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Apresentação
Sejam bem-vindos ao I ICLOC Campinas!
Este é o nosso 1º Congresso ICLOC de Práticas na Sala de Aula - Campinas/2018 e
você, professor, é o principal motivo deste encontro!
Neste primeiro ano, já somos mais de 300 educadores, compartilhando 192 práticas
de sala de aula relacionadas aos mais diversos temas, da Educação Infantil ao Ensino
Superior. O que buscamos é ampliar ao máximo nossos conhecimentos e práticas letivas, por
isso, a diversidade é bem-vinda!
Todos estamos em busca de uma escola de qualidade, que seja transformadora e
inspiradora aos nossos alunos e a nós, professores.
Nesta jornada enfrentamos desafios e dilemas, mas também encontramos alegrias e
crescimento e, desta forma, nos tornamos melhores profissionais e pessoas.
Por isso, a importância deste Congresso é compartilhar experiências docentes que
definem a nossa prática de cada dia e constituem a nossa identidade enquanto educadores.
Somos os protagonistas desta história, compartilhando nossas vivências, envolvendo
os participantes através do relato do dia a dia da escola, propiciando debates e engajamento
coletivo em prol do exercício do trabalho docente cada vez mais qualificado.
Este evento integra a Programação da 9ª Semana de Educação de Campinas, uma
iniciativa da Fundação FEAC em conjunto com sua rede de parceiros.
Mas, acima de tudo, este evento é fruto do trabalho coletivo e incansável que cada
docente realiza em sua sala de aula, diariamente!

Alessandra Cardelli de Souza Campos
Gestora Educacional do Colégio Renovatus
Coordenadora do I ICLOC Campinas

SUMÁRIO
EDUCAÇÃO INFANTIL
1

A CONSTRUÇÃO DE ECOBRINQUEDOS PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES/MONITORES_____________________________________________ 15

2

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA 15

3

A ROTINA NA SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ____________ 15

4 ABORDAGEM PIKLER ________________________________________________

16

5 BRINCANDO E APRENDENDO COM AS DESCOBERTAS ______________________

17

6 BRINCAR HEURÍSTICO: A DESCOBERTA! _________________________________

17

7 COISAS PARA FAZER ANTES DE CRESCER ________________________________

17

8 CONSTRUINDO LAÇOS DE AFETIVIDADE: UMA EXPERIÊNCIA PARA VIDA! ______

17

9 DOCUMENTAR É UM ATO DE REVELAR HISTORIAS! _______________________

18

10 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

___________________________________ 18

11 ENTRE TRAMAS... ENTRE LINHAS... POSSIBILIDADES E MATERIALIDADES DA
LINHA NAS LINGUAGENS DA ARTE _______________________________________ 19

12 EXPERIMENTOS E DESCOBERTAS TORNAM-SE ARTE _____________________
13 INICIAÇÃO CIENTÍFICA COM CRIANÇAS DE 3 ANOS

19

______________________ 20

14 INTERAÇÃO ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA: UM DESAFIO PARTILHADO NAS
VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS ______________________________________________ 20

15 MEMÓRIAS OLFATIVAS: ODORES QUE MARCAM GERAÇÕES

______________ 20

16 O CUIDADO PROFISSIONAL COM EMPATIA NA PRIMEIRA INFÂNCIA ________

21

17 O JARDIM DE CADA UM - CONQUISTANDO PÉTALAS _____________________

21

18 O PAPEL DAS INTERAÇÕES ENTRE AS CRIANÇAS PARA O PROCESSO DE
CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE _________________________________________ 22

19 O QUE HÁ EM NOSSO QUINTAL? _____________________________________

22

20 O SÍTIO DE MONTEIRO LOBATO E O INCENTIVO À LEITURA POR MEIO DA ARTE 22
21 OS SENTIMENTOS _________________________________________________

22

22 PIRATA DE PALAVRAS______________________________________________

23

23 PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: AS

CRIANÇAS E SUAS
LEITURAS DE MUNDO _________________________________________________ 23

24 PROJETO MUSICALIZAÇÃO INFANTIL __________________________________

23

25 QUEM SOU EU?___________________________________________________

24

26 QUER SER MEU AMIGO? ADAPTAÇÃO ESCOLAR! ________________________

24

27 SESSÕES SIMULTÂNEAS DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL ___________

24

28 TURMA DO QUINTAL – ATIVIDADES SENSORIAIS – MATERIAIS DIVERSOS:
TEXTURAS, MANIPULAÇÃO E EXPLORAÇÃO ________________________________ 25

29 UM JARDIM DE SABERES ___________________________________________

25

30 UM MUNDO MELHOR E OS TRÊS PORQUINHOS _________________________

26

31 CADA BICHO TEM SEU CANTO: POESIA, MÚSICA & BIOLOGIA COMO ALIADAS NO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO __________________________________________ 26

ENSINO FUNDAMENTAL I
32 ENSINO DE PORTUGUÊS PARA CRIANÇAS ESTRANGEIRAS _________________
33 UMA VIAGEM PELO MUNDO POR MEIO DAS HISTÓRIAS INFANTIS

27

_________ 27

34 UTILIZAÇÃO DA ESCALA CUISINAIRE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS _________________________________________ 27

35 BILINGUAL PROGRAM: IT’S POSSIBLE TO HAVE ENGLISH AS A SECOND
LANGUAGE __________________________________________________________ 28

36 "ENCANTAR-SE PARA ENCANTAR" - A DANÇA CIRCULAR NA FORMAÇÃO DE
EDUCADORES ________________________________________________________ 28

37 INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL ________

28

38 POSSIBILIDADES E POTÊNCIAS DA EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL: ARTE
EDUCAÇÃO NA PERIFERIA ______________________________________________ 29

39 EMPREENDEDORISMO, RECICLAGEM E ARTE ___________________________

29

40 ALFABETIZAÇÃO TECNOLÓGICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
___________________________________________________________________ 29

41 CONHECENDO MINHA CIDADE E AS TRANSFORMAÇÕES QUE OCORRERAM AO
LONGO DO TEMPO ____________________________________________________ 30

42 A AQUISIÇÃO DA ESCRITA ALFABÉTICA:

UM OLHAR MAIS CRITERIOSO PARA O
PROCESSO COGNITIVO _________________________________________________ 30

43 A DISCIPLINA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO CURRÍCULO ESCOLAR: UMA
PROPOSTA QUE EXPLORA A CURIOSIDADE DA CRIANÇA. _____________________ 31

44 A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA APRENDIZAGEM COM JOGOS MATEMÁTICOS 31
45 A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NO
FUNDAMENTAL I _____________________________________________________ 31

46 A PRODUÇÃO DE TEXTOS NA APRENDIZAGEM CRIATIVA

_________________ 32

47 ABRA - PALAVRA: O JOGO NA CONSTRUÇÃO DE SABERES _________________

32

48 ALFABETIZAÇÃO ACELERADA ________________________________________

33

49 ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO ___________________________________________

33

50 APOIO ESCOLAR DIFERENCIADO _____________________________________

33

51 APRENDENDO COM RÓTULOS _______________________________________

33

52 AS PRÁTICAS DE LEITURA PARA DELEITE COMO RECURSO PARA O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO ________________________________________ 34

