes, famílias e 

crianças vinculadas à Brinquedoteca, visando o estabelecimento de trocas a partir de 

uma pluralidade de campos do conhecimento e perspectivas sobre o brincar e a 

brinquedoteca universitária; 



b) O compromisso com a defesa do acolhimento à infância no contexto da 

universidade, que assume uma dimensão maior ao considerar-se o perfil do corpo 

discente do Centro de Educação, em sua maioria mulheres, tornando-se também 

expressão de um compromisso ético-político com a assistência estudantil, ao viabilizar 

que as estudantes mães possam acessar seu direito de permanência na Universidade; 

c) O compromisso com a continuidade do processo formativo dos estudantes 

brinquedistas, a partir da consideração de concepções sobre a formação docente 

como um processo crítico-reflexivo que ocorre em diversos contextos de 

aprendizagem, dentre os quais a Brinquedoteca do CE; 

d) O compromisso com o compartilhamento de conhecimentos e socialização 

de informações – Esse princípio se fundamenta em concepções sociointeracionistas 

sobre desenvolvimento e aprendizagem para as quais o conhecimento se constrói nas 

interações e tem função de transformação social e emancipação humana. Nesse 

sentido, busca-se priorizar a articulação entre as ações dos vários projetos vinculados 

à Brinquedoteca, construir e ampliar as parcerias com outros setores da UFPB/ outras 

brinquedotecas, promover e ampliar a divulgação dos conhecimentos produzidos no 

âmbito dos projetos da Brinquedoteca do CE, publicizando-os e socializando 

informações com a comunidade em geral. 

A seguir serão apresentadas as ações realizadas pela atual gestão da 

Brinquedoteca, em atendimento ao Artigo 18 da Resolução nº 01/2019 (COCCE-UFPB, 

2019), que estabelece as atribuições da Coordenação e Vice-coordenação da 

Brinquedoteca do CE. Para facilitar a compreensão do leitor deste documento, 

optamos por separar as dimensões técnico-administrativas e as pedagógicas, embora 

estejam articuladas em seus engendramentos e desdobramentos. Salientamos que 

todas as ações fundamentaram-se nos princípios éticos e político-pedagógicos 

anteriormente apresentados. 

 

3 Atividades realizadas no período de Outubro a Dezembro/ 2019 

Dimensões Resolução Artigo 18 Ações 

Técnico-administrativas  
II - Incentivar o brincar e a 

Outubro a Dezembro/2019 
✔ Reunião com o vice-diretor 



construção do conhecimento 
através da diversidade de 
arranjos espaciais; 
 
VII - Zelar pelo espaço, 
materiais, jogos e 
brinquedos, cuidando do 
ambiente de forma criativa e 
construtiva; 
 

do Centro de Educação; 

✔ Reunião com a vice-reitoria 

sobre o projeto de reforma 

✔ Encontros com a arquiteta 

Saionara Soares (voluntária) 

responsável pelo projeto de 

reforma e projeção de 

moveis da Brinquedoteca;  

✔ Acompanhamento da 

reforma do espaço físico; 

✔ Solicitação da pintura 

branca interna e externa do 

espaço da brinquedoteca;  

✔ Condução da pintura 

artística por estudantes 

voluntários e organização 

dos espaços do brincar. 

✔ Solicitação e 

Acompanhamento de 

vistoria elétrica e ligação de 

novos pontos elétricos; 

✔ Solicitação e 

Acompanhamento de 

melhoria no forro de gesso; 

✔ Solicitação de construção de 

divisória de gesso na sala da 

brinquedoteca; 

✔ Solicitação e Condução da 

dedetização e higienização 

do espaço físico; 

✔ Solicitação de transporte 

para a visita à 

Brinquedoteca de 

Bananeiras; 

✔ Solicitação de equipe de 

jardinagem para 

revitalização do Jardim 

frente à Brinquedoteca (não 

atendida). 

V - Estabelecer regras e 
normas de funcionamento 
do espaço; 

Dezembro/2019 
✔ Elaboração de informe e 

orientações para Inscrição de 

usuários.  

VI - Programar e coordenar Não dispomos de equipe técnica e 



as atividades do pessoal 
técnico e administrativo da 
Brinquedoteca; 

administrativa. 

VIII - Guardar e manter em 
boa ordem o acervo 
patrimonial sob sua 
responsabilidade; 

Outubro/2019  
✔ Inventário do acervo; 

✔ Reorganização de armários e 

arquivos. 

XI - Promover, com o 
Conselho Técnico-Científico, 
a interação entre a 
Brinquedoteca, 
Departamentos, Colegiados 
de Cursos, Setores do Centro 
de Educação e outros órgãos 
da UFPB; 

Divulgação das atividades do FLUEX 
(EV248-2019) “Ciclo de Estudos 
Brinquedoteca e Ludicidade: 
trocando experiências” . 
 

XV - Solicitar aos órgãos, 
setores e grupos que se 
fizerem representar no 
Conselho Técnico-Científico 
da Brinquedoteca, quando 
for o caso, a indicação de 
substitutos dos seus 
representantes. 

Elaboração de e-mails enviados aos 
departamentos, setores e à Direção 
do CE com uma solicitação de 
preenchimento das vagas para 
composição do CTC. 

Pedagógicas I - Desenvolver um trabalho 
coletivo que tenha como 
eixo central a articulação da 
teoria e prática na 
proposição de ações 
educativas que se expressam 
na organização dos espaços, 
na escolha dos materiais e 
no oferecimento de oficinas, 
com vistas a um bom 
funcionamento da 
Brinquedoteca; 
 
IV - Coordenar a execução 
das atividades desenvolvidas 
pela Brinquedoteca; 

FLUEX (EV248-2019) “Ciclo de 
Estudos Brinquedoteca e 
Ludicidade: trocando experiências” 
Coordenação: Prof. Dr.ª Maria 
Teresa Barros Falcão Coelho. 
Objetivo: 
✔ Ofertar um conjunto de 

atividades formativas aos 

discentes e docentes engajados 

na reestruturação da 

Brinquedoteca do Centro de 

Educação. 

 
Atividades realizadas: 
✔ Palestra: "Brinquedoteca e 

ludicidade: Contribuições das 

brincadeiras de papeis para o 

desenvolvimento infantil" 

Convidada: Prof.ª Dr.ª Suzana 
Marcolino (UFAL) 
Data: 22/11/2019 
Horário: Das 8h30 às 10h30 
Local: Auditório do CE  
 



✔ Visita técnica à Brinquedoteca 

da UFPB, campus Bananeiras 

Participantes: Coordenação da 
Brinquedoteca UFPB/Bananeiras, 
Coordenação da Brinquedoteca do 
CE, Membros do Conselho Técnico-
científico da Brinquedoteca, 
estagiária bolsista e estagiária(o)s 
voluntários da Brinquedoteca. 
Data: 25/11/2019 
Horário: Das 11h às 12h; Das 13h às 
17h. 
Local: Brinquedoteca da 
UFPB/Campus III, Bananeiras 
 
✔ Palestra: "Brinquedoteca e 

Ludicidade: arte e 

desenvolvimento humano" 

Convidada: Prof. Dr.ª Paula Cristina 
Medeiros de Rezende (UFU) 
Data: 04/12/2019  
Horário: Das 17h às 19h 
Local: Auditório do CE 
 
