DETALHAMENTO DA OFICINA

TÍTULO

AUTOR (ES)

OBJETIVOS

PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE
PORTUGUÊS E MATEMÁTIA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Terezinha de Jesus Rios Nogueira / UFPI / terezinhanogueira@gmail.com;
Cleide Maria de Oliveira Morais / UFPI;
Domingas Ferreira da Cunha / UFPI:
Doracion Aguiar Cruz e Eliete Alves da Silva / UFPI
Otimizar o processo ensino-aprendizagem;
Produzir material didático que tornem as aulas mais dinâmicas;
Despertar o interesse do aluno para maior envolvimento nas aulas.

TEXTO

Oficina de Produção de Recursos Didáticos para o ensino de Português e
Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental foi o tema escolhido
para esta oficina levando em consideração as dificuldades que os alunos
desse nível de ensino têm apresentado frequentemente. Esta dificuldade
fragiliza a aprendizagem dos conteúdos deste nível de ensino além de
dificultar aprendizagens futuras.
Decidiu-se portanto produzir alguns recursos didáticos utilizando diversos
materiais recicláveis e outros de baixo custo que possibilitem aos
professores dessas séries iniciais desenvolver atividades que, de forma
lúdica, despertem os interesses das crianças tornando o processo de
aprendizagem agradável e participativo e consequentemente oportunizando
maior índice de aprendizagem.
Inicialmente os recursos didáticos serão produzidos pela equipe de alunos
professores que os apresentarão e explicarão a aplicabilidade de cada um
de forma a socializar tanto a produção como a utilização dos recursos para
com isto oportunizar o aperfeiçoamento do processo não só para os alunos
professores envolvidos na produção dos recurso, mas para todos os
interessados na melhoria da aprendizagem de Português e Matemática na
séries iniciais no Ensino Fundamental o que provavelmente facilitará a
aprendizagem nos níveis subsequentes.

PALAVRAS-CHAVE

Aprendizagem. Recursos didáticos. Dificuldade de aprendizagem.
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