53 ATIVIDADE DO LIVRO PARADIDÁTICO: O MUSEU DAS SETE TORRES

________ 34

54 ATIVIDADES E JOGOS PEDAGÓGICOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

____ 35

55 CONGRESSO DE PROJETOS INDIVIDUAIS - COMPARTILHANDO APRENDIZAGENS
___________________________________________________________________ 35

56 CONHECENDO MINHA CIDADE_______________________________________

35

57 DESVENDANDO O MISTÉRIO DA LEITURA ______________________________

36

58 DIÁLOGOS CANTADOS - ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA POR MEIO DE
CANÇÕES ___________________________________________________________ 36

59 DIÁRIO DE BORDO ________________________________________________

36

60 FORMAR ALUNOS LEITORES: UMA DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES DA ESCOLA ____

36

61 FOTOGRAFIA, TRANSFORMANDO MOMENTOS EM ETERNIDADE. __________

37

62 FRUTAS DIVERTIDAS _______________________________________________

37

63 FUNÇÕES SOCIAIS DA ESCRITA: IMERSÃO DE ALUNOS SURDOS EM CONTEXTOS
LETRADOS ___________________________________________________________ 37

64 GOING TO THE LIBRARY: ENSINANDO INGLÊS COM ATIVIDADES SOCIAIS

____ 38

65 LATERALIDADE E APRENDIZAGEM ____________________________________

38

66 LEIS AMBIENTAIS PARA CRIANÇAS ___________________________________

39

67 LEITURA, COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO: O QUE NOS UNE? ________________

39

68 MATEMÁTICA E ARTE: COMO ARROZ E FEIJÃO __________________________

39

69 MEDICINA DA VOVÓ_______________________________________________

39

70 MÉTODO A BA CA DA: ALFABETIZAÇÃO ATRAVÉS DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA
___________________________________________________________________ 40

71 O ALUNO POR TRÁS DAS LENTES RETRATANDO A SUA ESCOLA

____________ 40

72 O ENSINO DO ATLETISMO ATRAVES DA "GAMIFICAÇÃO" NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR ____________________________________________ 41

73 PRÁTICAS DIVERSIFICADAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA: UNIÃO DO CONCEITO
MATEMÁTICO COM A LINGUAGEM E A PRÁTICA DA PROGRAMAÇÃO ___________ 41

74 PROJETO 5ª HORA ________________________________________________

41

75 PROJETO HISTÓRIA E MEMÓRIA NA ESCOLA

___________________________ 41

76 PROJETO LITERÁRIO E EDUCAÇÃO EMOCIONAL: ENSINAR COMO APRENDER A
APRENDER E LIDAR COM SUAS EMOÇÕES. _________________________________ 42

77 PROJETO QUE BANDA É ESSA? (THE BEATLES) __________________________
78 PROJETO SOBRE A VALORIZAÇÃO DOS AMIGOS,DA ESCOLA E DA FAMÍLIA!

43

__ 43

79 PROJETO: UM PASSEIO PELAS DIFERENTES ÁREAS COM O PEQUENO PRÍNCIPE! 43
80 PROTAGONISMO E LIDERANÇA ______________________________________

44

81 RECREIO INTERATIVO ______________________________________________

44

82 REINVENTANDO O MODO DE APRENDER OS TIPOS DE ENERGIA

___________ 44

83 ROBÓTICA E PROGRAMAÇÃO (SCRATCH COM WEDO) ____________________

44

84 SINGELAS ESTRATÉGIAS DE ALFABETIZAÇÃO ___________________________

45

85 TECENDO O AMANHÃ______________________________________________

45

ENSINO FUNDAMENTAL I
86 TURING - A LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO_______________________________

46

87 JOGOS TEATRAIS NA SALA DE AULA __________________________________

46

88 MAPLE TIMES: PRÁTICA DE PESQUISA, ESCRITA E ORALIDADE EM UM JORNAL
ESCOLAR ____________________________________________________________ 46

89 PROJETO DE INTERVENÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIFICULDADE
DE APRENDIZAGEM ___________________________________________________ 47

90 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: RAÍZES AFRICANAS NA FORMAÇÃO DA CULTURA
BRASILEIRA __________________________________________________________ 47

91 UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA NA FORMAÇÃO DE UM NOVO ALUNO
___________________________________________________________________ 47

92 WORKSHOP DE ESCRITA - CRIAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE SUAS OBRAS
93 YOGA ESCOLAR - PRÁTICAS E RESULTADOS

48

____________________________ 49

94 PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS CARENTES ______________

49

95 REVIRANDO A SALA DE AULA: TRABALHANDO COM INDICADORES _________

49

96 CIRCUITO PATRIMONIAL E HISTÓRICO DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO: A HISTÓRIA
CONTADA EM QUADRAS _______________________________________________ 50

ENSINO FUNDAMENTAL II
97 SALA DE AULA INVERTIDA - METODOLOGIAS ATIVAS ____________________

50

98 A INICIAÇÃO CIENTÍFICA COM FERRAMENTA DE ENSINO__________________

50

99 A PROGRAMAÇÃO COM SWIFT PLAYGROUND __________________________

51

100 ALEMÃO – WER FÄLLT IHNEN SPONTAN EIN? _________________________

51

101 APRENDIZAGEM COMPARTILHADA _________________________________

51

102 AULA INVERTIDA+ ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES: FRAÇÕES _________________

52

103 COMPETIÇÃO DE QUIZ: GEOTOP MASTER ____________________________

52

104 CONSTRUÇÃO DE REFORÇADORES POSITIVOS PARA ALUNO COM TEA _____

52

105 CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO DE QUÍMICA SOB A ÓPTICA EXPERIMENTALISTA
___________________________________________________________________ 53

106 CORPO HUMANO: CRIATIVIDADE NA FORMA DE PARÓDIA E MANEQUIM __

53

107 DECIPHER THE CODE (DECIFRE O CÓDIGO)____________________________

54

108 DO TELETROFFONO DE MEUCCI AO CELULAR INTELIGENTE ______________

54

109 JOGOS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE HISTÓRIA _

54

110 JORNAL NA ESCOLA: LEITURA E CIDADANIA – “É NÓS NAS MÍDIAS” _______

55

111 LITERATURA: FERRAMENTA DE INTERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONTEXTOS
SOCIAIS DE INTERLOCUÇÃO _____________________________________________ 55

112 LOVE LETTERS

__________________________________________________ 55

113 MELHOR QUE CHOCOLATE ________________________________________

56

114 MENTAL MATH: O RESGATE DO CÁLCULO MENTAL EM ATIVIDADES
COTIDIANAS. ________________________________________________________ 56

115 NADA MIRABOLANTE ____________________________________________
116 O MAKER DENTRO DA SALA DE AULA

56

_______________________________ 57

117 O MENINO DO PIJAMA LISTRADO: UMA ABORDAGEM DO CONTEXTO
HISTÓRICO-SOCIAL ____________________________________________________ 57