✔ Visita técnica à Brinquedoteca 

do CE/ UFPB Campus I 

Participantes: Prof.ª Dr.ª Paula 
Cristina Medeiros de Rezende (UFU), 
Coordenação da Brinquedoteca do 
CE, Membros do Conselho Técnico-
científico da Brinquedoteca, 
estagiária bolsista e estagiária(o)s 
voluntários da Brinquedoteca. 
Data: 05/12/2019 
Horário: Das 8h às 12h 
Local: Brinquedoteca do CE 
 
✔ Encontro com os familiares das 

crianças atendidas pela 

Brinquedoteca do CE 

Participantes: Familiares das 
crianças atendidas ou familiares 
interessados pela Brinquedoteca do 
CE, Prof.ª Dr.ª Paula Cristina 
Medeiros de Rezende (UFU), 
Coordenação da Brinquedoteca do 
CE, Membros do Conselho Técnico-



científico da Brinquedoteca, 
estagiária bolsista e estagiária(o)s 
voluntários da Brinquedoteca. 
Data: 05/12/2019 
Horário: Das 17h às 19h 
Local: Sala de Reuniões do CE 
 
✔ Avaliação: Os voluntários e as 

estagiárias avaliaram 

positivamente a participação no 

conjunto diversificado de 

atividades, destacando o 

engajamento do grupo e 

aprendizagem colaborativa nas 

atividades propostas. (Ver 

Anexo Relatório Final da Ação) 

III - Coordenar a elaboração 
do plano de trabalho da 
Brinquedoteca; 

Outubro a Dezembro/2019 –  
✔ Construção de agendas mensais 

de trabalho, apresentadas e 

discutidas com o CTC.  

IX - Documentar, por meio 
de registros (escritos, 
fotográficos e outros) as 
atividades desenvolvidas no 
espaço; 

✔ Registros fotográfico das 

atividades (Ver em documento 

anexo o Memorial de 

Atividades) 

 

✔ Elaboração de Relatório final do 

FLUEX (EV248-2019) “Ciclo de 

Estudos Brinquedoteca e 

Ludicidade: trocando 

experiências”  

X - Convocar e presidir as 
reuniões do Conselho 
Técnico-Científico; 

Embora a Resolução nº 01/2019 
(COCCE/UFPB, 2019) estabeleça que 
essas reuniões tenham 
periodicidade bimestral, ampliamos 
o número de reuniões a partir da 
necessidade de tomada de decisões 
coletivas, tendo em vista a 
estruturação do espaço e das 
atividades pedagógicas e formativas 
da Brinquedoteca.  
✔ Foram convocadas e realizadas 

07 reuniões com o CTC: 

03 reuniões em outubro/2019; 

04 reuniões em novembro/2019 

(Ver Ata das reuniões no 



documento anexo  Memorial de 

Atividades).  

XII - Avaliar semestralmente 
as atividades desenvolvidas 
na Brinquedoteca; 

✔ Reunião de avaliação realizada 

junto ao CTC e estudantes (Ver 

Anexo do Memorial de 

Atividades). 

 

 

4 Atividades realizadas no período de Fevereiro a Agosto/ 2020 

Dimensões Resolução Artigo 18 Ações 

Técnico-administrativas II - Incentivar o brincar e a 
construção do conhecimento 
através da diversidade de 
arranjos espaciais; 
 
VII - Zelar pelo espaço, 
materiais, jogos e 
brinquedos, cuidando do 
ambiente de forma criativa e 
construtiva. 

Fevereiro a Março/2020 – 
✔ Orientação para a limpeza do 

espaço, seleção dos 

brinquedos em bom estado e 

organização dos espaços do 

brincar junto com as 

estagiárias, voluntários e 

funcionárias da limpeza do 

CE. (Ver fotos em Anexo). 

 

✔ Reunião em atendimento à 

solicitação do representante 

de servidores do CTDR, 

Mangabeira/UFPB para apoio 

à criação da Brinquedoteca do 

referido Centro. 

V - Estabelecer regras e 
normas de funcionamento 
do espaço; 

Fevereiro/2020 –  
✔ Elaboração de Acordos de 

convivência contendo normas 

para os usuários da 

Brinquedoteca (Ver Anexo). 

 

✔ Realização de encontro com 

as famílias para apresentar o 

espaço e discutir as normas 

de funcionamento. (Ver fotos 

no Anexo Memorial de 

Atividades). 

VI - Programar e coordenar 
as atividades do pessoal 

Não dispomos de equipe técnica e 
administrativa. 



técnico e administrativo da 
Brinquedoteca; 

VIII - Guardar e manter em 
boa ordem o acervo 
patrimonial sob sua 
responsabilidade; 

Desde Março/2020 as atividades 
na Brinquedoteca foram 
suspensas (Portaria UFPB). O 
espaço permanece fechado e, 
esperamos encontrar-se em bom 
estado. Alertamos, devido às 
chuvas, para o cuidado com 
infiltrações e vazamentos de água 
no telhado. Assim que possível, 
seria importante também a 
manutenção da limpeza dos 
materiais.  

XI - Promover, com o 
Conselho Técnico-Científico, 
a interação entre a 
Brinquedoteca, 
Departamentos, Colegiados 
de Cursos, Setores do Centro 
de Educação e outros órgãos 
da UFPB; 

Fevereiro 2020 
✔ Foi realizado um convite 

aberto aos professores da 

UFPB, divulgado na página do 

CE, para proporem projetos 

de pesquisa e extensão a 

serem desenvolvidos na 

Brinquedoteca (Ver Anexo) 

XIV - Realizar o 
levantamento dos 
brinquedos e materiais 
necessários para o 
desenvolvimento das 
atividades da Brinquedoteca 
e encaminhar para a Direção 
de Centro; 

Março 2020 
✔ Planilha preenchida e enviada 

ao setor Financeiro. 

XV - Solicitar aos órgãos, 
setores e grupos que se 
fizerem representar no 
Conselho Técnico-Científico 
da Brinquedoteca, quando 
for o caso, a indicação de 
substitutos dos seus 
representantes. 

✔ Elaboração de e-mails 

enviados à Direção do CE 

sobre a solicitação de 

preenchimento das vagas 

para composição do CTC; 

✔ Solicitação e criação da 

página digital da 

brinquedoteca em parceria 

com a Bibliotecária da UFPB, 

Ana Roberta. Endereço: 

https://www.ufpb.br/bce 

✔ Solicitação de criação da 

Unidade da brinquedoteca via 

sistema; 

(23074.029422/2020-09.). 

https://www.ufpb.br/bce


Pedagógicas I - Desenvolver um trabalho 
coletivo que tenha como 
eixo central a articulação da 
teoria e prática na 
proposição de ações 
educativas que se expressam 
na organização dos espaços, 
na escolha dos materiais e 
no oferecimento de oficinas, 
com vistas a um bom 
funcionamento da 
Brinquedoteca; 
 
IV - Coordenar a execução 
das atividades desenvolvidas 
pela Brinquedoteca; 

Março a Dezembro de 2020: 
 
A Brinquedoteca conta com seis 
(06) Projetos de Extensão, que 
atualmente realizam suas 
atividades através de meios 
digitais com publicações semanais 
no Instagram de cada projeto. 
(Ver Anexo).   
 
