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Introdução
 É sabido a todos que as Políticas Públicas para a educação brasileira vêm buscando cada vez mais consolidar uma educação de 

qualidade, neste contexto, a busca pela qualificação profissional tem sido uma realidade em nosso País. Diante desta necessidade, garantir 
uma qualificação profissional, responsável pela consolidação de uma sistema educacional que venha contribuir com a permanência e o sucesso 
do aluno, diminuindo cada vez mais o índice de repetência e evasão, bem como, contribuir com o processo de humanização social e cultural do 
seu aluno, tem sido um dos grandes desafios para as instituições formadoras. Deste modo, pretende se apresentar neste projeto a 
Brinquedoteca Virtual como uma das alternativas metodológicas para o resgate ao Lúdico, como também apresentá la como um espaço de 
formação e capacitação profissional para o professor preocupado em adquirir conhecimentos necessários a utilização do Lúdico no contexto da 
escola, sendo este Lúdico presencial ou virtual.

Objetivos
 Transformar a Brinquedoteca Virtual em um espaço de formação acadêmica.   

 Colaborar com a formação dos futuros professores na medida em que ao vivenciarem a construção de recursos lúdicos ampliem seus 
conhecimentos e experiências lúdicas. 

 Promover uma mostra de livros de história, produzidos pelo acadêmicos do curso de Pedagogia, com ilustrações e textos inéditos.

Material e Métodos
 Os acadêmicos do curso de Pedagogia serão orientados na elaboração da história infantil que envolve os conceitos teóricos abordados 

nas disciplinas ministradas durante o semestre.O livro deve ser realizado em grupo de quatro ou cinco alunos. A história pode envolver 
personagens infantis e adultos em situações lúdicas. O referencial teórico para a aquisição dos conceitos que fundamentam o livro infantil deve 
partir das teleaulas do semestre, bem como de todo material de leitura proposto nas web aulas, livro didático, aulas atividade e leituras 
complementares. O livro deve ser apresentado em arquivo digital, enviado ao tutor eletrônico e também impresso para apresentação em 
forma de contação de história no Pólo presencial.

Resultados e Discussão
 Participaram da construção dos livros Infantis mais de 7.000 alunos do Curso de Pedagogia a Distancia pertencentes ao 4 semestre.

 Foram produzidos 1500 livros que estão sendo selecionados e serão incluídos no acervo de histórias da Brinquedoteca Virtual para 
serem acessados por alunos e professores.

 A Brinquedoteca Virtual foi incluída nos planos de regência dos acadêmicos do Curso de Pedagogia e utilizada pelas crianças dos Centros
de Educação Infantil envolvidos.

 Os acadêmicos construíram concepções teóricas acerca da Ludicidade na medida em que participaram da construção de livros infantis 
que discutiam temáticas sobre o brincar. 

 

Conclusão
 Há necessidade educacional de operacionalizar a Brinquedoteca Virtual enquanto objeto e espaço de práxis para o professor da 

Educação Infantil. Vale dizer que atualmente junto as diferentes formas de Ludicidades existentes, tais como os jogos apresentados por 
Kishimoto (2006), é possível incorporar  os "Jogos Midiáticos", na medida em que reconhecemos os mesmos como mais uma das 
possibilidades de proporcionar a criança experiências lúdicas.
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