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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

O LALUPE E A INTENSIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

Elenice Parise Foltran - elenice@uepg.br1 

Dierone César Foltran Junior – dierone@uepg.br2 

Vera Lúcia Martiniak - vlmartiniak@uepg.br3 

 

Resumo: Tendo em vista, as mudanças ocasionadas no país pela pandemia causada pelo novo coronavírus - 

SARS-CoV-2, o qual estabeleceu o isolamento social para a população em geral e para a comunidade 

universitária e a necessidade da continuidade do desenvolvimento de atividades extensionista não presenciais, o 

projeto de extensão LALUPE: Laboratório Lúdico Pedagógico promoveu um curso online para a formação de 

professores e metodologias inovadoras para a aprendizagem por meio da ludicidade. O presente trabalho tem por 

objetivo apresentar a ação extensionista desenvolvida para atender às necessidades educacionais emergentes e 

atuais. O curso online foi oferecido mensalmente, aos professores da Educação básica e aos acadêmicos por 

meio do canal do LALUPE no Youtube. Como resultado ressalta-se a diversificação das temáticas trabalhadas e 

a grande participação da comunidade interna e externa.  

Palavras-chave: Formação docente, aprendizagem, mediação tecnológica. 

 

 
1  Coordenadora do projeto de extensão LALUPE: Laboratório Lúdico Pedagógico; UEPG, Professora no 

Departamento de Educação. elenice@uepg.br. 

2  Supervisor no projeto de extensão LALUPE: Laboratório Lúdico Pedagógico; UEPG, Professor no 

Departamento de Informática. dierone@uepg.br. 

3  Supervisora no projeto de extensão LALUPE: Laboratório Lúdico Pedagógico; UEPG, Professora no 

Departamento de Educação. vlmartiniak@uepg.br. 
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LALUPE: LABORATÓRIO LÚDICO PEDAGÓGICO 

PÚBLICO-ALVO  

Professores e gestores da Educação Básica 

Acadêmicos dos cursos de licenciaturas  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O curso foi oferecido em parceria com NRE de Ponta Grossa, por isso atendemos 

professores de todo o Estado do Paraná, principalmente a região dos Campos Gerais.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

No canal do YouTube do Laboratório Lúdico Pedagógico - LALUPE 

JUSTIFICATIVA 

A suspensão das aulas presenciais, o confinamento social, a emergência de pensar 

em novas formas de ensinar, sem planejamento prévio, sem preparação para o “novo normal”, 

trouxe enormes desafios aos professores.  

Segundo Ferreira e Barbosa (2020, p. 3): 

O  conjunto  de  decisões  para  esse  momento  vivido,  tomado  por  parte  dos  

órgãos reguladores da Educação em todo o país, prevê a continuidade das atividades 

escolares, por meio da realização de propostas não presenciais que mesclam o uso de 

tecnologias digitais interativas, a execução de tarefas de auto estudo e a assimilação 

de conteúdos via recursos de comunicação em massa  como  canais  de  televisão  e  

plataformas  de streaming. 

Neste contexto novas demandas surgiram como: maior dedicação ao planejamento, 

ao uso dos recursos, a administração do seu tempo, a conciliação entre as atividades 

profissionais e as atividades domésticas, a falta de contato e troca de experiências com os seus 

pares, corresponder às expectativas das famílias dos alunos e ainda manter o vínculo com o 

aluno.  
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No contexto apresentado, encontram-se professoras que diariamente 

assumem a tarefa de escolarizar à mesa do almoço, letrar crianças 

junto às bonecas, realizar experimentos científicos à pia cheia de 

louças, ler histórias à meia luz amarela do quarto de dormir. Em uma 

somatória de ensaios e erros, ora demonstram preocupação em 

acompanhar prescrições conteudistas, que lhe são exigidas, ora 

reafirmam compromisso com os vínculos e as experiências 

(FERREIRA; BARBOSA, 2020, p. 3). 

