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No convívio das salas de aula, lá estamos nós, professoras e estagiárias,
envolvidas na relação direta com crianças, jovens e adultos que estão em
diferentes momentos de suas aprendizagens , muitos com ''problemas
disc ip l inares ' ' ,  e  convivendo com uma crescente tendência à
''medicalização'' de alunos. Assim, há alguns anos, voltamos nossos
estudos para questões que compõem aquilo que seria o ''miudinho da
sala de aula'', que nem tão miudinho é, se considerarmos a relevância e
o poder das escolas, das salas de aula, dos professores e das
professoras na formação de pessoas. Desta maneira, foi na busca de
alternativas, de aprofundar estudos, que a equipe de Estágio de Docência
(6 a 10 anos) criou o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em
Escolarização Inicial - NEPEEI - que conta, hoje, com um acervo de
materiais didáticos atualizados (jogos, brinquedos, coletânea de textos,
banco de atividades) visando proporcionar alternativas de pesquisa às
alunos da FACED e educadores em geral. O material pedagógico é
produzido por alunos e professores, confeccionado com sucata e através
de técnicas artesanais. O Núcleo preocupa-se em divulgar a sua
produção, fazendo-se presente em diversos eventos da área de
Educação Matemática, de Alfabetização/Letramento, bem como Salões
de Graduação e de Extensão da UFRGS, dentre outros, além de
promover e organizar eventos extensionistas focalizando diferentes áreas
do conhecimento e de ter organizado a obra Escola e Sala de Aula Mitos
e Ritos - Um olhar pelo avesso do avesso, publicado pela Editora da
UFRGS. Desta forma pretende-se disponibilizar esses materiais bem
como dinamizar seu uso, mostrando as formas criativas e possíveis de
trabalhar diferentes matérias, com eles. Os jogos abrangem as áreas de
Alfabetização, Língua Portuguesa e Matemática e são para séries e
idades diversificadas. O objetivo é que os visitantes possam levar idéias
para reproduzir jogos e pensar maneiras lúdicas de potencializar as
aprendizagens de diversas áreas do conhecimento a partir de materiais
didáticos


