LARDAM - LABORATÓRIO DE RECURSOS DIDÁTICOS E
ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS

CARACTERIZAÇÃO:
O LARDAM é um espaço que surgiu para auxiliar e atender as
demandas do curso e de licenciaturas da FAMA e também das escolas da
região. Tem se configurado como lugar de pesquisa, de aprendizagem e de
produção de recursos didáticos e alternativos metodológicos que garantam o
tratamento adequado aos conteúdos de cada área de conhecimento.
O LARDAM foi criado em 27 de agosto de 2004, definindo como data
para apresentação do Projeto do LARDAM a Direção da FAMA em 01 de
setembro de 2004. Foi nomeada como Coordenadora do LARDAM a Profª.
Maria de Lourdes Coelho Silva, iniciando suas atividades a partir de 01 de
setembro de 2004. Em 2006, Sonia Maria Miniguitte Coelho nomeada a nova
Coordenadora do LARDAM. A Pedagoga e Professora Aurinéia Rigamonti Cruz
foi nomeada em 2014 como a nova Coordenadora do LARDAM.
É importante ressaltar que a idéia de recursos didáticos alternativos não
pretende ser a solução para os inúmeros problemas que perpassam o ensino e
a aprendizagem na atualidade. Do mesmo modo, não significa dispensar o
laboratório, mas sim deixar de percebê-lo como a única fonte que dispõe de
recursos para o ensino.
Caracteriza-se como Laboratório de Aplicação dos conhecimentos
adquiridos pelos graduandos do curso de Pedagogia da Faculdade de Mantena
– FAMA. Configurando-se espaço privilegiado de aplicação prática da
aprendizagem, pois visa oferecer à comunidade acadêmica da FAMA e à
comunidade

escolar

mantenense

um

serviço

de

orientação

metodológica – umas das funções escolares do Pedagogo.

didático-

JUSTIFICATIVA:
A criação de um laboratório de recursos didáticas e alternativas
metodológicas se justificam na necessidade de oportunizar a aplicação prática
dos conhecimentos adquiridos pelos alunos durante o curso de Pedagogia da
Faculdade de Mantena – FAMA. Conhecimentos que permeiam a atuação do
Pedagogo em suas diversas especializações e áreas emergentes de atuação.
A relação teoria-prática vivenciada no estágio supervisionado necessita de uma
estrutura pedagógica e orientação acadêmica que auxilie na preparação e
planejamento de atividades escolares.
As disciplinas ministradas no curso de Pedagogia pressupõem uma
aplicação prática dos conhecimentos. Esta se dá também nas relações de
ensino-aprendizagem entre acadêmicos e professores. Com este fim, o
LARDAM – Laboratório de Recursos Didáticos e Alternativas Metodológicas –
pode auxiliar os alunos nas atividades de sala-de-aula.
Uma vez que as relações de conhecimento perpassam invariavelmente
pela prática curricular, os professores do Ensino Superior necessitam de um
espaço onde suas concepções pedagógicas possam ser discutidas, ampliadas
e aplicadas, traduzindo-se em alternativas metodológicas e recursos didáticos
administrados com eficácia. A compreensão das atividades pedagógicas tanto
de docência quanto de gestão se dá nesta confluência de práticas e teorias,
onde um laboratório tem função significadora nesta dinâmica de aprendizagem.
A integração dessas atividades a que se propõe o LARDAM visa garantir a
formação do pedagogo com base docente e gestora do ensino, capacitado a
atuar em qualquer segmento ou instância da Educação Formal ou Não-formal
no Brasil.

FINALIDADE:
Tem por finalidade executar atividades voltadas À instrumentalização de
ensino e treinamento de professores e alunos, seja em nível de ensino e
extensão. È Laboratório de aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos
alunos do Curso de Pedagogia da FAMA, configurando-se um espaço
privilegiado de aplicação prática da aprendizagem, visando oferecer a

comunidade Acadêmica da FAMA e a Comunidade escolar mantenense um
serviço de orientação didático-metodológicas - uma das funções escolares do
Pedagogo.
A execução dessas atividades dá-se através de:
1. Assessoria e orientação sobre instrumentação de ensino e tecnologia
educacional nas diferentes áreas de conhecimento;
2. Realização de atividades voltadas à formação em tecnologia educacional e
treinamento de professores e alunos;
3. Realização de pesquisa na área de instrumentação de ensino;
4. Produção, arquivamento e empréstimo de materiais didáticos aos
professores e alunos;
5. Empréstimo de equipamentos audiovisuais;
OBJETIVOS:
Geral:
Articular teoria e prática das diversas disciplinas do Curso de Pedagogia
numa visão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Estágio, para concretização de
uma aprendizagem significativa dos graduandos em pedagogia.
Específicos:


Oportunizar práticas de orientação e supervisão escolares da Educação
Básica para os graduandos.



