DESCRIÇÃO DOS LABORATÓRIOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS
Laboratório Pedagógico do Curso de Pedagogia - Situado em espaço na Unidade Universitária, este
Laboratório atende às atividades de práticas pedagógicas de formação docente para o magistério das
séries iniciais e também, ao desenvolvimento de atividades relacionadas às práticas de Educação de
Jovens e Adultos. Atenderá ainda jovens e adultos da comunidade externa e interna, com o intuito de
desenvolver habilidades e competências necessárias para que estes educandos possam participar das
práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita. (Colégio de Catanduva)

Laboratório de Práticas Pedagógicas / Brinquedoteca - Este espaço atenderá às atividades de
práticas pedagógicas de formação docente para o magistério das séries iniciais e educação infantil.

Laboratório de Informática - Este laboratório será utilizado para as aulas de nivelamento em
informática e para as disciplinas “Comunicação, Educação e Tecnologias” e outras.

Laboratório de Recursos Multifuncionais - Este laboratório será utilizado para as aulas de Educação
Especial e Inclusiva, é um ambiente dotado de equipamento, mobiliário e materiais didáticos e
pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado e também para o aprendizado do
uso da tecnologia assistiva (tais como: engrossador para lápis, órteses, ponteiras de boca ou cabeça,
alfabeto móvel, plano inclinado, jogos, software de pranchas, software para comunicação alternativa,
mouses de diferentes formatos, mobiliário adequado para o aluno com deficiência física, etc.).
Laboratórios
Brinquedoteca

Instalações/equipamentos

Localização

Área em
m2

03 bancos de madeira
06 alfabetos móveis
02 alto falantes
01 ar condicionado
01 armário pequeno com 02 portas
01 bandinha completa com 17 instrumentos
04 banquetas de ferro com almofadas brancas
06 blocos lógicos de madeira com 48 peças cada um
05 cadeiras de ferro com almofadas pretas
32 cadeiras de plástico brancas
04 caixas de plástico médias
04 caixas de sensações
Coleção de objetos fabricados com materiais
alternativos pelos alunos do curso de Pedagogia
01 data show
09 discos de frações
07 dominós de alfabetização
01 dominó de tabuada
03 dominós de adição
03 dominós de divisão
03 dominós de multiplicação
03 dominós de subtração
06 escalas cuisinaire de madeira com 68 peças cada
uma
06 escalas lógicas
01 escrivaninha de ferro com tampão de madeira com
04 gavetas
09 fantoches de feltro
02 jogos aramados para coordenação motora
01 lixeira
01 loto leitura de madeira com 150 peças
01 lousa grande branca
01 lousa pequena para recados
06 materiais dourados de madeira
01 mesa branca para Professor
01 mesa com multimídia
04 mesas de ferro com tampão cinza de madeira
04 mesas de plástico brancas
01 mini escrivaninha de ferro pequena com tampão de
vidro
01 mini prateleira com 02 divisórias
04 persianas

2º andar – par

79,15

Capacidade

Espaço Bebê Universitário

01 prancha arco íris
06 pranchas de forma geométrica
06 pranchas s com figuras geométricas encaixadas
11 prateleiras de ferro com 05 divisórias
02 tapetes de borracha de alfabeto
01 teatro de fantoches de madeira
06 torres de Hanói de madeira
01 relógio de parede branco
Uma pia de inox com torneira
Balcão com gavetas e portas
Balcão trocador
Banheira infantil
Sofá
Sabonete, álcool gel
ventilador

Térreo - ímpar

27,04

