
ITEM ESCOLA CURSOS NOME DO PROJETO BREVE DESCRIÇÃO
QTDE

ALUNOS

QTDE

DOCENT

ES

QTDE DE

COLABO

RADOR

 NÃO 

DOCENT

E

QTDE DE 

PESSOAS

ATENDID

AS

COMUNIDADE
HORAS

 TOTAIS

IMPACTO

(h)
Link das fotos

1 HUM&SOC Pedagogia Laboratório Brinquedoteca

Oferecer para crianças 

de 8 a 12 anos,do 5º 

Ano do Ensino 

Fundamental  um 

momento recreativo 

com brincadeiras num 

espaço não formal onde 

tenham oportunidade 

de aprender sobre a 

natureza, a sociedade e 

sobre o seu mundo 

interior  desenvolvendo 

valores significativos 

para seu crescimento.

25 alunos 
01 

docente

03 

colabora

dores da 

Escola

35 

crianças

Escola 

Municipa

l Paula 

Frassinet

ti

04 horas

Oportunizar 

brincadeiras 

livres as 

crianças da 

Escola 

Municipal 

Paula 

Frassinetti 

no dia do 

Estudante,di

a 11 de 

Agosto.

https://www.fli

ckr.com/photos

/145940730@

N02/albums/72

157662449482

468

SEMANA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449482468
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449482468
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449482468
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449482468
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449482468
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449482468


2 HUM&SOC Pedagogia Laboratório Brinquedoteca

No dia  24 de setembro 

a  brinquedoteca do 

curso atuou na Fazenda 

da Esperança de 

Manaus como 

responsabilidade 

social,realizando 

atividades recreativas 

ao ar livre com os filhos 

e visitantes daquela 

casa de auto ajuda de 

Dependentes 

químicos,onde a 

parceria da Instituição 

dá oportunidade de 

mostrar aos discentes 

de Pedagogia a relação 

família e os filhos dos 

mesmos.

20 alunos
01 

docente

02 

colabora

des 

alunos 

egressos 

que 

atuam 

como 

voluntári

os.

600 

crianças

Fazenda 

da 

Esperanç

a 

10 horas

Oferecer aos 

discentes do 

curso de 

Pedagogia,o

portunidade 

de conviver 

com uma 

realidade 

não 

formal,base

ada num 

contexto 

educacional

https://www.fli

ckr.com/photos

/145940730@

N02/albums/72

157666132318

849

https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132318849
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132318849
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132318849
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132318849
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132318849
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132318849


3 HUM&SOC Pedagogia Laboratório Brinquedoteca

No dia 29 e 30 de 

setembro os alunos 

brinquedistas da 

brinquedoteca do curso 

de Pedagogia 

participaram da Feira 

Norte do Estudante  

,esta feira é em parceria 

com as Instituições de 

Ensino Superior, 

apresentando aos 

estudantes finalistas do 

Ensino Médio a 

importancia de 

conhecer os cursos de 

Ensino superior e 

escolherem sua futura 

profissão.O laboratório 

da brinquedoteca 

mostrou que a 

Pedagogia não se 

restringe a sala de 

aula,mas envolve o 

lúdico.

08 alunos
01 

docente

01 

colabora

dor aluno 

egresso 

que atua 

como 

voluntari

o

800 

estudant

es do 

Ensino 

médio

Estudant

es do 

Ensino 

Médio da 

cidade de 

Manaus 

que 

estão se 

preparan

do para 

vestibula

r

10 horas

Apresentar 

aos 

estudantes 

do Ensino 

médio o 

curso de 

Pedagogia 

como uma 

área 

profissional 

que não se 

restringe a 

sala de aula.

https://www.fli

ckr.com/photos

/145940730@

N02/albums/72

157666132511

449[

https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132511449%5b
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132511449%5b
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132511449%5b
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132511449%5b
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132511449%5b
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157666132511449%5b


4 HUM&SOC Pedagogia Laboratório Brinquedoteca

No dia 11 de outubro 

desenvolvemos uma 

atividade lúdica com as 

crianças do 

CMPM2,onde foi uma 

manhã de brincadeiras

10
01 

docente

01 

colabora

dor aluno 

egresso 

que atua 

como 

voluntari

o

26 

crianças
CMPM2 04 horas

Oportunizar 

brincadeiras 

livres as 

crianças 

mostrando a 

importancia 

de brincar 

no contexto 

escolar e 

valorizar o 

dia das 

crianças 

para a 

mesma.

https://www.fli

ckr.com/photos

/145940730@

N02/albums/72

157662449857

148

https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449857148
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449857148
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449857148
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449857148
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449857148
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157662449857148


5 HUM&SOC Pedagogia          Laboratório Brinquedoteca

No dia 28 de Outubro 

proporcionamos um 

espaço onde as crianças 

possam brincar 

sossegadas sem 

cobranças e sem sentir 

que estão perdendo 

tempo, desenvolvendo 

a inteligência, 

criatividade e 

sociabilidade através 

das atividades 

realizadas no espaço 

escolar oportunizando 

para que as crianças 

aprendam a jogarem e 

participarem com 

autonomia e 

independencia na 

Educação Infantil (3 a 5 

anos).Esta atividade foi 

em parceria com a 

Instituição através do 

Global Day.

10 alunos
   01 

docente

01 

colabora

dor aluno 

egresso 

que atua 

como 

voluntari

o

 155 

crianças 

de 3 a 5 

anos 

Aldeia 

SOS - 

Centro 

Municipa

l de 

Educação 

Infantil.

   04 

horas

Criar um 

espaço onde 

as crianças 

vão brincar 

livremente, 

com todo o 

estímulo à

manifestaçã

o das 

potencialida

des e 

necessidade

s lúdicas. 

Muitos 

brinquedos, 

jogos 

variados e 

diversos 

materiais 

que 

permitem 

expressão 

da 

criatividade  

da mesma.

https://www.fli

ckr.com/photos

/145940730@

N02/albums/72

157688254544

471

https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157688254544471
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157688254544471
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157688254544471
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157688254544471
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157688254544471
https://www.flickr.com/photos/145940730@N02/albums/72157688254544471