Oferecer orientações didático-pedagógicas e contribuir com alternativas
metodológicas para realização do Estágio Supervisionado do curso de
Pedagogia.



Auxiliar os acadêmicos da Faculdade de Mantena na elaboração e
apresentação de trabalhos nas diversas disciplinas dos cursos de
graduação da FAMA.



Atender os professores dos diversos cursos da Instituição para auxiliálos em sua prática docente.



Prestar serviços de orientação Pedagógica À comunidade escolar do
Município de Mantena/MG, desde que estabeleça a prioridade de

atendimento aos discentes do Curso de pedagogia, demais discentes e
docentes da FAMA, nesta ordem.


Aplicar o sentido e a utilidade de informática na educação para a
elaboração de recursos didáticas e alternativas metodológicas.



Auxiliar a criação, elaboração, confecção e utilização de recursos
didático-metodológicos no contexto ensino - aprendizagem.



Orientar e discutir projetos, planos de ensino e atividades escolares,
numa perspectiva interdisciplinar, buscando adequação aos parâmetros
curriculares nacionais.



Divulgar os serviços desenvolvidos pelo laboratório de recursos
didáticas e alternativas metodológicas



Oferecer mini-cursos, oficinas nas diversas áreas do saber pedagógico.

PÚBLICO ALVO:


Alunos do curso de Pedagogia da Faculdade de Mantena-FAMA e
demais alunos dos cursos ministrados na instituição.



Professores dos cursos de graduação da FAMA.



Comunidade escolar do Município de Mantena.

Metodologia de Trabalho:
Atividades desenvolvidas e organização:


Colaboração, orientação e sugestões no desenvolvimento de projetos
pedagógicos.



Elaboração, confecção, orientação de produção e utilização de recursos
didáticas e alternativas metodológicas.



Auxílio

didático

e

metodológico

para

apresentação

de

trabalhos

acadêmicos.


Empréstimo de jogos e recursos didáticos, produzidos no laboratório, ou
adquiridos em mercado especializado, para alunos, professores e
comunidade, obedecendo esta ordem de atendimento prioritário.



Orientações didático-pedagógicas em geral.
PROFESSOR/A COORDENADOR/A:

Deverá ser indicado pela coordenação do curso de Pedagogia em
consonância com a Direção Geral da Faculdade de Mantena – FAMA. Ser
graduado/a em Pedagogia e compor o quadro docente do Curso de Pedagogia
da FAMA.
Atribuições:


Coordenar todas as atividades desenvolvidas pelo LARDAM – Laboratório
de Recursos Didáticos e Alternativas Metodológicas.



Coordenar, orientar e avaliar o trabalho das alunas monitora, bem como
definir e atribuir tarefas e prazos as mesmas.



Orientar a clientela do LARDAM nas atividades desenvolvidas pelo
laboratório.



Avaliar os trabalhos realizados pela equipe, juntamente com a mesma, para
o melhoramento e aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo LARDAM.



Convocar e coordenar reuniões de planejamento, junto a Equipe de
Trabalho e Coordenar do Curso de Pedagogia, que objetivem definir
estratégias de ação, melhoria e continuidade das atividades pedagógicas.



Fornecer relatório semestral das atividades desenvolvidas e um parecer
descritivo das mesmas após avaliação participativa com toda a equipe
LARDAM a coordenação do Curso de Pedagogia.
ESTRUTURA FÍSICA DO LARDAM
Espaço Físico:
O Laboratório de Recursos Didáticos e Alternativas Metodológicas será

instalado em uma sala com as seguintes dimensões: 22,22 metros quadrados.
Organização do Espaço Físico:
O LARDAM será organizado por ambientes, a saber:
1. Ambiente Lógico-matemático: reservado à produção e aquisição de
recursos didáticos e estratégias metodológicas que priorizem o raciocínio, o
uso da lógica e o aprendizado de conteúdos de matemática e física.
2. Ambiente ciências Naturais: reservado a materiais de laboratório
das ciências naturais como Biologia e Química.

