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RESUMO – O projeto de extensão “Sentidos e Significados da Prática Escolar – SESIPE” foi 

realizado no Colégio Estadual Instituto de Educação Professor César Prietto Martinez, em 
parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, por meio dos projetos de intervenção 
das acadêmicas do Curso de Pedagogia da Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 
nas Disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio. O projeto envolveu 350 alunos e professores do 
Curso Formação de Docentes, onde se buscou articulação entre a fundamentação teórica e as 
questões metodológicas do processo ensino aprendizagem, favorecendo a seleção de 
procedimentos metodológicos condizentes com os projetos propostos pelas alunas do Curso 
de Pedagogia. Desta forma, estreitou-se o vínculo entre escola e a instituição de ensino 
superior, oportunizando a discussão acerca das problemáticas vivenciadas na Educação 
Infantil e Anos Iniciais. O projeto teve como objetivo discutir as temáticas emergentes do 
contexto escolar; aprofundar as temáticas articulando teoria e prática; subsidiar a formação 
profissional das acadêmicas do Curso de Formação de Docentes para diferentes possibilidades 
metodológicas de intervenção na prática docente da Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental e fortalecer a parceria entre escola e universidade por meio da extensão. 
A metodologia proposta para a realização das oficinas possibilitou um espaço de aprendizagem 
e compartilhamento de conhecimento e ações entre os profissionais, proporcionando a reflexão 
das práticas pedagógicas e o redirecionamento de procedimentos para a melhoria da qualidade 
do ensino no município de Ponta Grossa. As oficinas assim se constituíram: estratégias para 
contação de histórias com fantoches e com materiais recicláveis, aventais pedagógicos; a 
música em sala de aula; a música como estratégia para contação de história; recursos 
didáticos para a Educação Infantil; jogos como recurso para alfabetização; jogos matemáticos; 
atividades psicomotoras; resgatando brincadeiras para a hora do recreio; saúde: incentivando a 
alimentação saudável; jogos para ambientes fechados e abertos. A articulação com o ensino e 
a pesquisa se deu por meio do aprofundamento dos estudos relacionados aos projetos de 
intervenção na escola. Conclui-se que o evento atingiu os objetivos propostos e demonstrou a 
integração  universidade, escola e extensão.  
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