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Introdução: O presente estudo trata de uma experiência de Extensão Universitária através do 
Projeto “Escola-Laboratório: Uma alternativa de Melhoria de qualidade do Ensino 
Fundamental,” ligada ao Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão.  
Objetivos: possibilitar aos estagiários do referido curso, o desenvolvimento de Atividades 
didático-pedagógicas no campo de Estágio Supervisionado em docência, articuladas às 
práticas extensionistas voltadas para o processo de alfabetização de crianças e pré-
adolescentes com histórico de insucesso escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
Métodos: Situa-se como espaço de produção e apropriação de saberes docentes necessários 
à gestão de sala de aula de crianças em processo de aquisição da leitura e da escrita, à 
organização da aprendizagem significativa, à tomada de decisão no planejamento de ensino, 
organização, avaliação das atividades desenvolvidas. Destaca-se, como eixo principal, a 
concepção de extensão e o desenvolvimento de uma metodologia crítica e pautada em 
projetos de trabalho, elaborados a partir de situações problematizadoras e, as necessidades 
identificadas, pelos professores/estagiários da turma, formada por crianças do entorno social 
da UFMA.  Resultados: as análises feitas sobre a práxis pedagógica de estagiários, bolsistas, 
voluntários extensionistas, e, pais e/ou responsáveis pelas crianças envolvidas diretamente nas 
atividades. Aponta-se como dimensão inovadora, os saberes e fazeres que referenciam uma 
experiência formadora ancorada em valores e práticas voltadas para os Direitos Humanos, a 
ética profissional e o respeito à dignidade humana. Sustenta-se a tese que a extensão 
universitária produz saberes diferenciados e necessários aos futuros professores. Este Projeto 
de extensão serve como universo para o desenvolvimento empírico de pesquisa em nível de 
doutorado pelo Programa de Pós- Graduação em Educação/UNESP-Marília.


