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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA AÇÃO RONDON REALIZADA NO MUNICÍPIO 

DE TEIXEIRA SOARES – PR 

 

Leandro Ferreira (leferreirapg@gmail.com)1 

Ana Paula Veber (anapaulaveber@hotmail.com)2 

Renata Cenci (renata.ccenci@hotmail.com)3 

Silvio Rutz da Silva (rutz@uepg.br)4 

Resumo: A Operação Rondon permite que acadêmicos desenvolvam atividades extensionistas relacionadas às 

suas áreas de formação durante o período de duas semanas nos municípios do Paraná. A Ação Rondon foi 

realizada pela primeira vez em uma organização social no município de Teixeira Soares – PR e se diferencia da 

Operação Rondon por ter duração de dois dias. Participaram dessa ação 24 rondonistas incluindo professores e 

acadêmicos. As oficinas oferecidas ao público foram: higiene bucal, meio ambiente, elaboração de pipas, 

contação de histórias, culinária e artesanato. Realizou-se também uma atividade recreativa na forma de circuito 

para as crianças e uma roda de conversa, desenho e pintura com idosos. As oficinas permitiram a integração 

entre o público e os rondonistas, promovendo o compartilhamento de conhecimentos e a vivência de uma nova 

experiência. Apesar da curta duração das atividades, a avaliação é positiva, com a certeza de transferência e 

contribuição do conhecimento acadêmico para a sociedade. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Núcleo Extensionista Rondon. 

PROJETOS VINCULADOS 

 

PÚBLICO-ALVO  

Crianças, adultos e idosos moradores da cidade de Teixeira Soares – PR. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Teixeira Soares – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Associação Menonita de Assistência Social (AMAS) de Teixeira Soares – PR. 

JUSTIFICATIVA 

O princípio da extensão universitária é o compartilhamento, entre a universidade e a 

sociedade, do conhecimento desenvolvido através do ensino e da pesquisa que permite o 

enriquecimento pessoal e profissional de acadêmicos e professores praticantes de ações 

extensionistas (NUNES; SILVA, 2011). 

A Operação Rondon (OR), promovida pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e 

coordenada pelo Núcleo Extensionista Rondon (NER-UEPG) permite que acadêmicos da 

UEPG e de outras Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras desenvolvam atividades 

extensionistas relacionadas às suas áreas de formação durante o período de duas semanas nos 

municípios do Paraná. As ações da OR englobam as seguintes áreas: comunicação; cultura; 

direitos humanos e justiça; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção; trabalho. 

A extensão possibilita ao acadêmico a experiência de vivências significativas que lhe 

proporciona reflexões acerca das grandes questões da atualidade e, com base na experiência e 

nos conhecimentos produzidos e acumulados, o desenvolvimento de uma formação 
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compromissada com as necessidades nacionais, regionais e locais, considerando-se a 

realidade brasileira (SARAIVA, 2007; FERNANDES et al., 2012). 

A Ação Rondon realizada no município de Teixeira Soares nos dias 24 e 25 de 

novembro de 2018 foi uma atividade semelhante às desenvolvidas nas edições anteriores da 

Operação Rondon diferenciando-se na sua duração que foi de dois dias. O objetivo dessa 

atividade foi oferecer oficinas para a população local de modo a contribuir com as carências 

do município e despertar o interesse dos acadêmicos participantes pela prática extensionista. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho possui como objetivo descrever a ação realizada e experiência 

vivida nas oficinas realizadas na Ação Rondon em Teixeira Soares, organizadas e ministradas 

por acadêmicos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tendo como público alvo crianças, 

adultos e idosos vinculados a uma organização social da cidade de Teixeira Soares – PR. 

METODOLOGIA 

 A Ação Rondon foi realizada nos dias 24 e 25 de novembro de 2018 no município de 

Teixeira Soares – PR na Associação Menonita de Assistência Social (AMAS) que atende 

crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social por meio da Educação 

Infantil (crianças de 4 meses a 5 anos) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos 

(crianças e adolescentes de 6 a 16 anos). 

 Para integrar a equipe executora dessa atividade foi realizada uma seleção de 

acadêmicos participantes de edições anteriores da Operação Rondon, assim como de 

acadêmicos inscritos na seleção para a Operação Rondon que será realizada no ano de 2019. 

Ao total participaram 24 rondonistas incluindo professores e acadêmicos.  

            O planejamento das atividades foi realizado por meio de reuniões de grupo. 

Primeiramente realizou-se um estudo sobre o município e com base nas suas características 

demográficas e geográficas as oficinas foram estruturadas. Posteriormente, o grupo foi divido 

em pequenas equipes de acordo com o público alvo e oficina a ser ministrada. 

