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As experiências lúdicas e práticas, se bem utilizadas, podem facilitar o processo ensino/aprendizagem. Na E.
E. Fernão Dias para exemplificar, ocorreu um evento cultural, ?Copa solidária?, onde foram realizadas
diversas atividades, dentre elas, a confecção das bandeiras dos países participantes da Copa de 2014, com o
auxílio da equipe do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência). Os discentes
utilizaram materiais recicláveis para confecção das bandeiras, motivados pelo docente que teve como
objetivo despertar o interesse e estimular os alunos para um aprendizado efetivo, fazendo com que os
discentes demonstrassem cooperação e participação tornando as aulas mais agradáveis. Objetivos: Despertar
nos discentes a importância da preservação do meio ambiente; preparar o educando para o exercício da
cidadania; mostrar aos alunos os inúmeros benefícios que a reciclagem traz. Metodologias: Para a realização
deste trabalho foi necessário um planejamento com o corpo docente da escola, ficando cada professor
responsável por auxiliar uma turma nas atividades desenvolvidas neste evento; programando aulas
expositivas dialogadas sobre as copas anteriores e apresentando os países e suas respectivas bandeiras que
participariam da Copa 2014. Resultados: Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois além de estimular a
conscientização dos educandos, mostrou, também, que a reciclagem traz inúmeros benefícios para a
sociedade. Conclusão: Destaca-se nesses eventos a importância de uma educação que possibilite transformar
e construir um ambiente educativo e de conscientização, contribuindo para a formação de cidadãos críticos,
aptos para decidirem a sua atuação na realidade socioambiental de maneira comprometida com a sociedade e
com o ambiente em que vive. Portanto, este trabalho foi de suma importância, tanto para os bolsistas do
PIBID quanto para os discentes da referida escola, pois houve uma troca recíproca de experiências, além da
contribuição para formação profissional e pessoal de ambas as partes.
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