118 O RELEVO TERRESTRE E AS PLACAS TECTÔNICAS EM 3D _________________

57

119 POKÉMON GO E AS CIÊNCIAS DA NATUREZA __________________________

58

120 PROFESSORA DE ESPANHOL _______________________________________

58

121 PROJETO "STOP MOTION" ________________________________________

58

122 PROJETO LIP DUB________________________________________________

59

123 STOP DE ADJUNTOS ADVERBIAIS ___________________________________

59

124 TCC: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/CICLO

"TRABALHO
MULTIDISCIPLINAR: HISTÓRIA, GEOGRAFIA, MATEMÁTICA, INGLÊS, PORTUGUÊS E
CIÊNCIAS" ___________________________________________________________ 59

125 TÉCNICA POMODORO - PROGRAMA ALTA PERFORMANCE ______________
126 THE LOST THING

59

________________________________________________ 60

127 TUTORIA: A CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA NA ESCOLA ________________

60

128 UM ESTUDO EM VERMELHO E SUAS ESTAÇÕES ________________________

60

129 A LITERATURA E A PRODUÇÃO DE TEXTO NO ENSINO FUNDAMENTAL II: A
PASTA DE REDAÇÃO ___________________________________________________ 61

130 EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS PARA ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS ______________________________________________ 61

131 FÓRUM DEGRAUS DE DISCUSSÃO ESTUDANTIL ________________________

61

132 HERÓIS DO BEM_________________________________________________

62

133 INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO ___________

62

134 INVER(A)ÇÃO, ROTAÇÃO E INTERAÇÃO NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA
___________________________________________________________________ 62

135 LITERATURA EM DEBATE: EM BUSCA DE UM OLHAR CRÍTICO ____________

63

136 "NOSSA BÁRBARA CIDADE" A CIDADE COMO RECURSO PEDAGÓGICO _____

63

137 METODOLOGIAS ATIVAS: A SERVIÇO DE UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
E PRAGMÁTICA ______________________________________________________ 63

138 REDAÇÃO: COMO

MOTIVAR OS ALUNOS NA PRÁTICA ESCRITA __________ 64

ENSINO MÉDIO
139 PRIMAVERA ADORMECIDA - RELATOS DA VIOLÊNCIA NA JUVENTUDE _____

65

140 A ARTE VIVA: A REFLEXÃO CRÍTICA E A PRODUÇÃO AUTORAL ____________

65

141 A EVOLUÇÃO DOS ARMAMENTOS BÉLICOS AO LONGO DA HISTÓRIA ______

65

142 ATUALIDADES E REDAÇÃO: NOVAS PERSPECTIVAS _____________________

65

143 CALCULANDO OS ESPAÇOS ________________________________________

66

144 CHALLENGE ROOM: ESCAPE SE FOR CAPAZ! __________________________

66

145 CONSTRUÇÃO DE UMA MINI CNC PLOTTER ___________________________

66

146 CONVERSAS ENTRE O VESTIBULAR E A ESCOLA ________________________

67

147 CREATIVE WRITING: WHERE PASSION MEETS TECHNIQUE _______________

67

148 DA NASCENTE, ÁGUA CORRENTE: A HISTÓRIA E DESTINO DE UMA MINA ___

68

149 EDUCAÇÃO PELO LAZER ATRAVÉS DA CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO:
UMA PROPOSTA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO ________ 68

150 ESTRATÉGIAS CONSTRUTIVISTAS NA PRODUÇÃO DE TEXTOS
ARGUMENTATIVOS ___________________________________________________ 69

151 FUNÇÃO TRIGONOMÉTRICA UTILIZANDO O GEOGEBRA _________________

69

152 GÊNERO E SEXUALIDADE NO CONTEXTO DA CIDADANIA ________________

69

153 GEOGRAFIA DAS RELIGIÕES _______________________________________

70

154 GOOGLE COMO FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO_____________________

70

155 IMPORTÂNCIA DA BIOTECNOLOGIA _________________________________

70

156 INTERVENÇÕES NA ESCOLA: “INQUIETAÇÕES DO COTIDIANO” ___________

71

157 JOGOS DE QUÍMICA ______________________________________________

71

158 MATEMÁTICA EM AÇÃO __________________________________________

71

159 MATEMÁTICA NO SEU PROJETO DE VIDA ____________________________

72

160 MULHERES NA HISTÓRIA: RELATOS, VIVÊNCIAS E QUESTIONAMENTOS ____

72

161 MUNDO DA LIBRAS ______________________________________________

72

162 O ESTUDO DAS MIGRAÇÕES: POSSIBILIDADE PARA COMPREENDER E ATUAR
NA COMUNIDADE LOCAL _______________________________________________ 73

163 O USO DA MODELAGEM MATEMÁTICA COMO ESTRATÉGIA EM ATIVIDADE DE
BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO POR TEMA: OBESIDADE E A MÁ ALIMENTAÇÃO ____ 73

164 O USO DE VÍDEO EM SALA DE AULA _________________________________

73

165 OBSERVAÇÃO DE CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS EM SUPERFÍCIE DE APARELHOS
CELULARES __________________________________________________________ 74

166 PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: TÉCNICAS DE ESTUDO ______

74

167 QUÍMICA E GEOGRAFIA, RELACIONANDO ÁREAS APARENTEMENTE MUITO
DISTINTAS ___________________________________________________________ 74

168 REALIDADE VIRTUAL NA SALA DE AULA COMO FERRAMENTA DE APOIO A
APRENDIZAGEM ______________________________________________________ 75

169 RODA DE BIOLOGIA: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

__________________ 75

170 HISTÓRIA EM QUADRINHOS: UMA PROPOSTA DE FERRAMENTA PEDAGÓGICA
PARA A ASSIMILAÇÃO NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS CONCEITOS E
LIGAÇÕES QUÍMICAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- EJA 76

171 TRANSMITIR DO SABER POR VÁRIOS CAMINHOS ______________________

76

ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR
172 A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA ATIVA SALA DE AULA INVERTIDA _______

76

173 APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPE ______________________________

77

174 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS ____________________________

78

175 A CULPA NÃO É DA MATEMÁTICA __________________________________

78

176 A INCLUSÃO DA MODELAGEM MATEMÁTICA MA FORMAÇÃO CONTINUADA
DO PROFESSOR DO ENSINO TÉCNICO _____________________________________ 79

177 ANÁLISE DA EMISSÃO DE GASES ATMOSFÉRICOS E A INFLUÊNCIA DA
QUALIDADE DO AR NAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS __________________________ 79

178 MONITORAMENTO DIÁRIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL
___________________________________________________________________ 80

DIVERSOS
179 PROJETO: DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS DE GESTÃO ATRAVÉS DA
PARCERIA ENTRE ESCOLA E EMPRESAS ____________________________________ 80

180 AULA-CONVITE: A ARTE COMO EIXO ARTICULADOR NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES ________________________________________________________ 80

181 CONHECER A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE CADERNOS ESCOLARES
ANTIGOS ____________________________________________________________ 81