✔ Reuniões e acompanhamento 

dos projeto de extensão 

parceiros da Brinquedoteca; 

 
Projeto de Extensão 2020 Março a 
Dezembro/2020: 
 
✔ FLUEX (PJ012-2020) 

“Voluntariado e tutoria entre 

pares na Brinquedoteca: 

ampliando contextos de 

formação docente” 

Coordenadora: Prof. Dr.ª 

Maria Teresa Barros Falcão 

Coelho. Objetivo: Visa dar 

continuidade ao processo de 

formação dos estudantes 

engajado(a)s como estagiários 

e voluntários nas atividades 

da Brinquedoteca. Instagram: 

@familiasbrincantes 

 
Projetos de Extensão 2020 Abril a 
Dezembro/2020: 
 
✔ PROBEX (PJ135-2020) 

”Brincadeiras Africanas: 

memória, oralidade e 

ancestralidade na afirmação 

das identidades afro-

brasileiras” Coordenadora: 

Prof.ª Dr.ª Alba Cleide Calado 

Wanderley. Objetivos: 

Proporcionar apresentação de 

brincadeiras africanas, na 

visão afrocentrica, como 



elemento de construção da 

identidade infantil. Instagram: 

@afrobrincar 

 

✔ PROBEX (PJ206-2020) “Seres 

brincantes: oficinas lúdicas 

com crianças usuárias da 

Brinquedoteca do CE-UFPB”. 

Coordenadora: Prof.ª Dr.ª 

Blenda Carine Dantas de 

Medeiros. Objetivos: tem 

como foco o planejamento, 

execução e avaliação de 

atividades lúdicas realizadas 

para e com as crianças 

atendidas pela 

brinquedoteca, após processo 

de formação teórica-

metodológica e 

conhecimento da dinâmica de 

atividades desenvolvidas 

nesse espaço, por parte de 

estudantes de Pedagogia e 

Licenciaturas. Instagram: 

@seresbrincantes 

 
✔ PROBEX (PJ225-2020) 

"Brinquedoteca Universitária: 

a brincadeira como 

ferramenta para a promoção 

do desenvolvimento infantil e 

para a formação de 

professores". Coordenadora: 

Prof.ª Dr.ª Cárita Portilho de 

Lima. Objetivo: acompanhar 

as atividades desenvolvidas 

na Brinquedoteca por meio 

da supervisão acadêmica de 

estagiários e voluntários que 

atuam no laboratório. Além 

disso, este projeto irá realizar 

momentos de diálogo com as 

famílias atendidas e 

organizará espaços de 



formação abertos à 

comunidade acadêmica sobre 

o brincar. Instagram: 

@brincaraprenderensinar_uf

pb 

 
✔ PROBEX (PJ633-2020) "Entre 

Vivências e Falas: a Cultura 

Afro-brasileira na 

Brinquedoteca". 

Coordenadora: Prof. Dr.ª 

Thaís Oliveira de Souza. 

Objetivos: pretende 

desenvolver atividades que 

proporcionem a transmissão, 

produção e discussão do 

conhecimento acerca da 

Cultura Afro-brasileira no 

contexto da Brinquedoteca. 

Para tal, busca-se: estimular 

diversas formas de expressão 

das crianças participantes, 

considerando a Cultura Afro-

brasileira; refletir com as 

crianças participantes a 

importância da Cultura Afro-

brasileira em nosso país; 

desenvolver com os discentes 

extensionistas atividades de 

análise e discussão de fontes 

bibliográficas e de suas 

vivências ao longo do projeto, 

contribuindo para a formação 

docente. Instagram: 

@praticaseducativasgrio 

 
✔ PROBEX (PJ548-2020) 

“Oficinas de contação de 

histórias: a brinquedoteca 

como contexto de 

desenvolvimento infantil e 

formação docente”. 

Coordenadora: Prof. Dr.ª 

Maria Teresa Barros Falcão 



Coelho. Objetivos: promover 

o uso da contação de histórias 

como recurso didático-

metodológico no 

atendimento às crianças 

usuárias da Brinquedoteca do 

Centro de Educação (CE); 

melhorar a qualidade da 

formação docente inicial dos 

estudantes das Licenciaturas 

em Letras, Pedagogia, dentre 

outras licenciaturas da UFPB, 

especialmente em relação às 

atividades de contação de 

histórias; contribuir com o 

aprimoramento da prática 

pedagógica dos educadores 

de instituições de Educação 

Infantil, em relação às 

atividades de contação de 

histórias. Instagram: 

@oficinasdecontacao 

 
✔ Abril/2020 – Foi enviado um 

comunicado às famílias sobre 

os projetos de extensão (Ver 

Anexo. 

 

✔ Abril/2020 - Foi lançado o 

Guia Famílias Brincantes, 

produto educacional do 

projeto FLUEX 2020. O Guia 

está disponível no site do CE e 

no Instagram do projeto 

@familiasbrincantes 

 

✔ Março a Agosto/2020 - Foram 

realizadas reuniões da 

Coordenação para 

planejamento e avaliação das 

atividades. Assuntos tratados: 

Orientação das estagiárias; 

Planejamento de atividades 

remotas; Construção e 



divulgação da página da 

Brinquedoteca; Discussão 

sobre a Instrução Normativa 

nº2/2020 que regula as 

atividades de Extensão; 

Elaboração do livro da 

Brinquedoteca; Informações 

sobre o Edital do CE para 

estagiários na Brinquedoteca; 

Vídeos dos projetos de 

extensão; Lives dos projetos 

da Brinquedoteca; Relatório 

semestral da Brinquedoteca. 

 

✔ Solicitação para abertura de 

Edital para estágio na 

Brinquedoteca 

III - Coordenar a elaboração 
do plano de trabalho da 
Brinquedoteca; 

Março/Abril/2020: 
✔ Orientações às estagiárias 

sobre as atividades para o 

período de suspensão de 

atividades presenciais; 

Orientação para e elaboração 

de relatório final/memorial do 

estágio; 

 

✔ Abril – Com a finalização do 

contrato de estágios, as 

estudantes (ex-estagiárias) 

foram incluídas como tutoras 

no projeto FLUEX 2020 da 

Brinquedoteca; 

Maio 
✔ Orientações às estagiárias 

sobre a correção do Memorial 

de atividades; 

Maio/Junho/2020: 
Tendo em vista que as atividades 
da Brinquedoteca foram mantidas 
no âmbito da Extensão: 
 
✔ Foram realizadas 02 (duas) 

reuniões com as 

coordenadoras dos projetos 



de extensão para 

planejamento conjunto de 

ações; 

✔ Foram elaborados quadros de 

planejamento de ações de 

cada projeto visando à 

articulação das ações (Ver 

Anexo).  

IX - Documentar, por meio 
de registros (escritos, 
fotográficos e outros) as 
atividades desenvolvidas no 
espaço; 

✔ Registros fotográficos das 

atividades (Ver Anexo 

Memorial de Atividades). 

 

✔ Elaboração do artigo “Novos 

rumos para a Brinquedoteca 

do Centro de Educação da 

UFPB: contribuições de ações 

formativas no âmbito da 

extensão” sobre a experiência 

do FLUEX 2019 para compor 

E-book da Assessoria de 

Extensão – Junho/2019; 

 

✔ Submissão de livro ao Edital 

da Editora da UFPB sobre as 

atividades da Brinquedoteca 

no âmbito do FLUEX 2020. O 

livro composto por seis 

capítulos, conta com a 

participação de oito (08) 

docentes e onze (11) 

estudantes voluntários 

vinculados ao projeto, os 

quais são autores dos 

capítulos. (Anexo) 

X - Convocar e presidir as 
reuniões do Conselho 
Técnico-Científico; 

✔ Foi convocada e realizada 01 

reunião com o CTC (Ver atas 

das reuniões no Anexo 

Memorial de atividades). 

