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RESUMO: O Grupo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar em Formação humana, representações e
identidades - GEPIFHRI reúne professores/as pesquisadores/as das áreas de Pedagogia, História,
Filosoﬁa, Antropologia e Sociologia atuantes no campo da Educação em suas faces dedicadas a
formação humana, intelectual e identitária. Nessa perspectiva, a proposta do projeto ora apresentado
integra um conjunto de ações pertencentes ao “Multiverso: Programa de extensão” que busca a
construção e divulgação de conhecimentos e de práticas que contribuam para a elevação da qualidade
da educação pública, atuando em permanente diálogo com os sujeitos que a constroem no cotidiano,
notadamente educadores/as, estudantes e a sociedade civil nordestina, em especial pernambucana.
Especiﬁcamente este Projeto tem como objetivo geral oferecer para crianças oﬁcinas que utilizam
ferramentas tecnológicas inovadoras, colocando-as como protagonistas na construção de ideias e
materiais a partir de vivências em um ambiente maker. Estas oﬁcinas serão conduzidas pelo
Laboratório de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Infâncias e Projetos Lúdico Educacionais Inclusivos
– LIPLEI. Integram a equipe de execução discentes e professores/as que atuarão na formação,
planejamento e ainda no oferecimento de oﬁcinas para crianças, tendo como fundamento a cultura
Maker. Assim, além das oﬁcinas direcionadas para as crianças, temos também a intenção de realizar
uma articulação com a escola pública para trocas de saberes referentes às proposições realizadas nas
oﬁcinas. Compreendemos que as atividades propostas possibilitam a participação dos/as estudantes
das licenciaturas em atividades de extensão, promovendo discussões sobre a sua importância na
formação docente, integrando-a ao ensino e à pesquisa.

