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CONSTRUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS A PARTIR DE MATERIAL
RECICLÁVEL
Maria Santana de C. Neri / UFPI/PARFOR / msantananeri@yahoo.com.br;
Dejane de Sousa Costa / UFPI/PARFOR / djanecosta@hotmail.com;
Isaura da Rocha Sales / UFPI/PARFOR / isaurarsales@hotmail.com;
Yndira Leira R. de Sousa / UFPI/PARFOR / yndhyra_leite@hotmail.com;
Maria Francisca B. Macedo / UFPI/PARFOR /
franciscamacedo47@yahoo.com.br
Desenvolver interesses e habilidades necessárias à produção e uso de
recursos didáticos a partir de materiais recicláveis;
Identificar materiais recicláveis existente na comunidade que possam ser
utilizados na confecção de recursos didáticos;
Produzir recursos didáticos a partir de material reciclável;
Demonstrar a utilização de recursos didáticos confeccionados a partir de
material reciclável.
A oficina Construção de recursos didáticos a partir de material reciclável
tem como principal objetivo desenvolver interesses e habilidades
necessárias à produção de recursos didáticos a partir de material reciclável,
a serem utilizados na educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental, bem como sensibilizar para a preservação do meio ambiente
como responsabilidade social do cidadão.
A falta de recursos didáticos é uma realidade nas escolas públicas do
nosso estado, daí a necessidade do professor buscar alternativas que
permita uma prática docente de qualidade. Neste sentido, vale observar
que os recursos didáticos são de extrema importância para que se obtenha
sucesso no processo ensino aprendizagem despertando na criança a
vontade de participar e aprender, o que exige que o educador crie situações
que permita o contato com materiais manipuláveis, que favoreça o
raciocínio, o pensamento lógico, tomada de decisão, bem como exercite a
capacidade criadora.
Espera-se que as ideias e sugestões apresentadas nesta oficina contribua
com o fazer pedagógico do professor tornando o processo de
aprendizagem dos alunos mais prazeroso favorecendo a satisfação e a
curiosidade em aprender cada vez mais.
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PALAVRAS-CHAVE

Recurso didático. Confecção. Material reciclável.

Campus Ministro Petrônio Portella - Espaço Cultural Noé Mendes, Sala 11 - Avenida Universitária – Bairro Ininga –
Teresina-PI – CEP: 64.049-550 - Telefone: (86) 3237-1955
Site: www.enforufpi.ufpi.br
E-mail: enforufpi@gmail.com