3. Ambiente Letramento: reservado a recursos e estratégias voltados
ao aprendizado de línguas, literatura, produção de textos e comunicação
(textual ou não).
4. Ambiente Sócio-pedagógico: destinado a relações de ensinoaprendizagem voltadas para a formação de valores, limites, convivência, saúde
física e mental, discussões filosóficas, ética e técnicas que trabalham dinâmica
de grupos.
5. Ambiente de produção: a maior área do LARDAM que se destina a
reunião de grupos, de produção de recursos, orientação, definição de
estratégias e demais atividades desenvolvidas no LARDAM.
6. Ambiente do Serviço Social: espaço aberto para arquivo e
organização dos recursos didáticos produzidos pelos alunos de Serviço Social.
7- Ambiente de Administração: espaço aberto para arquivo e
organização dos recursos didáticos produzidos pelos alunos de Administração.
EQUIPAMENTOS


Estantes e prateleiras para organização do material didático de acordo com
sua especificidade.



Cavaletes para álbum seriado.



Quadro branco



Agenda de empréstimos



Mesa de granito com 35 bancos para atividades em grupos – usuários e
equipe LARDAM.



Estantes de aço



Materiais didáticos.

MATERIAIS DISPONÍVEIS:
Os materiais de almoxarife serão basicamente papelaria e sucataria que,
uma vez utilizados por professores ou comunidade escolar do Município de
Mantena, deverão ser repostos conforme orientação e administração de
almoxarifado do professor auxiliar e alunos/as. Os docentes do curso de
Pedagogia terão acesso irrestrito à utilização de materiais sem necessidade de
reposição.

A produção de recursos e projetos do corpo docente e discente da
FAMA passa automaticamente a pertencer ao acervo do LARDAM, podendo
ser utilizado pela instituição e comunidade, mediante registro de empréstimo.
A

preservação

e

manutenção

de

material

de

empréstimo

são

de

responsabilidade dos usuários, conforme orientação da equipe LARDAM.
CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES:
Normas e Procedimentos de Funcionamento:
Horário de Funcionamento:
De 2ª a 6ª feira – 18:30 às 22:30

Normas e Procedimentos:
1. É proibida a entrada e consumo de comidas ou bebidas nas
dependências do laboratório.
2. Conforme lei já estabelecida, fica proibido fumar nas dependências do
laboratório.
3. O uso deve der estritamente acadêmico.
4. O uso do laboratório será feito mediante agendamento prévio e em
horários estabelecidos.
5. O aluno deverá preencher um formulário para agendamento, que deverá
conter a assinatura do professor solicitante do trabalho, ou visto da
Coordenação do Curso.
6. Reservas serão feitas somente por professores e alunos da FAMA na
Secretaria de Graduação, e caso de não utilização o usuário deve
notificar com pelo menos 48 horas de antecedência.
7. No período de aula o uso do laboratório é livre, porém controlado.
8. Não será permitido o uso do laboratório pelos alunos, quando o horário
estiver reservado para aula.
9. Durante o horário reservado somente será permitida a permanência dos
alunos agendados.
10. Equipamentos do laboratório não poderão ser emprestados, apenas os
recursos didáticos e metodológicos confeccionados pelos alunos que

poderão ser emprestados para aqueles que estiverem em período de
Estagio Supervisionado ou apresentação de trabalhos em aulas.

AVALIAÇÃO:
A avaliação deve ser contínua e sistemática. É prevista que aconteça
mensalmente com toda a equipe.
Ao final do semestre letivo a coordenação do LARDAM deverá elaborar
um instrumento avaliativo que priorize um processo de ação-reflexão-ação para
avaliar o LARDAM e replanejar seu funcionamento, podendo até mesmo
delinear um novo perfil para o laboratório, um novo projeto caso se a
necessário, e apresentar junto ao relatório semestral à Coordenação de curso
de Pedagogia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Entende-se, por fim, que a criação e implementação do LARDAM são
processuais gradativas e flexíveis, podendo sofrer adaptações, cortes ou
ampliação no planejamento apresentado neste projeto.
O processo irá respeitar as condições financeiras da instituição podendo
adiar, conforme necessidades, a aquisição de móveis e equipamentos, desde
que não comprometa o funcionamento do laboratório.
Acredita-se que este laboratório terá uma influencia positiva e
significativa na aprendizagem dos alunos do Curso de Pedagogia e tornar-se-á
um marco da Instituição FAMA, bem como um ícone de referência didático pedagógica no Município de Mantena.
Faz-se urgente a implementação do LARDAM e suas atribuições deverão ser
constantemente revistas e evoluir, acompanhando o desenvolvimento da
ciência Pedagógica, da tecnologia e dos Estudos Sociais no Brasil e no mundo.