182 MINHA ESCOLA LÊ _______________________________________________

81

183 QUADRINHOS EM CENA __________________________________________

82

184 COMO DESENVOLVER AS CINCO HABILIDADES PARA APRENDER LÍNGUAS?
CONHEÇA A TECNOLOGIA CHAMADA ESPERANTO __________________________ 83

185 EDUCAÇÃO INCLUSIVA OU ATENDIMENTO À DIVERSIDADE ______________

83

186 RUMO AO TRABALHO ____________________________________________

83

187 A DOÇURA DA ESCRITA ___________________________________________

83

188 A LEITURA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO ________________

83

189 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: POR UMA EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA
___________________________________________________________________ 83

190 METODOLOGIAS ATIVAS APLICADAS AOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO ___

84

191 ¿DO YOU HABLAS INGLÉS? ________________________________________

84

192 USO DE MAQUETES COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE CARTOGRAFIA E
ARTES ______________________________________________________________ 84

1

A CONSTRUÇÃO DE ECOBRINQUEDOS PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES/MONITORES

Autoria: Kety Nicolini Silva [op.maecristina@bol.com.br]
Instituição: Creche Mãe Cristina
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Antes das formações iniciarem a Orientadora Pedagógica participou de algumas vivências na
Ecobrinquedoteca de Campinas, se apropriando do conhecimento. Após e durante essas experiências,
foram programadas algumas formações para atender aos objetivos propostos, iniciando pelo conceito de
“Obsolescência Programada” e a ideia do “Brinquedo Não Estuturado”, além de oficinas de construção de
ecobrinquedos, resultando em atividades com as crianças na rotina da creche.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO DA CRIANÇA

Autoria: Nayara Cristina dos Santos [nayaracr.pf@renovatus.com.br]
Juliana Maria de Almeida Souza [julianams.pf@renovatus.com.br]
Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Os jogos são recursos pedagógicos por vezes ignorados pelos educadores da educação infantil,
por tanto, deve-se ressaltar a importância do seu uso para o desenvolvimento cognitivo da criança. Dentro
desse contexto, na utilização de jogos desenvolvemos diversas habilidades, explorando e refletindo sobre
o meio em que está inserido. O presente resumo tem como objetivo demonstrar que as utilizações dos
jogos facilitam o processo da aprendizagem, identificando a sua relevância no desenvolvimento intelectual
e social do educando. Finaliza-se que são apresentadas as práticas de sala de aula utilizando jogos com a
intenção de incentivar o profissional docente a refletir que tais recursos são essenciais para o processo de
ensino-aprendizagem.
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A ROTINA NA SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Autoria: Fernanda Letícia Dos Santos Pereira [leticiamaisvoce@bol.com.br]
Instituição: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: O Objetivo do nosso trabalho é o desenvolver do educando na educação infantil, promovendo
situações, interações ora dirigidas e intencionais e ora espontâneas com as práticas que norteiam o fazer
do educativo. Cabendo a nós educadores o escutar, o olhar reflexivo e promover momentos de estímulos
ao educandos. As crianças estão a cada dia chegando mais cedo as Escolas, Creche, Centro de Educação
Infantil, e para que as mesmas não se assustem com o mundo desconhecido é necessário traçarmos

15

estratégias significativas, mas sem perder a essência da infância do brincar da interação com o lúdico, do
faz de conta e o concreto /real vivido em seu dia a dia em sua casa. Tentamos organizar e oferecer as
crianças situações que as possibilitem desenvolver autonomia, v alores, sociabilidades, ideais, pequenas
responsabilidades. Assim objetivamos que as crianças recebam estímulos equilibrados para desenvolver a
prática da autonomia e se adaptar as possibilidades desenvolvidas para tomada de decisões de acordo
com a sua faixa etária (03 a 04 anos) e maturidade, logo a mesma se sentindo mais segura, confiante e
sociável para que se torne protagonista de suas ações e criações.
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ABORDAGEM PIKLER

Autoria: Eloisa Senra [Jackcristal@yahoo.com.br]
Instituição: Escola Moppe
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Nossa quanta inspiração, conhecimento, segurança, certeza, tranquilidade e confiança a
abordagem de Emmi Pikler me trouxe. Hoje atuo com crianças do Infantil II, uma faixa etária de 3 e 4 anos.
No começo do ano eu estava mega assustada, pois a turma era bem agitada, o desafio eu sabia que seria
grande.
O ano se iniciou eu fui conhecendo as crianças, e as coisas foram me conhecendo, e tudo foi se encaixando
no lugar.
Pois quando construímos vínculos, o olho no olho, o estar presente e pronta para ouvir a criança, tudo vai
se tornando mais tranquilo e amplo.
Anteriormente eu me cobrava muito enquanto educadora, em cumprir tudo que estava no meu
planejamento dentro de horários, como por exemplo, 30 minutos para cada eixo. Isso me incomodava
muito, pois tudo estava se tornando muito fragmentado.
Quando iniciei o curso fui assistindo alguns vídeos e lendo alguns textos, que mostrava o quanto essas
crianças têm autonomia, segurança e capacidade para fazer coisas que não dependiam mais só de mim.
Como por exemplo o lanche. no começo eu chamava um por um e eu ia colocando tudo na bandeja pra
eles, hoje eles pegam se servem e eu estou ali como uma pessoa presente somente para que eles tenham
uma referência.
Quando eles pegam seu lanche, sozinhos, se servem, sentam, comem, descarta em seus devido lugares,
como orgânico e reciclável, após limpam a mesa e recolhem o que caiu no chão com a maior tranquilidade.
Veja exatamente o quanto eles estão seguros e preparados desenvolvendo atividades do nosso dia a dia
com tanta competência.
Em relação a rotina pedagógica acontece sim, o registro, o planejamento, mas tudo com
tranquilidade, uma mesma atividade eu realizo durante a semana inteira.
Coloquei pra mim o que era da rotina que nunca poderia ser mudado, como por exemplo o horário do
lanche. Hoje me prendo a esse horário somente. E encontrei uma tarde longa, para brincar, construir uma
relação sólida e rica em respeito e harmonia.
Como educadora posso dizer que sou feliz, e o meu desejo de transformar a educação está em minhas
mãos. Só depende de mim, com dedicação e estudo.
Isso tudo que está acontecendo comigo, tem muito incentivo e inspiração de pessoas que confiam,
acreditam e me dão muita força para seguir em frente.
Quando se trabalha em equipe tudo caminha de maneira harmoniosa e prazerosa, sem melindres com
tudo.
Pois tudo caminha em bem para as crianças e a educação como um todo.
Eu não poderia deixar de mencionar o nome de algumas pessoas que tem me incentivado a cada dia,
Mariana com esse desejo de mudar a educação, nos ensinando a estudar o passo a passo, Tatiana Fonseca
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(minha coordenadora) que sempre está nos dando respaldo e apoio, às minhas amigas da equipe do
Infantil II, Jaqueline Devafari, menina levada de esperta, Patricia Rodrigues, com uma doçura admirável,
Jessica Baruel, uma leide, Natacha Lima, pensa em uma pessoa inteligente, que e incentiva na escrita
mostrando o quanto sou capaz, ela foi de uma importância tão grande pra mim, no sentido de me fazer
sentir segura para atuar e principalmente para escrever.

