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Nas últimas décadas, houve uma expansão considerável no número de estudos 

referentes à criança de zero a seis anos e aos idosos em idade avançada. Este fato pode 

ser justificado pela transformação na maneira como este público tem sido percebido 

socialmente, visto que foram reafirmados seus direitos e discutidas possibilidades do 

cumprimento destes, para que todos fossem atendidos em suas necessidades. Este 

projeto de extensão tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

desta população, oferecer subsídios para que os estudantes dos cursos de licenciatura 

reflitam sobre as possibilidades de atuação junto a dois segmentos sociais específicos e 

possibilitar que esta formação contribua para que estes alunos se tornem agentes 

multiplicadores destes conhecimentos junto às pessoas que atuam diretamente nas 

instituições e à comunidade de forma geral. A proposta está sendo desenvolvida em 

duas instituições da cidade de Ituiutaba/MG - Creche Maria de Nazaré e Casa dos 

Velhos desde o mês de maio de 2010, com previsão de término para dezembro do 

mesmo ano. A carga horária total é de 60 horas, que estão sendo distribuídas nas 

seguintes atividades: curso de formação de 20 horas para os estagiários ministrado pelos 

docentes coordenadores do projeto por meio de discussões teóricas e vivências práticas; 

realização de duas campanhas sendo uma do Agasalho e outra do Brinquedo; visitas às 

instituições pelos estagiários para conhecerem sobre a realidade das crianças e dos 

idosos e aplicar um questionário que os permita uma caracterização do público; e 

desenvolvimento de atividades lúdicas e recreativas nas instituições parceiras. O projeto 

conta com a participação de dois docentes do curso de Pedagogia, um docente do curso 

de História, duas técnicas do setor de extensão e vinte e sete alunos dos cursos 

Pedagogia e História da FACIP, além das duas instituições parceiras.  

 


