REGIONAL RIBEIRÃO PRETO
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua: Rui Barbosa, 1.145 - 9º andar - Sala 92 – Centro - Ribeirão Preto
Telefone: 16-3610-0217 e-mail: rpreto@sieeesp.com.br
JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS CONFECCIONANDO COM SUCATA
28 de abril de 2018, das 8h às 17h – Carga horária: 8 horas.
Local: Rua: Rui Barbosa, 1.145, 9º andar, sala 92 – Centro.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais
interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição.
As inscrições deverão ser feitas com Raquel, até dois dias anteriores a data do curso
pelos telefones 16-3610-0345, 16-3610-0217 ou pelo e-mail rpreto@sieeesp.com.br,
das 8h às 17h.

OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de
certificado a quem não permanecer até o final do curso.

NEUSA CASTRO: Ministra há mais de20 anos cursos e palestras com a finalidade de
ampliar o conhecimento artístico e artesanal dos professores. Formada e Pós Graduada
em Arte Educação e Artes Cênicas. Iniciou sua carreira na Educação em 1989. Trabalhou
com várias séries desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Atuou na Diretoria de
Ensino Sul 3 onde desenvolveu diversos trabalhos ligados a Secretaria da Educação,
Cultura e outros. Realiza diversas matérias para revistas de arte e educação em geral,
atua no Canal São Paulo - TVA, e na TV Rá-Tim-Bum.

SÍNTESE: Elaborar jogos educativos, a partir de material reciclável para ser utilizado
como recurso pedagógico durante as atividades de ensino e de aprendizagem
proporcionando uma aprendizagem significativa.
Sensibilizar sobre o impacto ambiental do lixo e, consequentemente, com a
responsabilidade da saúde do planeta. Confeccionar jogos educativos, utilizando materiais
recicláveis, a fim de propiciar desenvolvimento de habilidades e integração social de forma
significativa. Compreender que a sucata pode ser utilizada como matéria prima para a
elaboração de novos objetos (jogos). Estimular a consciência do potencial criativo do ser
humano e a valorização de materiais simples como possibilidades de se tornarem objetos
úteis.
A concepção sócio interacionista de aprendizagem, o jogo está impregnado de conteúdos
culturais próprios, como conhecimento construído ou em construção dos alunos, ao
jogarem, passam a lidar com regras que lhes permitem a compreensão do conjunto de
conhecimentos veiculados socialmente, permitindo-lhes novos elementos para aprenderem
os conhecimentos futuros." Desse modo, o jogo é um recurso pedagógico relevante para a
aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes possibilitando, ambientes
desafiadores, capazes de "estimular o intelecto" e, consequentemente, conquistar estágios
mais elevados de raciocínio. Além disso, "A função dos jogos e dos brinquedos não se
limita ao mundo das emoções e da sensibilidade; ela aparece ativa também no domínio da
inteligência e coopera, em linhas decisivas, para a evolução do pensamento e de todas as
funções mentais superiores. Assume também uma função social, e esse fato faz com que
as atividades lúdicas extravasem sua importância para além do indivíduo." Nesse sentido,
a confecção de brinquedos e jogos com materiais recicláveis, por serem mais atrativos e
de baixo custo, apresentam-se como possibilidades. É com esse sentido, que o projeto
Jogos feitos com Sucatas - mexe com a sensibilidade, estimula a criatividade e a
integração social.
MATERIAL: É individual e obrigatório - sulfites, régua, retalhos de papel colorido, durex
ou fita dupla face, lápis, cola liquida e bastão, tesoura de bom corte, estilete, canetinha
hidrocor, caneta retroprojetor, cola quente, varias tampinhas de vários tamanhos, palitos
de sorvete, retalhos de E.V.A., caixa de papelão peq., caixas de suco com tampinha (1 lt),
potes com tampa de diversos tamanhos, 02 caixas de ovos (de dz), 6 elásticos, botões (se
tiver), pregadores, 1lata com tampa plástica (tipo Nescau ou leite em pó), rolinhos vazios
de papel higiênico, entre outros.
PÚBLICO-ALVO: Diretores, coordenadores, professores de infantil, fundamental I, II e
médio, recreacionistas, auxiliares, berçaristas e demais interessados.