XII - Avaliar semestralmente 
as atividades desenvolvidas 
na Brinquedoteca; 

✔ Reuniões da coordenação 

como avaliação processual e 

ao final do semestre 

XIII - Elaborar relatório ✔ Setembro/2020 - Relatório 



semestral das atividades 
desenvolvidas pela 
Brinquedoteca, o qual será 
encaminhado ao Conselho 
Técnico-Científico e estará 
disponível para consulta 
pública; 

submetido à apreciação do 

CTC. 

 

 

5 Considerações Finais 

A partir dessa gestão, compreende-se que várias experiências foram 

vivenciadas por coordenadoras/es, conselheiras/os, estagiárias/os, voluntárias/os, 

extensionistas e pesquisadoras/es, que contribuíram para uma teia de possibilidades 

do brincar, do pesquisar e do aprender juntos, especialmente aqui, do gerir juntos. 

Consideramos, na função de gestão atual da Coordenação da Brinquedoteca do 

CE, a importância da avaliação constante das estruturas, projetos pedagógicos e 

legislações que amparam o espaço da Brinquedoteca, do Centro de Educação da UFPB, 

como tentativa de ofertar um serviço de melhor qualidade aos usuários da 

Brinquedoteca. Destacamos aqui, a proeminência do CTC nessas atividades, 

trabalhando junto à Coordenação para garantir a execução com ética e zelo desse 

espaço público, como ainda, um mecanismo de empoderamento coletivo fundador de 

diálogo e de um espaço democrático de relações. 

Consideramos ainda, a relevância das parcerias dos projetos de pesquisa, 

ensino e extensão junto à Brinquedoteca como forma de envolver um maior número 

possível de áreas do conhecimento e comunidade universitária. Nesse contexto, 

ressaltamos a importância de uma gestão coletiva que considere todos os envolvidos 

nas atividades da Brinquedoteca, incluindo a família e os estudantes, assim como, a 

construção e manutenção de ações articuladas entre os projetos vinculados à 

Brinquedoteca. Ressaltamos que atualmente a Brinquedoteca conta com um projeto FLUEX 

(Edital 2020) que conta com a participação de vinte e quatro estudantes voluntários 

sob a orientação de nove docentes (coordenadora do projeto e oito professoras 

colaboradoras do Centro de Educação); Cinco projetos de extensão aprovados no 

Edital PROBEX 2020 que mobilizam seis docentes coordenadoras, doze docentes 



colaboradoras; quatro assessores, um supervisor, quatro bolsistas e quatorze 

voluntários. Confirma-se desse modo, que o Brinquedoteca do CE tem se firmado 

como uma referência de trabalho coletivo no âmbito da formação docente e das ações 

extensionistas na UFPB. 

Importante destacar que as atividades extensionistas que estão ocorrendo em 

meio a um cenário de pandemia. Ou seja, um cenário de emergência em saúde 

pública, que requer o enfrentamento de diversas dificuldades de ordem 

socioeconômicas, políticas, de cuidados com familiares, dentre tantas outras. Tivemos 

no grupo vivências de enfrentamento de adoecimento de parentes, amigos, 

professores da UFPB e, infelizmente, perdas por COVID-19. Todas essas questões 

impactaram em um esforço maior para manter o ritmo de atividades e a vinculação 

aos projetos e processo formativo. Não se pode deixar de mencionar as dificuldades 

decorrentes da transposição dos projetos de extensão para meios remotos, o que 

implicou investimento maior de tempo para aprendizagem dos recursos, plataformas, 

realização de digitalização de materiais para estudo dos estudantes, por exemplo. Em 

linhas gerais, mesmo enfrentando dificuldades de ordens diversas, a equipe se 

manteve engajada em um trabalho coletivo, do qual destacamos: a qualidade teórico-

conceitual do processo formativo dos estudantes engajados nos projetos que está 

sendo documentada através das publicações semanais no Instagram de cada projeto; a 

produção e publicação do Guia Famílias Brincantes (Abril/2020); a elaboração do artigo 

“Novos rumos para a Brinquedoteca do Centro de Educação da UFPB: contribuições de 

ações formativas no âmbito da extensão” para compor E-book da Assessoria de 

Extensão (Junho/2020) e a elaboração do e-book “Entre pares: construindo contextos 

para promover o brincar e a formação docente” (Julho/2020) submetido ao Edital de 

Seleção Nº 01/2020 da Editora da UFPB.  

Por último, a partir da vivência de uma gestão coletiva cujas ações foram acima 

descritas, afirmamos a importância de manter-se o empenho por melhores condições 

do atendimento prestado à comunidade pela Brinquedoteca e, para tal, solicitamos à 

Direção do Centro de Educação encaminhamentos frente às principais necessidades 

que seguem: 

 



a) Mediação para a admissão de servidor público (TAE) lotado para a 

Brinquedoteca (conforme Artigo 16 da Resolução nº 01/2019); 

b) Ampliação do número de estagiários remunerados; aumento da 

oferta de vagas para usuários da Brinquedoteca;  

c) Ampliação e manutenção do espaço físico e equipamentos de 

trabalho, materiais pedagógicos e de expediente; 

d) Adaptação do banheiro infantil (inclusive com fraldários); 

e) Criação de espaço de amamentação para as mães-estudantes; 

revisão e ampliação do texto da Resolução nº 01/2019 (COCCE-

UFPB, 2019); 

f) Preenchimento das vagas para composição do CTC (conforme Artigo 

7º da Resolução nº 01/2019), a fim de contarmos com um 

representante e respectivo suplente dos departamentos, corpo 

técnico-administrativo da Brinquedoteca, dos discentes do CE e do 

Núcleo de Pesquisa em Educação Infantil (NUPEC) para darmos 

prosseguimento ao processo de elaboração coletiva de um projeto 

político-pedagógico para a Brinquedoteca. 

 

 

João Pessoa, 28 de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 

 
Prof. ª Dr ª Alba Cleide Calado Wanderley 
Coordenação 
 
 
 
 
 
Prof. ª Dr ª Maria Teresa Barros Falcão Coelho 
Vice-Coordenação 
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Anexo – Projeto da pintura artística – Arquiteta voluntária Saionara Soares 

 

 

 

 



Anexo – Inventário Brinquedoteca 

 

 



Anexo – Reforma do espaço físico da Brinquedoteca e participação de estudantes voluntários 

na pintura artística 

 

 

 

 

 



Anexo – Informe à Comunidade Acadêmica e Agenda da Brinquedoteca Outubro-

Novembro/2019 

 



Anexo – Convite ao CTC para Reunião sobre as atividades do FLUEX 2019 Novembro/2019 

 

Prezados(as) Professores(as), 

 

Convidamos aos membros do Conselho Técnico Científico da Brinquedoteca (CTC) para uma 

reunião na próxima quarta dia 20/11 às 17h na Sala de Reuniões do Centro de Educação, com 

o objetivo de informar sobre as atividades formativas do Ciclo de Estudos da Brinquedoteca. 

Ao tempo em que reiteramos a solicitação da Direção aos diversos setores/Departamentos, 

para encaminhamento junto à Direção do Centro, o mais breve possível, de dois nomes para 

preenchimento das vagas de Titular e Suplente no CTC, conforme Resolução Nº 01/2019 do 

COCCE: “Art. 7º O CTC será constituído: I - Pelo Coordenador e Vice-Coordenador da 

Brinquedoteca como seu Presidente e Vice-Presidente, respectivamente; II - Por um 

representante, com seu respectivo suplente, dos seguintes departamentos: Departamento de 

Educação Básica, Departamento de Habilitações Pedagógicas, Departamento de 

Fundamentação da Educação, Departamento de Metodologia da Educação, Departamento de 

Educação do Campo e Departamento de Psicopedagogia; III - Por um representante do corpo 

técnico administrativo em exercício na Brinquedoteca, com seu respectivo suplente; IV - Por 

um representante discente do Centro de Educação, com seu respectivo suplente, que curse 

um dos cursos de Pedagogia do Centro, indicado pelos seus pares. Parágrafo Único. O Núcleo 

de Pesquisa em Educação Infantil (NUPEC) poderá indicar um representante para o CTC, com 

direito a voz”. 

