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FUXICANDO COM MONTEIRO LOBATO E
OS PERSONAGENS DO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
Marcia Speranza dos Santos Nogueira¹, Ana Cláudia
Moraes Santos
Resumo
O PRODECAD ( Programa de Integração e
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente)
¹ UNICAMP - Vice-Reitoria Executiva de
Administração
é um programa de educação não formal, que
E-mail: edilnogueira@uol.com.br
faz parte da Divisão de Educação Infantil e
Tema: UNICAMP 50 anos: Memórias,
Complementar da Unicamp. Este programa
Experiências e Trajetórias Profissionais.
atende filhos de funcionários e alunos da
universidade matriculados no contra turno da
EIXO 3 – Desenvolvimento humano,
rede estadual de ensino. Neste espaço o
saúde, sustentabilidade e qualidade de
vida
trabalho pedagógico compreende diferentes
Oficinas Culturais, neste contexto este trabalho
visa destacar o projeto “Fuxicando com
Monteiro Lobato e os personagens do sitio do Picapau Amarelo”, desenvolvido
na Oficina de Trabalhos Manuais. Este vem sendo desenvolvido em 2016 com
cerca de 120 crianças, com idades variando de 6 a 14 anos. Em suma, esta
oficina busca colocar em foco a relevância dos Trabalhos Manuais como um
importante recurso pedagógico para o professor, capaz de envolver diversas
áreas do conhecimento, pois além de proporcionar a interação e a socialização
entre crianças de diferentes faixas etárias, viabiliza promover o seu
desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social. Nesta oficina destaca-se a
importância da reutilização de diferentes materiais a fim de estimular a
conscientização socioambiental da criança. Este projeto teve início com um
breve resgate sobre o autor e os personagens do sítio. A partir de então, montouse um painel cultural contendo algumas informações e apresentou-se a proposta
de confeccionar os personagens utilizando a técnica do fuxico. Cada criança é
convidada a fazer um boneco de sua preferência, para isso recebem um esquema
no qual pintavam o seu esboço e utilizam como orientação para confeccionar o
personagem escolhido.
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