5

BRINCANDO E APRENDENDO COM AS DESCOBERTAS

Autoria: Aline Michele Richientiero Leite Gama [alinemicheleped@gmail.com]
Instituição: Lar Escola Jesus de Nazaré
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Desenvolvimento socioemocional.

6

BRINCAR HEURÍSTICO: A DESCOBERTA!

Autoria: Neiva Adriane Hack Buzzi [nbuzzi@hotmail.com]
Kátia Regina Ceccato Instituição: Colégio Degraus
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Com a certeza que as experiências sensoriais nesta primeira fase da infância promovem novas
possibilidades de investigação, não houve dúvida que os bebês revelaram as mais diferentes sensações e
habilidades na exploração de alguns elementos, evidenciando para nós, educadores, a oportunidade de
construir por meio da observação, interpretações dos pensamentos e ações dos bebês. Assim como, a
importância e envolvimento da família nesta experiência, aproximou os pais do nosso desejo de aprimorar
a observação, percepções e entendimentos do que pensam e revelam os bebês.
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COISAS PARA FAZER ANTES DE CRESCER

Autoria: Aline Michelly Reino Lopes [a.mr@hotmail.com.br]
Instituição: Colegio Genius
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Leitura do livro e como lição de casa, cada final de semana as crianças deveriam fazer uma
destas tarefas e publicadas no facebook do colégio e assim juntaríamos fotos para a festa de formatura.

8

CONSTRUINDO LAÇOS DE AFETIVIDADE: UMA
EXPERIÊNCIA PARA VIDA!

Autoria: David Augusto Cardoso de Souza Cardoso [david.cardoso@ligasolidaria.org.br]
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Priscila Antunes do Nascimento [priscila.nascimento@ligasolidaria.org.br]
Thais Gomes Bueno Rosa [thais.rosa@ligasolidaria.org.br]
Instituição: Liga Solidária
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Este projeto visa aproximar as gerações e estimular as trocas intergeracionais por meio de
encontros entre crianças das unidades de Educação Infantil e os idosos do Lar Sant'Ana unidade Butantã.
Durante os encontros buscamos alegrar o dia a dia do idoso, proporcionando momentos valiosos de trocas
entre as duas gerações. Para a criança é um momento de prazer, onde é transmitido às crianças valores
de respeito e carinho com os idosos, propiciando uma socialização e educação para a vida. Já para os
idosos é uma mudança na rotina dentro do lar, um momento onde eles se sentem valorizados ao interagir
com as crianças durante o desenvolvimento de algumas propostas.

9

DOCUMENTAR É UM ATO DE REVELAR HISTORIAS!

Autoria: Suzana Figueiredo dos Anjos [suzana.anjos@ligasolidaria.org.br]
Sheila Rodrigues de Oliveira [sheila.oliveira@ligasolidaria.org.br]
Instituição: Liga Solidária
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: É fundamental pensar, refletir, registrar e replanejar a prática docente a partir das vivências
diárias, visando aperfeiçoá-la para que possamos de fato valorizar o desenvolvimento e as aprendizagens
no processo de avaliação do percurso vivenciado pelas crianças e assim revelar suas histórias. Durante o
processo formativo foi necessário acompanhar de perto o planejamento, dialogar e dar devolutiva na
apresentação dos registros, desenvolvendo uma escuta ativa, provocando reflexões para mobilizar a
prática, pois acreditamos na criança como protagonista e exploradora em suas experiências.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

Autoria: Natalia Lorena Nascimento Silva [op.maecristina@bol.com.br]
Instituição: Creche Mãe Cristina
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Segundo a Daniela Alonso, Especialista em Educação Especial e Inclusiva, compreende-se que a
Educação Especial dentro da escola regular transforma a escola em um espaço para todos. Ela favorece a
diversidade na medida em que considera que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum
momento de sua vida escolar.
Há, entretanto, necessidades que interferem de maneira significativa no processo de aprendizagem e que
exigem uma atitude educativa específica da escola como, por exemplo, a utilização de recursos e apoio
especializados para garantir a aprendizagem de todos os alunos.
A Educação é um direito de todos e deve ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento e do
fortalecimento da personalidade. O respeito aos direitos e liberdade humana, primeiro passo para a
construção da cidadania, deve ser incentivado.
Educação Inclusiva, portanto, significa educar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. A opção
por este tipo de educação não significa negar as dificuldades dos estudantes, pelo contrário, com a
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inclusão, as diferenças não são vistas como problemas, mas como diversidade. É essa variedade, a partir
da realidade social, que pode ampliar a visão de mundo e desenvolver oportunidades de convivência a
todas as crianças.
Preservar a diversidade apresentada na escola, encontrada na realidade social, representa oportunidade
para o atendimento das necessidades educacionais com ênfase nas competências, capacidades e
potencialidades do educando.
O PNE considera público alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação inclusiva, educandos com
deficiência (intelectual, física, auditiva, visual e múltipla), transtorno global do desenvolvimento (TGD) e
altas habilidades.
Se o aluno apresentar necessidade específica, decorrente de suas características ou condições, poderá
requerer, além dos princípios comuns da educação na diversidade, recursos diferenciados identificados
como necessidades educacionais especiais (NEE). O estudante poderá beneficiar-se dos apoios de caráter
especializado, como o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, no caso
da deficiência visual e auditiva; mediação para o desenvolvimento de estratégias de pensamento, no caso
da deficiência intelectual; adaptações do material e do ambiente físico, no caso da deficiência física;
estratégias diferenciadas para adaptação e regulação do comportamento, no caso do transtorno global;
ampliação dos recursos educacionais e/ou aceleração de conteúdos para altas habilidades.
A família compõe a rede de apoio como a instituição primeira e significativamente importante para a
escolarização dos alunos. É a fonte de informações para o professor sobre as necessidades específicas da
criança. É essencial que se estabeleça uma relação de confiança e cooperação entre a escola e a família,
pois esse vínculo favorecerá o desenvolvimento da criança.
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ENTRE TRAMAS... ENTRE LINHAS... POSSIBILIDADES E
MATERIALIDADES DA LINHA NAS LINGUAGENS DA ARTE

Autoria: Lidiane Cristina Loiola Souza [artelidiane@hotmail.com]
Instituição: Emei Papa João Paulo II
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Quais as possibilidades do uso da linha enquanto elemento expressivo dentro das linguagens
da Arte? Como podemos usar a linha em seus diferentes gestos, pesos, nuances, gramaturas, tamanhos,
imagens, sons, histórias e poesia, entre tantas outras possibilidades? Que percurso investigativo foi
delineado para o uso da linha na dança, no teatro, nas artes visuais, na literatura e também na
brincadeira? Como ela passou de elemento formal para se tornar elemento expressivo? Qual percurso
investigativo professor e criança perpassaram para a composição do projeto? Esses questionamento,
dentre outros, fizeram parte do projeto realizado com crianças da Educação Infantil em uma escola pública
do município de São Paulo.
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EXPERIMENTOS E DESCOBERTAS TORNAM-SE ARTE