Desta forma, poderemos contar com a representatividade e engajamento de todos os setores 

nas atividades que estão em curso e nas próximas, assim como planejarmos uma agenda 

conjunta para os próximos encontros. 

Atenciosamente, 

Coordenação da Brinquedoteca do CE  

 

 



Anexo – Foto da Reunião ampliada com familiares participantes do projeto, movimentos 

sociais, representações estudantis para debate sobre necessidades e possibilidades a 

Brinquedoteca (dia 29/10/2019). 

 

 



Anexo - Fotos da ação Ciclo de Estudos Brinquedoteca e Ludicidade: trocando experiências 

(EV248-2019) ) Novembro/Dezembro/2019. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Visita técnica Prof.ª Paula Medeiros (UFU) 

 

 
 
 
Encontro entre familiares das crianças da 
Brinquedoteca, Coordenação, CTC da 
Brinquedoteca, discentes e Prof.ª Paula 
Medeiros (UFU) 

 

 



Anexo - Fotos da ação Ciclo de Estudos Brinquedoteca e Ludicidade: trocando experiências 

(EV248-2019) Novembro/Dezembro/2019. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Visita técnica à Brinquedoteca O Grãozinho – 
Bananeiras/ Campus III – UFPB. 

 

 
 

 
 
 
Visita técnica à Brinquedoteca O Grãozinho – 
Bananeiras/ Campus III – UFPB. 



Anexo – Relatório FLUEX Ciclo de Estudos Brinquedoteca e Ludicidade: trocando experiências 

(EV248-2019) 

 



 



 



Anexo – Informe sobre inscrições para usuários da Brinquedoteca do CE 

INFORME SOBRE AS INSCRIÇÕES DOS USUÁRIOS DA 

BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA 

2019.2 

Informamos que, em Reunião do Conselho Técnico Científico (CTC) e 

Coordenação da Brinquedoteca do Centro de Educação em 03 de dezembro 

de 2019, foi estabelecida a data de 17 de fevereiro de 2019, como uma 

previsão de reabertura dos serviços prestados aos usuários da Brinquedoteca. 

Sendo considerados usuários, conforme Regimento Interno da Brinquedoteca 

(Resolução 01/2019 do Conselho de Centro do Centro de Educação – 

COCCE):  

I - Estudantes dos cursos do Centro de Educação do Campus I regularmente 

matriculados nas disciplinas, durante o semestre letivo vigente; 

II - Filhos(as) de estudantes, servidores(as) e professores(as) do Centro de 

Educação; 

III - Filhos(as) de estudantes, servidores(as) e professores(as) dos demais 

setores da UFPB; 

IV - Estudantes da Escola de Educação Básica (EEBAS) da UFPB; 

V - Professores(as) e servidores(as) do Centro de Educação. 

Tendo em vista o atendimento aos usuários (crianças), será necessário realizar 

inscrição dos mesmos atendendo ao calendário que segue:  

Atividade Período  Local e Hora 

Período de Inscrições dos 

Usuários 

4 a 6 de fevereiro de 

2020 

12h as 14h, e  

17:30 as 19:30, na 

sala da 

Brinquedoteca 

Sorteio dos inscritos por 

categorias 

12 de fevereiro de 

2020 

17h, na sala da 

Brinquedoteca 

Publicação do Resultado do 

Sorteio 

13 de fevereiro de 

2020 

Site do CE 

Reunião com os responsáveis 

dos usuários da Brinquedoteca 

(crianças) 

14 de fevereiro de 

2020 

17 h na 

Brinquedoteca 



Início das atividades da 

Brinquedoteca 

17 de fevereiro de 

2020 

Brinquedoteca, 

turno tarde e noite. 

 

VAGAS, TURNOS, CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO:  

VAGAS: 30 TOTAL 

TARDE: 15 VAGAS, sendo 2/3 destinados aos filhos dos estudantes de 

graduação e pós-graduação da UFPB e 1/3 aos filhos dos professores e 

servidores da UFPB. 

NOITE: 15 VAGAS, sendo 2/3 destinados aos filhos dos estudantes de 

graduação e pós-graduação da UFPB e 1/3 aos filhos dos professores e 

servidores da UFPB.  

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO: O responsável pela inscrição do usuário deve 

apresentar: foto do usuário, documento do responsável e declaração de vínculo 

do responsável ou usuário com a UFPB.  

FAIXA ETÁRIA: 03 a 10 anos de idade.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Caso, o número de inscritos extrapole o 

quantitativo de vagas disponíveis por turno, será realizado um sorteio, 

conforme calendário de inscrição, dentre os inscritos por categorias de usuários 

e turno. Os demais inscritos, que não foram contemplados no sorteio, serão 

mantidos no cadastro da Brinquedoteca compondo uma lista de espera, para 

novo sorteio condicionado ao surgimento de novas vagas. Embora o sorteio 

ocorra em sessão pública, não será exigida a presença dos responsáveis ao 

sorteio, os mesmos podem tomar conhecimento do resultado via site do Centro 

de Educação.  

 

 

João Pessoa, 04 de dezembro de 2019 

 

Conselho Técnico-Cientifico da Brinquedoteca 

Coordenação e Vice-coordenação da Brinquedoteca 

Direção de Centro 

 

 



Anexo – Organização dos móveis e brinquedos com participação das estagiárias e estudante 

voluntário 

 
 

 
 

  



Anexo – Agenda de trabalho Fevereiro/2020 

AGENDA FEVEREIRO 2020- BRINQUEDOTECA DO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO/UFPB 

  

Atividade Período  Local e Hora 

Período de Inscrições dos 

Usuários 

4 a 6 de fevereiro de 

2020 

12h as 14h, e  

17:30 as 19:30, na 

sala da 

Brinquedoteca 

Reunião do CTC (Pauta: 

Informes sobre inscrições;; 

Elaboração de Regras de 

funcionamento da 

Brinquedoteca; Elaboração de 

formulário de cadastro das 

crianças e famílias; 

Elaboração da pauta de 

reunião com as famílias 

cadastradas; Deliberações 

sobre a reabertura da 

Brinquedoteca. 

05/02/2020 17h na sala de 

reuniões do DFE 

Sorteio dos inscritos por 

categorias 

12 de fevereiro de 

2020 

17h, na sala da 

Brinquedoteca 

Publicação do Resultado do 

Sorteio 

13 de fevereiro de 

2020 

Site do CE 

Reunião com os responsáveis 

dos usuários da Brinquedoteca 

(crianças) 

14 de fevereiro de 

2020 

 17 h na 

Brinquedoteca 

Início das atividades da 

Brinquedoteca 

17 de fevereiro de 

2020 

Brinquedoteca, 

turno tarde e noite. 

