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Título do Projeto: Ler para escrever e escrever para ler – Parceria com a USP – Projeto de
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Tipo de Projeto:
Projeto novo ( x )

Projeto em continuidade ( )

Outros

Curso / Núcleo: Pedagogia

IES: FACULDADES INTEGRADAS TERESA D´ÁVILA – LORENA – SP
Avenida Peixoto de Castro, 539 – CEP 12606-580 – Vila Celeste – Lorena / SP
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Descrição Sumária do Projeto:
A engenheira Dr.Érica Leonor Romão, da USP-Lorena/SP parceria com o UNIFATEA em
especial com o curso de Pedagogia, para auxiliarmos no processo de alfabetização dos pais
das crianças que participam do Projeto de Extensão Família Feliz.
A parceria foi mediada pelo Dr. Rosinei Baptista, convidamos a Prof. Me. Olga Arantes, ministra
a disciplina EJA, na Pedagogia.
As atividades de alfabetização acontecerão nos mesmos dias e horários do projeto família
feliz,ou seja, em três sábados do mês, das 8h às 12h30, no campus USP-Lorena, se preciso
usaremos os espaços do UNIFATEA, também.

Objetivo Geral:
Auxiliar pais das crianças que participam do projeto Família Feliz (USP-Lorena) no processo de
leitura e escrita.

Objetivos Específicos:

Metodologia:

Coordenador do projeto: Prof.ª Drª. Maria Cristina Marcelino Bento
Prof.ª Me. Olga Aparecida Arantes Pereira

E-mail do coordenador: criscabento@gmail.com ; olga.arantes@uol.com.br

Alunos:
Turma de 2016:
Caique Augusto José Medeiros Ribeiro -2º Pedagogia
Daniela Fernanda Barbosa Farias 3º
Thais Gonçalves de Souza 3º
Thaysa Cristina Oliveira Loureto de Castro 1º
Alex Augusto de Abreu 1º
Juliano Rodrigues Lourenço C.A
Turma de 2017:
Eliane Aparecida do Prado
Joyce Luiza de Oliveira Moreira
Tamires Marceli da Silva
Francieli Crislaine Ribeiro
Maria Júlia Marques Rodrigues
Turma de 2018:
Joyce Luiza de Oliveira Moreira
Tamires Marceli da Silva
Francieli Crislaine Ribeiro

Grandes Áreas de Conhecimentos Abrangidas pelo projeto:
( ) Ciências Agrárias e Veterinárias
( ) Ciências Biológicas e Fisiológicas
(x) Ciências Humanas
( ) Ciências Sociais Aplicadas
( ) Ciências da Saúde
( ) Engenharias
(x) Lingüística, Letras e Artes

Áreas Temáticas:
( ) Comunicação
( x ) Cultura
( ) Direitos Humanos e Justiça
( x ) Educação
( ) Meio Ambiente
( ) Saúde
( ) Tecnologia e Produção
( ) Trabalho

Beneficiário / Clientela:
Equipe envolvida na execução:
( 2 ) Número de docentes
(10 ) Número de graduandos bolsistas

( 10 ) Número de graduandos não bolsistas
(

) Técnicos

( 5 ) Externos

Categoria do Projeto: ( ) Temporário

(x) Permanente

Período de Realização: a partir de maio de 2016.
Instituições Parceiras: EEL- USP/LorenaSP

Cronograma

Dia

PROJETO FAMÍLIA FELIZ
Horário

Realizado em 3 sábados do mês.

8h às 12h30

Local

Campus USP-Lorena
UNIFATEA

Avaliação de Resultados:
Produtos Acadêmicos gerados (pesquisa, leituras, documentários, relatórios, artigos,
entre outros):
UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM
PROJETO SOCIAL: PROJETO FAMÍLIA FELIZ
ROMÃO, E. L.1; BENTO, M. C. M,2; RUIZ, J. B.1;PEREIRA, C.1;SANTOS, B. P. A.1; FERREIRA, B. P.2; PEREIRA, O. A. A.2
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA – EEL – USP 1; CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA – UNIFATEA 2
LORENA, SP.
INTRODUÇÃO
O artigo
da
o Brasileira de
, “a universidade
o ao
pio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e
”, ou seja, a universidade possui a função de elaborar o conhecimento a partir de pesquisas, de transmiti-lo
pelo ensino através do desenvolvimento de ações sociais aplicando o conhecimento científico realizando a disseminação de
conhecimentos E
para
a formação e capacitação de profissionais bem qualificados. Assim a extensão universitária serve deve ser
MATERIAIS
MÉTODOS
instrumento de inserção social, aproximando a academia das comunidades locais.
Buscando uma maior participação entre a universidade e a comunidade carente criou-se, em 2016, o Projeto Família Feliz da
Escola de Engenharia de Lorena, EEL-USP, projeto social que tem como objetivo realizar oficinas na área de culinária,
artesanato e a atividade de complementação educacional, em parceria com o UNIFATEA visando melhoria na qualidade de vida
das famílias em seu aspecto econômico, social e emocional, melhorando sua autoestima e autorrealização.