Autoria: Celia Regina Pulido Fossaluzza [celiarpfossaluzza@gmail.com]
Gláucia Valente [ccsousas.coordenacao@gmail.com]
Elisangela Garcia [lisa.fada09@gmail.com]
Instituição: Casa da Criança de Sousas
Nível de Ensino: Educação Infantil
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Resumo: A Arte faz parte da vida da criança como leitura do mundo e expressão pessoal (plástica, sonora,
dramática e verbal dessa leitura). A arte é objeto de conhecimento, através da obra de arte podemos
conhecer a leitura do mundo de outra pessoa, com outra história de vida, outra experiência, sentimentos,
vivendo em outro lugar ou época. Temos um artista em pauta: um pintor, um músico, um escultor para
conhecermos sua vida e sua obra. As crianças apreciam e analisam uma obra de arte com um olhar crítico
e observador.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA COM CRIANÇAS DE 3 ANOS

Autoria: Amanda de Fatima Alvila [amaalvila@gmail.com]
Kiara Maria Paes Munhão [kiara.munhao@gmail.com]
Patricia de Jesus Romeu Calimério [calimerio.patricia@hotmail.com]
Instituição: Colégio Interativa
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Observar a curiosidade dos alunos pode ser uma boa ferramenta para o aprendizado, foi dessa
maneira que surgiu nosso projeto com as crianças de 3 anos: Um dia durante o lanche, diversas dúvidas
sobre a melancia surgiram como, por exemplo: a semente vira melancia?
A partir desta e outras
curiosidades é que surgiu o projeto de pesquisa "O mundo das plantas”. Utilizando metodologias ativas
realizamos diversas atividades de pesquisa como observações, levantamento de hipóteses, experimentos
e receitas culinárias. Os resultados das atividades realizadas evidenciaram que as crianças “descobriram”
diversas curiosidades sobre as plantas, principalmente a melancia. Além disso, os resultados foram
apresentados na feira de ciências do colégio, o SITEC (Simpósio Interativa de Tecnologia e Ciência).
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INTERAÇÃO ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA: UM DESAFIO
PARTILHADO NAS VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

Autoria: Elenice Correa de Oliveir Lopes [nicecorrealopes@gmail.com]
Juliana de Oliveira Honorato [juliana.honorato@ligasolidaria.org.br]
Milene Oliveira Petit [milene.silva@ligasolidaria.org.br]
Instituição: Liga Solidária
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Pensando na garantia e efetiva participação das crianças e famílias no espaço educativo a
promoção de encontros de convivência produtiva é necessária para garantirmos a voz e a escuta de todos
os envolvidos no processo a fim de criar condições de atuação ativa e apropriação do ambiente educativo
como um espaço acolhedor de cultura e lazer, promotor de desenvolvimento e aprendizagem de maneira
integrada.
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MEMÓRIAS OLFATIVAS: ODORES QUE MARCAM
GERAÇÕES

Autoria: Neiva Adriane Hack Buzzi [nbuzzi@hotmail.com]
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Instituição: Colégio Degraus
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Por meio do diálogo surge um desejo de produzir uma horta suspensa. Durante o cultivo as
crianças anunciam suas memórias, relacionando-as à sentimentos. Como pesquisa questionamos os pais:
qual odor que te lembra a infância? E eles estiveram com as crianças apresentando suas memórias, bem
como também perguntamos aos avós. Memórias estas ilustradas pelas crianças. Assim, três gerações
anunciaram belas memórias olfativas e nitidamente observou-se o que marcou cada geração.

16

O CUIDADO PROFISSIONAL COM EMPATIA NA PRIMEIRA
INFÂNCIA

Autoria: Jeanne Maria Madureira de Camargo Rodrigues [jeannecamargo@yahoo.com.br]
Instituição: Casa da Criança Meimei
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: A Casa da Criança Meimei há 54 anos realiza um trabalho com crianças de famílias em situações
de vulnerabilidade e risco social. Atendendo crianças com idade de 0 meses a 05 anos e 11 meses. Em 2015
a Casa da Criança Meimei iniciou um projeto em parceria com a fundação FEAC junto ao programa
Primeira Infância em Foco. Com este projeto tivemos a oportunidade de conhecer a abordagem Pikler,
onde após um ano de formação in loco, nos baseamos para desenvolver nosso trabalho. A abordagem
envolve uma forma diferente de educar e de cuidar dos bebês. São detalhes extremamente refinados, com
gestos tão delicados e meticulosos que certamente passariam despercebidos pela maioria das pessoas.
Em muitos casos as próprias educadoras, habituadas às formas tradicionais de pedagogia, tiveram que
reaprender muitas coisas. Além da dedicação com estudos, pesquisas e treinamentos da equipe,
organização de ambientes e espaços e objetos próprios para a educação e o desenvolvimento adequado
dos bebês. Para tanto investimos em formações in loco com a especialista em educação Leila Oliveira,
durante 12 meses. Os encontros de formação foram divididos entre conteúdo teórico e prático. Partimos
do pressuposto que a formação continuada e permanente dos educadores é fator decisivo no processo de
transformação. Acreditamos que os bebês são potencialmente competentes logo ao nascer, e que podem
aprender a partir de suas próprias experiências.
Palavras-chave: Abordagem Pikler; cuidados; educador referência.
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O JARDIM DE CADA UM - CONQUISTANDO PÉTALAS

Autoria: Rachel Karen de Lima Pedrosa [rachellkarenn@gmail.com]
Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: O projeto é embasado no livro "O jardim de cada um" escrito por Ney Ribeiro. O professor faz a
contação de história levantando o conhecimento prévio dos alunos: O que um jardim precisa para ficar
florido, quais elementos são necessários para as plantas crescerem? A ideia é utilizar o contexto do livro
para trazer vivência aos educando e enfatizar que cada aluno construirá o seu próprio jardim, regando e
cuidando dele todos os dias, sendo necessário cumprir as regras da turma para conquistar pétalas e
completar a flor.
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O PAPEL DAS INTERAÇÕES ENTRE AS CRIANÇAS PARA O
PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE

Autoria: Ana Paula Soares da Silva [ana-soares94@hotmail.com]
Instituição: Instituto Singularidades
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: O trabalho é uma análise sobre a interação entre crianças de 3-4 anos de idade. O objetivo,
portanto, é analisar e compreender o papel dessas interações na Educação Infantil, para a constituição da
identidade e seus efeitos para o processo de aprendizagem. Tendo como concepção que não existe
dissociação entre aspectos psíquicos e cognitivos, mas que ambos influenciam mutuamente. Assim, é
fundamental o desenvolvimento do simbolismo na criança como algo que favoreça seu desenvolvimento
intelectual. Além disso, acredito que o papel do professor é fundamental em todo esse processo. Uma vez
que, torna-se mediador das relações e interações entre as crianças.
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O QUE HÁ EM NOSSO QUINTAL?