 

João Pessoa, 03 de fevereiro de 2020 

Coordenação e Vice-Coordenação da Brinquedoteca 



Anexo – Informe sobre inscritos publicado no site do CE / Fevereiro/2020 

INFORME SOBRE RESULTADO DE INSCRIÇÕES DOS 

USUÁRIOS DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO PARA 2019.2 

 

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2020 

 

Informamos que, após cumprir cronograma de inscrições para usuários da 

Brinquedoteca do Centro de Educação, e tendo em vista que o número de 

inscritos não extrapolou o quantitativo de vagas disponíveis por turno, não será 

necessária a realização de sorteio para preenchimento das vagas, conforme 

previsto no calendário de inscrição.  

Comunicamos também a previsão de novo período de inscrições no início do 

próximo período letivo (2020-1), conforme Regimento Interno da Brinquedoteca 

(Resolução 01/2019 do Conselho de Centro do Centro de Educação – 

COCCE): 

Art. 35 Os(as) filhos(as) de estudantes, servidores(as) e 
professores(as) do Centro de Educação e dos demais 
setores da UFPB, serão atendidos mediante cadastro 
realizado a cada período letivo e no horário estabelecido 
no cadastro 

 

Segue lista com nome dos usuários inscritos para o período letivo em curso: 

Turno da Tarde 

1 – Igor Raphael Taveira Rodrigues 

2 – Esther Taveira Rodrigues 

3 – Ian Victor Taveira Rodrigues 

4 – June Rosa dos Santos da Costa Soares 

5 – Isis Beatriz Santos da Silva 

6 – Israel Santos da Silva 

7 – Alice Ramalho Ovídio 

8 – Letícia Gabriella Cavalcante de Figueiredo 

9 – Letícia Araújo dos Santos 

10 – Letícia Beatriz Q. G. de Lima  



11 – Breno do Nascimento Souza 

12 – Ceci Lemos Carreiro 

13- João Victor Guimarães Jaques 

14 – Matias Toledo Quintilhando 

15 – Aimée Oliveira Nery 

 

Turno da Noite: 

1 – Israel Santos da Silva 

2 – Ísis Beatriz Santos da Silva 

3 – Maria Júlia Miranda de Sant´ana 

4 – Iuna de Gregori Cadore 

5 – Mariana Vitória dos Santos 

6 – Jordan Soares Xavier 

7 – John Leví Holanda Lima de Souza 

8 – Laís de Lima Honório 

9 – Lívia de Lima Honório 

10 – Flora Silva de Abreu 

11- Gabriel Alves da S. Rodrigues 

12 – Gabriela Tainá Melo Oliveira 

13 – Ariel Vale Cavalcante Furtado 

 

Convidamos aos familiares responsáveis pelas crianças para uma reunião com 

a Coordenação e membros do Conselho Técnico- Científico da Brinquedoteca, 

a ser realizada na Brinquedoteca do CE, dia 14/02 às 17h, conforme divulgado 

anteriormente.  

Aguardamos a presença e participação de todos! 

 

Cordialmente, 

 

Conselho Técnico-Cientifico da Brinquedoteca 

Coordenação e Vice-coordenação da Brinquedoteca 

Direção de Centro 

 

E-mail para contato: ufpb.brinquedoteca@gmail.com 



Anexo – Reunião com as famílias sobre o funcionamento da Brinquedoteca - 

14/02/2020. 

 

 



Anexo – Acordos de convivência – Reunião com as famílias  14/02/2020 

 

ACORDOS IMPORTANTES PARA NOSSA CONVIVÊNCIA NA 

BRINQUEDOTECA 

 

Prezad@s usuári@s, com o desejo de favorecer nossa comunicação e explicitar alguns 

acordos que consideramos importantes para a convivência no espaço da Brinquedoteca, 

destacamos alguns pontos que esperamos ser observados durante nosso cotidiano de 

trabalho:  

 

 É importante considerar o horário de chegada e saída em que a criança está 

cadastrada. Informamos que teremos uma tolerância de 10 minutos de atraso para 

que o encaminhamento das atividades não seja prejudicado; 

 Todas as atividades são planejadas para acolher todas as crianças cadastradas na 

Brinquedoteca. Desta forma, pedimos a gentileza de que as ausências sejam 

avisadas e justificadas; 

 Zelando pela limpeza e organização do nosso ambiente, pedimos que os calçados 

sejam retirados ao adentrar o espaço da Brinquedoteca e postos em um lugar 

adequado. Diante disto, nossos pés estarão livres para desfrutar de nosso espaço do 

brincar; 

 Solicitamos que @s responsáveis acompanhem e cumpram as orientações das 

atividades do brincar, estando atentos aos pedidos direcionados por projetos de 

extensão, pesquisa e ensino desenvolvidos na Brinquedoteca. Lembramos que todos 

os projetos serão apresentados aos usuários e às usuárias e suas autorizações 

devidamente solicitadas;  

 A família é responsável pela disponibilidade de lanches das crianças. Os momentos 

de lanches coletivos serão previamente avisados e estimulados.  

 O que está na Brinquedoteca é de responsabilidade e usufruto de todos. Diante 

disso, pedimos que as crianças não tragam brinquedos que não possam permanecer. 

Pedimos especial atenção para a inviabilidade do uso de aparelhos eletrônicos, como 

celulares e tablets, em nosso espaço; 

 Pedimos que @s responsáveis levem a criança ao banheiro antes da entrada na 

Brinquedoteca; 



 Mantenham o contato telefônico atualizado e fiquem atent@s a ligações ou contatos 

por Whatsapp durante o período de permanência da criança na Brinquedoteca; 

 A permanência de adultos na Brinquedoteca é condicionada ao desenvolvimento de 

atividades que serão planejadas e comunicadas previamente; 

 Em casos de doenças infectocontagiosas, evitem trazer a criança para a 

Brinquedoteca; 

 Em caso de necessidade de medicação, @s responsáveis devem comparecer em 

horário previsto para medicar a criança, as estagiárias brinquedistas, extensionistas e 

voluntários não poderão se responsabilizar por este cuidado. 

 Importante zelar pelo espaço, brinquedos e equipamentos presentes na 

Brinquedoteca, assim como orientar às crianças em relação à manutenção deste 

cuidado. 

 Destacamos que é indispensável manter o diálogo construtivo e tratar com respeito 

todas as pessoas que compõem a Brinquedoteca, Coordenação, professores(as), 

técnicos(as), bolsistas e 

voluntários(as); 

 

Lembramos que a Brinquedoteca é um espaço de tod@s e cada um nós! A Coordenação 

e CTC da Brinquedoteca espera que possamos zelar por sua manutenção e cuidar de 

nossas relações!  

 

Declaro que estou ciente e de acordo com as orientações acima, que foram 

discutidas em reunião com os familiares/responsáveis em 14/02/2020: 

 

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________

4_____________________________________________________________________

5_____________________________________________________________________

6_____________________________________________________________________

7_____________________________________________________________________

8_____________________________________________________________________

9_____________________________________________________________________

10____________________________________________________________________ 



Anexo – Início das atividades da Brinquedoteca junto às crianças Fevereiro/2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Anexo – Convite publicado no site do CE sobre propostas de projetos de extensão na 

Brinquedoteca Fevereiro/2020. 

 
BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO - UFPB 

 
CONVITE AOS DOCENTES E TÉCNICOS DA UFPB 

 
 

A Brinquedoteca do Centro de Educação da UFPB é um laboratório dos cursos 

de Pedagogia do Centro de Educação e consiste em um espaço interdisciplinar que 

considera o jogo, o brinquedo e brincadeira como possibilitadores de momentos lúdicos 

que potencializam a construção de novos conhecimentos aos graduandos e às crianças 

atendidas. 