METODOLOGIA

RESULTADOS

Um grupo de alunos da EEL-USP e uma professora ao
perceberem os adultos/pais parados na mediação do
Campus II da EEL – USP aguardando a finalização das
atividades das crianças, iniciaram os diálogos para definir
que tipos de atividades poderiam oferecer a estas
pessoas aparentemente ociosas.
Adotou-se a Metodologia Ativa de Ensino na forma de
desenvolvimento de processos de aprender com cenários
reais ou simulados da realidade, numa tentativa de expor
o desafio, em sala de aula, de gerar soluções para
práticas sociais, com diversidade contextual (BERBEL,
2011).
Desta forma, inicialmente são oferecidas as oficinas
profissionalizantes por alunos da graduação, docentes,
profissionais externos que atuam como voluntários, com
aula teórica e prática.
Oferecendo as seguintes atividades:
• Vídeo motivacional ;
• Treinamento na área de vendas,
• Conceitos de boas práticas de limpeza e higiene, etc.
Na Figura 1 mostra exemplo de oficina de fabricação de
trufas de chocolate e de tapetes de crochê.

Atualmente as oficinas contam com a participação de 20
adultos, sendo eles pais, tios, avós. Espera-se com o
desenvolvimento do projeto alcançar a participação de 50
adultos. A partir das atividades desenvolvidas percebeuse a necessidade de ensinar alguns desses pais que não
são alfabetizados e gostariam de aprender a ler e
escrever para dar apoio ao o filho, para pegar o ônibus, ir
ao banco, entre outras necessidades básicas do dia a dia.
A complementação de ensino é realizada mediante a
proposta de FREIRE, 1989 para a alfabetização de
adultos – educação e vida.

CONCLUSÕES
Observou-se melhora na autoestima das mulheres que
mostraram interesse em desenvolver as habilidades
adquiridas como por exemplo, venda de trufa no bairro,
confecção de tapetes de crochê para venda; melhora no
convívio com os outros participantes do projeto e
perseverança para vencer desafios e dificuldades. Assim o
projeto vem se mostrando uma atividade eficiente de
estímulo do aluno em maior contato com a realidade
social, permitindo assim perceber e investigar problemas
para então desenvolver ações que conduzam ao
desenvolvimento humano da sociedade, priorizando
atividades que envolvam o aprendizado de forma
contínua.

Figura 1 – Oficina de Trufa e Crochê
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Eventos 2016: Pintura em tecido

Oficina sobre a história do Crochê:

Eventos 2017:
No dia 09/04/2017 retomaram as atividades de extensão por meio do Projeto Família Feliz, uma iniciativa
da Drª Érica Romão (EEL/USP) em parceria com o Curso de Pedagogia do UNIFATEA. Nesta data
estiveram presentes as alunas Francieli Crislaine Ribeiro, Joyce Luiza de Oliveira Moreira e Maria Júlia
Marques Rodrigues que realizaram, além de uma Roda de Conversa, uma dinâmica de sensibilização com a
supervisão da Prof.ª Drª Maria Cristina Marcelino Bento.

Na manhã do dia 20 de maio de 2017, um grupo de alunas (5) do curso de Pedagogia do UNIFATEA juntamente
com um grupo de alunos (5) da USP ministraram oficina de informática para 10 pais que residem nos bairros:
Bairros Campinho, CECAP e Novo Horizonte.
Esta atividade faz parte do Projeto de extensão do curso de Pedagogia em parceria com a USP/Lorena, sob a
coordenação da Profª Drª Maria Cristina Marcelino Bento.

Even

Na manhã do dia 03 de junho, um grupo de alunas (3) do curso de Pedagogia do UNIFATEA, juntamente com um
grupo de alunos (4) da USP, assistiram ao Filme Wall-E, no Auditório Clarice Lispector com a Diretora do Cine
Clube Olga Arantes Pereira.
Os universitários preparam pipoca e lanche aos pais (10) que residem nos bairros: Bairro Campinho, CECAP e
Novo Horizonte que frequentam o Projeto Família Feliz. Esta atividade faz parte do Projeto de extensão do curso
de Pedagogia em parceria com a USP/Lorena, sob a coordenação da Profª Drª Maria Cristina Marcelino Bento.

Ofici

