ELABORAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS

Coordenador: SANDRA DOS SANTOS ANDRADE
DIDACOTECA A Didacoteca surgiu do desejo de algumas professoras
da área Formação Pedagógica e Linguagem da Faced/Ufrgs, de oferecer
às professoras em formação e às professoras da Educação Básica,
recursos qualificados para o ensino nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. As professoras Sandra dos Santos Andrade, Luciana
Piccoli, Marília Forgearini Nunes, são as coordenadoras e idealizadoras
do projeto. A sala 819, onde hoje funciona a Didacoteca era,
tradicionalmente, a sala do estágio dos Anos Iniciais da graduação em
Pedagogia que as professoras frequentaram, inicialmente, como alunas.
Quando professoras concursadas, ?herdaram? a sala 819 para dar
continuidade ao trabalho com o estágio dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, também herdaram os materiais e recursos que haviam na
sala. Logo se perguntaram como poderiam atualizar, conservar e
recuperar os recursos a fim de colocar novamente em uso. Então, a
Didacoteca começou como um projeto das professoras coordenadoras
desta extensão de compartilhar os recursos que haviam recebido junto
com a sala, mais os materiais que tinham guardado, os materiais doados
por alunas da graduação em Pedagogia e aqueles produzidos pelas
alunas estagiárias. Este projeto tomou corpo ao longo do ano de 2018 e,
no dia 18 de maio de 2019, foi realizado o lançamento oficial dentro do
projeto ?Quartas na Faced?. Os/as estudantes e professoras/es podem
retirar recursos do acervo que conta com mais de 300 materiais, depois
de fazerem a sua inscrição pelo link encontrado nas redes sociais ou,
podem marcar uma hora para conhecer os recursos, manusear e
fotografar para confeccionar seu próprio recurso pedagógico. Todos as/os
alunas/os estudantes da Graduação em Pedagogia (ou outra licenciatura)
da UFRGS e professoras/es da Educação Básica podem fazer uso dos
recursos sem custos. Quando houver atraso na devolução, danos ou
extravio de algum recurso, haverá uma multa cobrada em materiais para
reposição ou conserto do mesmo.O objetivo da Didacoteca é levar à
comunidade o acesso a recursos didáticos diferenciados a fim de dar
suporte à prática docente e qualificar o fazer pedagógico. Os recursos
podem ser utilizados por estudantes de todos os níveis e modalidades
dos Anos Iniciais ou finais quando, na turma atendida, houver estudantes
que não conseguiram consolidar seu processo de alfabetização e
necessitam de uma adaptação ou diferenciação do ensino.