Autoria: Patricia Ivan [patriciaivan@live.com]
Viviane Regina Pereira [viv30pereira@gmail.com]
Instituição: Escola de Educação Infantil Santa Rita de Cássia
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Já no início do semestre, antes mesmo de sabermos sobre o que seria nosso projeto as crianças
demonstraram grande interesse para com as questões da natureza, durante uma proposta que fizemos à
elas para observação com as lupas. Foi um momento de grande envolvimento e ao mesmo encantamento
ao perceberem que através daquele objeto/recurso poderiam observar tantas coisas contidas ao nosso
redor, mais detalhadamente. Então fizemos a proposta para a turma para realização de um projeto que
explorasse tudo o que encontrássemos ao nosso redor, em nosso quintal e em seus próprios quintais.
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O SÍTIO DE MONTEIRO LOBATO E O INCENTIVO À
LEITURA POR MEIO DA ARTE

Autoria: Valeria Poloni De Agrela Oliveira [vpoloni@hotmail.com]
Talita Rodrigues De Oliveira [deoliveira25@gmail.com]
Instituição: EM. Oswaldo Justo
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: O incentivo à leitura ocorreu por meio do encantamento com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para
o desenvolvimento de competências e habilidades leitoras, utilizando a arte como ferramenta principal.
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OS SENTIMENTOS

Autoria: Juliana De Larina Carrenho [Julycarrenho22@gmail.com]
Danielle Aparecida Gomes
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Viviane Aparecida Moraes
Instituição: Colégio Franciscano Pio XII
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Trabalhar com 4 sentimentos, a alegria, a tristeza, o medo e a raiva, de maneira lúdica, com
músicas , jogos, filmes, poesia e juntos, encontrar estratégias para lhe dar com cada um deles.
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PIRATA DE PALAVRAS

Autoria: Camila Oliveira santos [ca_oliveirasantos@hotmail.com]
Instituição: Colegio Renovatus
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Levar os alunos a navegar em busca de uma grande aventura, no universo das letras. Os alunos
recebem um bloco, uma caneta e por onde passarem junto à família, registrem as palavras que chamam
sua atenção.O bloco de palavras é compartilhado com os amigos da sala, na roda de conversa, sorteia-se
uma palavra onde observa-se o número de sílabas, número de letras, com que letra se inicia e com que
letra termina a palavra sorteada até que todos participem do projeto.
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
AS CRIANÇAS E SUAS LEITURAS DE MUNDO

Autoria: Evandro Tortora [evandro_tta@hotmail.com]
Instituição: Prefeitura Municipal de Campinas
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Dentre às várias dúvidas de um professor da Educação Infantil, sempre me me fiz a seguinte
questão: "Como propor vivências às crianças envolvendo práticas de leitura e escrita que tivessem
sentido?". Sobre esta questão, buscando conhecimentos sobre o tema, me deparei com trabalhos
envolvendo práticas de letramento (Soares, 1998), leitura de mundo (Freire, 1991) e linguagem (Bakhtin,
1988). Neste espaço pretendo expor algumas ações do meu planejamento que envolveram práticas de
leitura e escrita com as participação das crianças de agrupamento II (crianças de 2 a 3 anos e 11 meses),
destacando o protagonismo das crianças nesse trajeto percorrido até então por este professor.

24

PROJETO MUSICALIZAÇÃO INFANTIL

Autoria: Marcela Dias Corrêa Silva [marcela_comercinho@hotmail.com]
Antonia de Jesus Biajoli [tunabiajoli@hotmail.com]
Ana Paula Quintaes Freitas [freitasquintaes@hotmail.com]
Instituição: Cei Saci Pererê
Nível de Ensino: Educação Infantil
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Resumo: Cantar para uma criança é muito importante. "Quem canta seus males espanta". A música é a
arte de combinar os sons agradáveis ao nosso ouvido e expressar nossos sentimentos e encantar as
pessoas desde a infância. Os bebês adoram ouvir músicas e até mesmo se arriscam a bater palminhas
para acompanhar e balançam seus corpinhos dançando de suas maneiras. O projeto possibilita muitos
momentos de prazer e alegria com as cantigas e músicas.
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QUEM SOU EU?

Autoria: Amanda de Fatima Alvila [amaalvila@gmail.com]
Kiara Maria Paes Munhão [kiara.munhao@gmail.com]
Patricia de Jesus Romeu Calimerio [calimerio.patricia@hotmail.com]
Instituição: Colégio Interativa
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: O delineamento acontece com os pequenos conquistando-os com brincadeiras cantadas,
relacionando com o nome de cada um com a imagem das fichas de nome, permitindo que essa ficha seja
manipulada e de total acesso a elas. O envolvimento se estende com brincadeiras como esconde-esconde,
jogo da memória entre outros. Um prospecto seguinte esta na exploração sensorial que envolve os cinco
sentidos, propomos experiências com diferentes estruturas e materiais como folhas, gelo, água em
diferentes temperaturas e cores, diferentes cheiros e sabores, estímulos sonoros, contação de histórias,
entre outros. Solicitamos o auxílio das famílias, para que preparasse com as crianças uma caixa que
continha os pertences históricos do individuo, como fotografias, roupas de bebês, objetos preferidos, para
que as crianças apresentassem para seus colegas no momento de assembleia. Para finalizar o processo e
sondar a aprendizagem, convidamos as crianças de modo individual se representar, como ferramenta
avaliativa de todo o processo. O projeto resultou na culminância expositiva para toda comunidade escolar.
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QUER SER MEU AMIGO? ADAPTAÇÃO ESCOLAR!

Autoria: Nayara Serranegra de Arruda [nayara_arruda@ig.com.br]
Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: O projeto "Quer ser meu amigo?" faz parte do conteúdo escolar da série Infantil I, inserindo no
tema: Minha escola, meus amigos, e tem como objetivos:
- A participação da criança na escolha de um objeto de referência e segurança neste período da adaptação;
- Utilizar a linguagem como forma de expressão de ideias, fatos e sentimentos;
- Desenvolver atitudes que envolvam o relacionamento e troca de experiência;
- Estimular e incentivar a conquista da amizade e do cuidado ao próximo;
- A adaptação a rotina escolar de maneira prazerosa.
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SESSÕES SIMULTÂNEAS DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Autoria: Joice Garcia Goe [joice_goe@hotmail.com]
24

Instituição: Prefeitura Municipal de Santo André
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: As histórias encantam a todos com a magia que representa e os gêneros literários são variados
que carregam a mesma função: atender à imaginação e aos anseios humanos de responder dilemas como
medo, alegria, perdas, angústias e outros. De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil,
é importante possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a
linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos. Além disso
a literatura infantil possibilita integrar as diferentes linguagens na formação do sujeito. Por isso, as
professoras organizaram sessões simultâneas de histórias em suas diversas formas de contar e reproduzir
contos, de modo a oportunizar escolhas dos alunos, valorizar os recontos e movimentos de interação das
turmas no ambiente escolar.