Tendo em vista a importância da interdisciplinaridade na formação docente, 

convidamos aos proponentes de projetos de extensão, pesquisa e ensino da UFPB, cujas 

temáticas tenham proximidade com este cenário e com ações que envolvam música, 

dança, teatro, atividades recreativas, por exemplo, para considerarem a realização dos 

referidos projetos no espaço da Brinquedoteca do CE durante o ano de 2020, nos turnos 

da tarde e noite. Estamos à disposição para esclarecimentos e estabelecimento de 

parcerias.  

 

 

Atenciosamente,  

 

Coordenação e CTC da Brinquedoteca do CE 

E-mail para contato: ufpb.brinquedoteca@gmail.com 



Anexo – Encontro com o grupo de estudantes voluntários do FLUEX 2020(PJ012-2020) 

Voluntariado e tutoria entre pares na Brinquedoteca: ampliando contextos de formação 

docente. 



Anexo – Comunicado sobre os projetos de extensão enviado por e-mail às famílias vinculadas à 

Brinquedoteca Abril /2020. 

 
Prezados familiares, 

Desejamos que tod@s estejam bem e aprendendo a lidar com este momento de tanta tensão 

diante da pandemia do Coronavírus. Esperamos que tenham recebido e que aproveitem o 

Guia Famílias Brincantes, que foi elaborado com muito carinho para auxiliá-los a manter a 

ludicidade em casa junto às crianças! Nós continuamos em trabalho remoto e viemos, através 

deste, tratar da questão dos projetos de extensão voltados à Brinquedoteca.  

Em apreço ao princípio de confiabilidade que norteia as relações entre tod@s que compõem a 

Brinquedoteca do CE e as famílias atendidas, e ainda para expressar nosso zelo pela garantia 

do sigilo de informações específicas sobre seu(a)s filho(a)s que são usuário(a)s da 

Brinquedoteca do CE, viemos por meio deste comunicado solicitar-lhes a autorização para 

obtenção e utilização de fotografias/vídeos com imagem do(a) seu(sua) fiho(a) em atividades 

lúdicas desenvolvidas no âmbito da Brinquedoteca. A formalização deste pedido faz-se 

necessária, pois as ações extensionistas atendem também ao princípio da publicidade da 

administração pública, conforme consta em Edital PROBEX 2020: 

Visando o cumprimento do princípio de publicidade da administração pública, as equipes dos 

projetos PROBEX 2020 ficarão obrigadas a divulgar as ações de extensão por meio de 

publicização das mesmas, utilizando-se das redes sociais tais como: Facebook, Instagram, 

YouTube, Twitter, Google+, sempre indexando as publicações no #probexufpb 

Atualmente, com o resultado em final de março/20 da seleção de projetos PROBEX, temos em 

andamento os Projetos: 

FLUEX (PJ012-2020) “Voluntariado e tutoria entre pares na Brinquedoteca: ampliando 

contextos de formação docente” que visa dar continuidade ao processo de formação dos 

estudantes engajado(a)s como estagiários e voluntários nas atividades da Brinquedoteca. 

Coordenadora: Prof. Dr.ª Maria Teresa Barros Falcão Coelho. Período de atividades do projeto: 

Março a Dezembro de 2020. 

PROBEX 2020: 

PROBEX (PJ135-2020) ”BRINCADEIRAS AFRICANAS: memória, oralidade e ancestralidade na 

afirmação das identidades afro-brasileiras” que objetiva proporcionar apresentação de 

brincadeiras africanas, na visão afrocentrica, como elemento de construção da identidade 

infantil. Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Alba Cleide Calado Wanderley. Período de atividades do 

projeto: Abril a Dezembro de 2020.  

PROBEX (PJ206-2020) “Seres brincantes: oficinas lúdicas com crianças usuárias da 

Brinquedoteca do CE-UFPB” tem como foco o planejamento, execução e avaliação de 

atividades lúdicas realizadas para e com as crianças atendidas pela brinquedoteca, após 

processo de formação teórica-metodológica e conhecimento da dinâmica de atividades 

desenvolvidas nesse espaço, por parte de estudantes de Pedagogia e Licenciaturas. 



Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Blenda Carine Dantas de Medeiros. Período de atividades do 

projeto: Abril a Dezembro de 2020. 

PROBEX (PJ225-2020) "Brinquedoteca Universitária: a brincadeira como ferramenta para a 

promoção do desenvolvimento infantil e para a formação de professores" tem como objetivo 

acompanhar as atividades desenvolvidas na Brinquedoteca por meio da supervisão acadêmica 

de estagiários e voluntários que atuam no laboratório. Além disso, este projeto irá realizar 

momentos de diálogo com as famílias atendidas e organizará espaços de formação abertos à 

comunidade acadêmica sobre o brincar. Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Cárita Portilho de Lima. 

Período de atividades do projeto: Abril a Dezembro de 2020. 

PROBEX (PJ633-2020) "Entre Vivências e Falas: a Cultura Afro-brasileira na Brinquedoteca" 

pretende desenvolver atividades que proporcionem a transmissão, produção e discussão do 

conhecimento acerca da Cultura Afro-brasileira no contexto da Brinquedoteca. Para tal, busca-

se: estimular diversas formas de expressão das crianças participantes, considerando a Cultura 

Afro-brasileira; refletir com as crianças participantes a importância da Cultura Afro-brasileira 

em nosso país; desenvolver com os discentes extencionistas atividades de análise e discussão 

de fontes bibliográficas e de suas vivências ao longo do projeto, contribuindo para a formação 

docente. Coordenadora: Prof. Dr.ª Thaís Oliveira de Souza. Período de atividades do projeto: 

Abril a Dezembro de 2020. 

PROBEX (PJ548-2020) “Oficinas de contação de histórias: a brinquedoteca como contexto de 

desenvolvimento infantil e formação docente” tem por objetivos: promover o uso da contação 

de histórias como recurso didático-metodológico no atendimento às crianças usuárias da 

Brinquedoteca do Centro de Educação (CE); melhorar a qualidade da formação docente inicial 

dos estudantes das Licenciaturas em Letras, Pedagogia, dentre outras licenciaturas da UFPB, 

especialmente em relação às atividades de contação de histórias; contribuir com o 

aprimoramento da prática pedagógica dos educadores de instituições de Educação Infantil, em 

relação às atividades de contação de histórias. Coordenadora: Prof. Dr.ª Maria Teresa Barros 

Falcão Coelho. Período de atividades do projeto: Abril a Dezembro de 2020. 

Estes projetos, submetidos e aprovados pelos editais do FLUEX e PROBEX 2020, acima 

apresentados, serão detalhados presencialmente por seus respectivos coordenadores, assim 

que as atividades presenciais forem retomadas. No entanto, considerando a continuidade das 

atividades dos mesmos, com propostas que poderão envolver trocas de imagens das crianças 

em atividades lúdicas em casa, enviamos-lhes um pedido de autorização para utilização de 

imagens, que segue anexo. 

Solicitamos, em caso de concordância, o envio do TCLE com assinatura digital através da 

resposta a este e-mail. 

Que possamos nos reencontrar em breve! 