           As oficinas oferecidas ao público no primeiro dia foram: higiene bucal, meio ambiente, 

elaboração de pipas, contação de histórias, culinária e artesanato. No segundo dia realizou-se 
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uma atividade recreativa na forma de circuito para as crianças: em cada etapa cumprida a 

criança recebia uma peça de quebra-cabeça que quando montado representava a imagem de 

uma família. Também no segundo dia realizou-se uma roda de conversa, desenho e pintura 

com idosos de uma Instituição de Longa Permanência localizada próxima à creche. 

 Para a oficina de Higiene Bucal foi utilizado um modelo de boca confeccionado com 

garrafas PET e EVA em tamanho grande para melhor desenvolvimento e aproveitamento da 

oficina pelas crianças. Nas oficinas de artesanato, meio ambiente e elaboração de pipas foram 

utilizados matérias recicláveis (garrafas de vidro, caixas de leite, revistas, papel). Na oficina 

de Meio Ambiente os materiais recicláveis e roupas usadas foram usados para a montagem de 

um boneco espantalho que foi colocado na horta da instituição.  Na oficina de culinária foram 

utilizados os ingredientes necessários para o preparo de uma bolacha natalina simples e 

confeito para decoração. No segundo dia de atividades foram utilizadas peças de quebra-

cabeça elaborado pelo grupo de acadêmicos, jogo de tangram, tabuleiro de jogos, cadeiras, 

corda, bola e materiais recicláveis para a realização da atividade recreativa. 

RESULTADOS 

O público atingido nas oficinas foi aproximadamente 60 pessoas (crianças, adultos e 

idosos). 

A oficina de higiene bucal buscou ensinar as crianças a como realizar a escovação 

dos dentes corretamente a fim de evitar futuros problemas: como cáries e perda dos dentes. 

Para melhor didática da oficina foi utilizado um modelo de boca feito com EVA e garrafas pet 

em tamanho grande, o que despertou maior interesse nas crianças e criou a possibilidade de 

interação das crianças com o assunto. Ao final da oficina, cada criança recebeu uma escova e 

teve a oportunidade de colocar em prática o que aprendeu com a oficina. 

Na oficina de meio ambiente foram reutilizados materiais para a confecção de um 

espantalho. Cada grupo de crianças montou uma parte do corpo do espantalho, utilizando 

roupas velhas sem uso, e revistas para modelar o corpo do espantalho. Com esta atividade 

desenvolveu-se o trabalho em equipe, onde cada grupo de crianças era responsável por uma 

parte fundamental do espantalho, que depois de unida às demais formaria o espantalho 

completo. 
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 Como o Município de Teixeira Soares é pequeno e a renda das famílias vem a maior 

da agricultura, pecuária, exploração florestal e pesca, a produção de bolachas é uma opção de 

renda extra pois os ingredientes envolvidos na receita eram poucos e de fácil acesso. Como as 

atividades aconteceram no fim do ano, as famílias poderiam confeccionar para vender no 

natal. 

 A oficina de artesanato buscou trabalhar a importância do processo de reciclagem uma 

vez que este visa transformar materiais usados em produtos novos. Dessa forma a oficina de 

artesanato teve como objetivo a criação de enfeites natalinos que pudessem enfeitar os lares e 

também pudessem ser vendidos ajudando assim na renda familiar. Diversos itens foram 

confeccionados, como: árvore de natal com revistas, garrafas de vidro e caixas de leite 

decoradas. 

Na atividade recreativa as crianças foram estimuladas a trabalharem em equipe, 

desenvolver raciocínio logico, concentração, agilidade, habilidades manuais e criatividade 

para que pudessem avançar para as etapas seguintes com o objetivo de formar o quebra-

cabeça ao final da atividade. No final de cada atividades elas receberam uma peça de quebra-

cabeça que ao ser montado mostrava uma imagem de uma família de mãos dadas, 

simbolizando assim toda a dedicação que tiveram para conquistar as peças e também para 

incentivá-los sobre a importância da união familiar.  

A roda de conversa, desenho e pintura com idosos permitiu aos acadêmicos 

conhecer cada idoso, ouvir as suas histórias e aprender com suas vivências, sendo essa uma 

demonstração de interesse e afeto, linguagem e interação entre diferentes idades.  

Figura 1 – Conclusão da Atividade Recreativa 

 
Legenda: Acadêmicos, professores e público participante da atividade recreativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da Ação Rondon no município de Teixeira Soares permitiu que os 

estudantes desenvolvessem um trabalho multidisciplinar e tivessem um contato direto com a 

população, uma maneira de compartilhar o conhecimento adquirido dentro da universidade 

para a sociedade.  

A Ação Rondon foi realizada pela primeira vez no município de Teixeira Soares, e se 

diferencia da Operação Rondon, pelo fato de ter duração de dois dias. As atividades foram 

bem desenvolvidas pelos acadêmicos, e apesar da curta duração, houve a certeza de 

transferência e contribuição do conhecimento acadêmico para a sociedade. 

APOIO 

Associação Menonita de Assistência Social (AMAS) 

Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) 

Fundação Araucária  

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais (PROEX) e Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) 
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