No entanto, um dos maiores desafios apresentados aos professores foi a 

incorporação da tecnologia na sua prática docente e a ressignificação da sala de aula. A 

mediação tecnológica pressupõe “na reorganização de sua prática pedagógica, pois o uso dos 

aparatos tecnológicos, das plataformas, das redes traz implicações às metodologias 

empregadas” (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2020, p.28).  

Dessa maneira, o professor, “mesmo agindo na incerteza e aprendendo na urgência, 

precisa ir à luta para garantir a todos o direito à aprendizagem, o que parece ainda não ter se 

concretizado no ensino, com a mediação das TD” (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2020, p.29). 

Tendo isso em vista, a formação de professores é entendida como essencial neste 

contexto, bem como no futuro onde a tendência é para o ensino híbrido, ou seja, a tecnologia 

continuará presente na sua ação pedagógica. Por isso, “[...] é necessário repensar a formação 

dos professores para que possam enfrentar as novas e diversificadas tarefas que lhes são 

confiadas na sala de aula e além dela” (BRASIL, 2013, p. 171).  

Foi pensando, nestas circunstâncias que o projeto de extensão LALUPE: 

Laboratório Lúdico Pedagógico promoveu um curso online, composto por uma série de lives 

com a intenção de intensificação e a formação docente e a sua prática pedagógica.  

OBJETIVOS 

GERAL: 

• Promover a formação continuada dos acadêmicos, professores, pedagogos e gestores da 

Educação Básica por meio da parceria LALUPE e NRE/PG.  

ESPECÍFICOS:  
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• Viabilizar discussões que envolvam o trabalho docente na Educação básica por meio da 

realização de lives temáticas.  

• Propiciar espaço de interlocução entre o Ensino Superior e a Educação Básica.  

• Possibilitar aos cursistas conhecimento acerca da realidade da Educação Brasileira e 

especificamente a Paranaense.  

METODOLOGIA 

O curso foi organizado em cinco (5) encontros virtuais por meio de canal no Youtube 

do LALUPE, na forma de lives. As interações e o controle de participação ocorreram via chat. 

Durante a live os participantes preencheram formulário no Google Forms para avaliação do 

evento e para confirmação de presença.   

As temáticas foram definidas em conjunto com o NRE/PG, parceiro do projeto 

LALUPE, para atendimento das demandas atuais de formação da Educação Básica. Cada live 

teve a duração média de duas horas.  

RESULTADOS 

Os resultados obtidos foram constados pela diversificação das temáticas 

selecionadas juntamente com o NRE/PG que conhece a realidade da Educação Básica e a sua 

demanda, bem como pelo número de participantes em cada uma das lives. Os números 

expressos no quadro 1, são dos participantes que responderam a avaliação, sendo que o 

número de professores e acadêmicos que assistiram as lives já realizadas foram bem maiores. 

Além disso, a parceria com o NRE/PG também foi um importante resultado da ação, visto que 

possibilitou maior articulação e integração entre o ensino superior e a educação básica.  

Quadro 1 – Temáticas e Participantes 

Mês Temática Certificados Visualizações 

no Youtube  

Julho Gestão do Tempo e das Emoções do professor em período de 

Pandemia 

129 

participantes 

1,3 mil 

Agosto Como ser gestor de sucesso em tempos de crise  490 

participantes 

1,7 mil 
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Setembro Conversando sobre leitura, escrita e resolução de problemas 

em tempos de ensino remoto  

45 participantes 240  

Outubro Desenvolvimento de competências digitais no ensino remoto Em execução - 

Novembro A Educação inclusiva durante a crise do COVID-19. Em execução - 

Fonte: Autores 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio das atividades desenvolvidas e dos aprendizados adquiridos a partir do 

isolamento social, da inserção tecnológica na educação, da continuidade e necessidade das 

ações extensionistas junto aos professores e acadêmicos que os desafios continuam para pós-

pandemia. O trabalho extensionista junto as crianças e adolescentes que mudaram o seu ritmo 

de aprendizagem durante esse ano, será essencial, bem como o apoio aos professores na 

condução de suas práticas.   
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