Atenciosamente, 

Coordenação da Brinquedoteca do CE 

 



Termo de Autorização para obtenção e utilização de imagens 

Eu, _____________________________________________________, por meio deste Termo de 

Autorização, permito a obtenção de fotografias e/ou vídeos das atividades lúdicas em que 

meu(s)/minha(s) filho(a)s 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________esteja(m) 

participando relativas aos projetos de extensão desenvolvidos por estudantes e docentes 

vinculados à Brinquedoteca do Centro de Educação, a saber:  

FLUEX (PJ012-2020) “Voluntariado e tutoria entre pares na Brinquedoteca: ampliando 

contextos de formação docente”; PROBEX (PJ135-2020) ”BRINCADEIRAS AFRICANAS: memória, 

oralidade e ancestralidade na afirmação das identidades afro-brasileiras”; PROBEX (PJ206-

2020) “Seres brincantes: oficinas lúdicas com crianças usuárias da Brinquedoteca do CE-UFPB”; 

PROBEX (PJ225-2020) "Brinquedoteca Universitária: a brincadeira como ferramenta para a 

promoção do desenvolvimento infantil e para a formação de professores"; PROBEX (PJ633-

2020) "Entre Vivências e Falas: a Cultura Afro-brasileira na Brinquedoteca"; PROBEX (PJ548-

2020) “Oficinas de contação de histórias: a brinquedoteca como contexto de desenvolvimento 

infantil e formação docente”. 

Autorizo que estas imagens sejam publicadas utilizando-se das redes sociais tais como: 

Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, +, sempre indexando as publicações no 

#probexufpb com a finalidade de publicizar a administração pública através de suas ações 

extensionistas, assim como, promover a divulgação de conhecimento científico em eventos de 

natureza acadêmica e científica. 

Este consentimento pode ser revogado, sem qualquer custo ou prejuízo à minha pessoa e ao(s) 

meu(s)/minha(s) filho(a)s, a partir de minha solicitação por escrito. Fui esclarecido(a) de que 

não receberei nenhum ressarcimento ou pagamento pelo uso das imagens do(a)s 

meu(s)/minha(s) filho(a)s. Portanto, estou de acordo com a utilização destas imagens para as 

finalidades de publicidade da administração pública no contexto de suas ações extensionistas e 

divulgação de conhecimento científico em eventos de natureza acadêmica e científica. 

João Pessoa, 09 de abril de 2020. 

 

 

Assinatura do responsável 



Anexo – Publicação do Guia Famílias Brincantes no site do CE – Abril/2020 e no Instagram 

@familiasbrincantes Maio/2020 

 

 



Anexo – Quadro com planejamento das ações dos projetos de extensão vinculadas à Brinquedoteca do CE para o semestre 2020.1. 

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 2020 – BRINQUEDOTECA CE 

PROJETOS AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

FLUEX (PJ012-2020) 
“Voluntariado e 
tutoria entre pares 
na Brinquedoteca: 
ampliando 
contextos de 
formação docente” 

Publicações semanais 
no Instagram. 

Publicações semanais no 
Instagram; 
 
Llive de contação de 
histórias - parceria com o 
projeto  
@oficinadecontacao 
 

Publicações semanais no 
Instagram;  
 
Publicação do Guia 
Volume 2; 
 
Encontro virtual com 
crianças da 
Brinquedoteca – parceria 
com todos os projetos. 
 
 

Publicações semanais 
no Instagram; 
 
Evento formativo 
 
ENEX 

Publicações semanais 
no Instagram; 
 
Finalização do projeto  

PROBEX (PJ135-
2020) ”Brincadeiras 
Africanas: memória, 
oralidade e 
ancestralidade na 
afirmação das 
identidades afro-
brasileiras” 

 Brincadeiras africanas e 
afro brasileiras; 
 
Contação:  O menino 
coração de  Tambor. 

Publicação dos afro-
brincantes; 
 
Publicação de produção 
de desenho do Baobá – 
parceria 
@seresbrincantes; 
 
Leitura de história: Tema: 
Brinquedos e 
brincadeiras. 

Produção de uma 
mancala – parceria 
@brincaraprenderensinar
-ufpb. 
 
Publicação dos afro-
brincantes; 
 

Memórias do brincar; 
 
Participação no 
evento coletivo da 
extensão da 
brinquedoteca. 
 
ENEX 

Finalização do projeto 
Relatório; 
 
Participação do evento 
GEINCOS. 

PROBEX (PJ206-

2020) “Seres 

brincantes: oficinas 

Publicações semanais 

no Instagram 

Publicações semanais no 

Instagram; 

Árvore Baobá – instagram 

Publicações semanais no 

Instagram; 

Curso de extensão O 

Publicações semanais 

no Instagram; 

Curso de extensão O 

Publicações semanais 

no Instagram; 

Curso de extensão O 



lúdicas com crianças 

usuárias da 

Brinquedoteca do 

CE-UFPB”.  

(parceria com Probex 

Brincadeiras Africanas); 

Curso de extensão O 

lúdico na infância: 

possibilidades para o 

brincar em casa (parceria 

com Probex 

Brinquedoteca 

universitária). 

lúdico na infância 

Maria da Penha – 

instagram e curso 

(parceria com Probex 

Oficinas de contação de 

histórias); 

Semana da criança – 

instagram (parceria com 

proj. NEDET). 

lúdico na infância 

Encenação – 

instagram e curso 

(parceria com proj. 

NEDET) 

ENEX 

lúdico na infância 

PROBEX (PJ225-
2020) 
"Brinquedoteca 
Universitária: a 
brincadeira como 
ferramenta para a 
promoção do 
desenvolvimento 
infantil e para a 
formação de 
professores"  

Publicações no 
Instagram. 
 
 

Curso de extensão O 
lúdico na infância: 
possibilidades para o 
brincar em casa (parceria 
com Probex Seres 
Brincantes). 
 
Publicações no Instagram 
a partir de parcerias com 
outros projetos da 
Brinquedoteca. 
 

Curso de extensão O 

lúdico na infância 

Publicações no Instagram. 
 
Encontro Virtual com a 
Brinquedoteca/UFU. 
 
Encontro virtual com 
crianças da 
Brinquedoteca – parceria 
com todos os projetos. 

Curso de extensão O 

lúdico na infância 

Publicações no 
Instagram. 
 
ENEX 

Curso de extensão O 

lúdico na infância 

Publicações no 
Instagram. 
 
Finalização do projeto  

PROBEX (PJ633-
2020) "Entre 
Vivências e Falas: a 
Cultura Afro-
brasileira na 
Brinquedoteca". 

Publicações no 
Instagram. 

Publicações no 
Instagram; 
 

Publicações no 
Instagram;  
 
WebSeminário e 
apresentação (Meet): 
Coco e Ciranda para 

Publicações; 
 
 
WebSeminário e 
apresentação (Meet): 
Capoeira para 

Finalização do projeto  



crianças.  crianças.  
ENEX 

PROBEX (PJ548-
2020) “Oficinas de 
contação de 
histórias: a 
brinquedoteca 
como contexto de 
desenvolvimento 
infantil e formação 
docente”  

Publicações semanais 
no Instagram; 
 
Live de Contação de 
histórias 

Publicações semanais no 
Instagram; 
 
Live de Contação de 
histórias – parceria com 
@familiasbrincantes; 
 
Oficina “Aprendendo a 
contar histórias para as 
crianças”. 

Publicações semanais no 
Instagram; 
 
 Oficina “Aprendendo a 
contar histórias para as 
crianças” 
 
Live Parceria com 
@seresbrincantes 

Publicações semanais 
no Instagram; 
 
Live de Contação de 
histórias. 
 
ENEX. 

Publicações semanais 
no Instagram;  
 
Finalização do projeto  



Anexo – Homologação publicada pela Editora da UFPB referente a submissão do E-book “Entre 

pares: construindo contextos para promover o brincar e a formação docente”  

 

 


