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Os mapas conceituais não predominam na prática pedagógica dos docentes brasileiros, é
como se uma grande quantidade de educadores não se sentissem seguros para utilizar a
ferramenta, ou não tivessem a confiança suficiente de pelo menos tentar. Esse recurso é um
instrumento de extrema importância que facilita de forma dinâmica o aprendizado, organizando
o pensamento cognitivo e estrutural do alunado. O presente trabalho pretende abordar um
instrumento de extremo valor didático que é a ideia de mapas conceituais elaborados de forma
simples e compreensiva, que tem como propósito apresentar de forma clara a exposição do
conhecimento e organizar de acordo com a compreensão cognitiva do público alvo. Esse
público será formado por estudantes da rede pública de ensino fundamental e médio nas Cidades
de: Sossego e Cuité, no Estado da Paraíba. Duas escolas de cada cidade serão contempladas
com a visita da equipe, levando a apresentação deste método. As representações gráficas que
indicam relações entre palavras e conceitos serão obrigatoriamente utilizadas. A proposta de
trabalho dos mapas conceituais está baseada na ideia fundamental da Psicologia Cognitiva de
David Ausubel, que estabelece que a aprendizagem ocorra por assimilação de novos conceitos e
proposições na estrutura cognitiva do estudante.
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