TURMA DO QUINTAL – ATIVIDADES SENSORIAIS –
MATERIAIS DIVERSOS: TEXTURAS, MANIPULAÇÃO E
EXPLORAÇÃO
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Autoria: Edvania Aparecida Araujo [op.maecristina@bol.com.br]
Instituição: Creche Mãe Cristina
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e
pensam o mundo de um jeito próprio. Os conhecimentos são construídos a partir das interações que
estabelece com outras pessoas e com o meio em que vivem. As memórias são criadas a partir de atividades
rotineiras. Mas, o aprender não é somente memorizar informações, para tal é preciso saber relacioná-las,
ressignificá-las e refletir sobre elas.
O desenvolvimento das crianças na educação infantil também depende das oportunidades de
aprendizagem oferecidas pelo mundo que as cercam. Oferecer diferentes materiais as crianças é uma
maneira de ampliar a capacidade de se expressar e contemplar as inúmeras possibilidades que se
apresentam diante das atividades que envolvem os sentidos. Sendo assim, pensamos em um projeto que
proporcionassem possibilidades e experimentações, oferecendo atividades que exercitem os sentidos de
preferência sendo realizado nas áreas abertas da creche, por isso escolhemos o nome do Projeto de Turma
do Quintal, pois estaremos possibilitando um desenvolvimento amplo e prazeroso, ampliando a
capacidade de explorar texturas, sabores, cheiros e cores de diferentes formas. Este projeto parte do
princípio que através da exploração de diferentes materiais as crianças possam ampliar a capacidade de
expressão e o conhecimento do mundo. Os objetos e materiais disponibilizados proporcionam experiências
diversificadas e novas descobertas.
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UM JARDIM DE SABERES

Autoria: Viviane Regina Pereira [vivi30pereira@gmail.com]
Patricia Ivan [patriciaivan@live.com]
Instituição: Escola de Educação Infantil Santa Rita de Cássia
Nível de Ensino: Educação Infantil
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Resumo: O projeto “Um jardim de saberes” surgiu da observação das crianças durante as atividades ao
ar livre na escola. Contamos com um bom espaço, com árvores, grama, flores e sempre é possível observar
bichinhos, como formigas, grilos e aranhas, entre outros. Em certa ida ao parque uma pequena aranha
desceu pela teia e se colocou no rosto de uma criança, um colega espantado começou a mostrar o
bichinho. Aproveitamos o momento e falamos um pouco sobre o bichinho, ficamos observando e por fim
cantamos a música “A dona aranha”. Diante desta situação ficou claro o tema do nosso projeto, pois é de
grande interesse das crianças e a escola oferece espaço adequado para ser desenvolvido.
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UM MUNDO MELHOR E OS TRÊS PORQUINHOS

Autoria: Aline Michelly Reino Lopes [a.mr@hotmail.com.br]
Instituição: Colégio Genius Campinas
Nível de Ensino: Educação Infantil
Resumo: Desenvolvimento da Criança: O benefício mais óbvio é o desenvolvimento de habilidades
motoras finas. As habilidades motoras finas são aquelas que requerem pequenos movimentos musculares.
Como uma criança manipula os tijolos de blocos de montar, ele está desenvolvendo a coordenação dos
pequenos músculos dos dedos e das mãos.
Habilidades de pensamento: Quando uma criança constrói com blocos de montar, ela está usando
habilidades para resolver problemas. Ela tem que descobrir quais blocos trabalham melhor em sua
construção, às vezes usando o método de tentativa e erro.

CADA BICHO TEM SEU CANTO: POESIA, MÚSICA &
31 BIOLOGIA COMO ALIADAS NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
Autoria: Laís de Almeida Cardoso [lais.mackenzie@gmail.com]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré
Nível de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I
Resumo: A alfabetização é, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da vida de uma criança. Neste
universo repleto de placas, cartazes e livros, textos eletrônicos e redes sociais, aprender a ler e escrever é
como ganhar a chave para entrar no mundo dos adultos, ou das “pessoas letradas”. Porém, mesmo neste
século em que os pequenos têm acesso aos mais variados suportes digitais praticamente desde o berço –
e mostram extremas habilidades no manuseio desses aparelhos, diga-se de passagem –, desvendar os
mistérios da leitura ainda pode ser um grande desafio. E como vivemos em um mundo intensamente
conectado, é imprescindível que um trabalho bem feito de alfabetização tenha por base um projeto
interdisciplinar.Nesta comunicação, apresentarei um projeto pedagógico que venho desenvolvendo há
alguns anos com turmas de 1º ano do Ensino Fundamental, e que associa o aprendizado das letras e das
palavras ao estudo da linguagem poética e musical, além de contar com um atrativo irresistível para as
crianças: o maravilhoso mundo dos animais.
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ENSINO DE PORTUGUÊS PARA CRIANÇAS
ESTRANGEIRAS

Autoria: Jaqueline Torrezin [jaquelinetorrezin@gmail.com]
Instituição: Santanna International School
Nível de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I
Resumo: O trabalho se resume a aplicação de um currículo de língua portuguesa em aulas regulares de
20 minutos diárias para crianças de 6-11 anos.
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UMA VIAGEM PELO MUNDO POR MEIO DAS HISTÓRIAS
INFANTIS

Autoria: Eloir Soares Ribeiro de Paula [eloirdepaula@gmail.com]
Jaqueline Gomes da Cunha Scarparo Martins [jacque@mackenzie.com.br]
Maria Rita Menossi Pinto [pequetita@mackenzie.com.br]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Nível de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I
Resumo: Conhecer histórias de vários países do mundo, estimulando a integração e interação com outras
culturas, visando ao entendimento e ampliação do repertório cultural e a busca de um futuro de paz entre
os povos.Relacionar os elementos de cada história como alimentos, vestuário, ambientes, profissões ao
contexto de cada cultura apresentada. Atividades de investigação- Conhecer histórias de alguns países e
entender a proposta do projeto.Pesquisa em família- Ampliar o conteúdo informativo, por meio de
pesquisa em família, que será apresentada em classe.Campanha de doações para as crianças da escola
Hai África. Confecção de materiais que reproduziram o conteúdo trabalhado nas aulas e apresentados na
mostra. Preparo da mostra UNESCO.
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UTILIZAÇÃO DA ESCALA CUISINAIRE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS

Autoria: Lourdes Pelka Barrios [lourdes.pelka@gmail.com.br]
Renata Aparecida de Faria [renata.uriel@hotmail.com]
Nadieli Docema [nadocema@gmail.com]
Instituição: Faculdade XV de Agosto
Nível de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I
Resumo: O propósito deste trabalho é apresentar jogos e atividades com a utilização da Escala Cuisinaire
confeccionados pelas alunas do curso de Pedagogia da Faculdade XV de Agosto da cidade de Socorro SP,
na disciplina de Linguagens Infantis e Conceitos Matemáticos; considerando que o jogo favorece o
desenvolvimento de estruturas cognitivas das crianças e contribuem para a aquisição dos processos
mentais a saber: correspondência, comparação, classificação, ordenação, inclusão e conservação
consideradas pré-requisitos para a construção e/ou compreensão de conceitos matemáticos. Neste
trabalho apresentaremos diversas formas de utilizar a Escala Cuisinaire para a Educação Infantil e para o
Ensino fundamental séries iniciais.
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35

BILINGUAL PROGRAM: IT’S POSSIBLE TO HAVE ENGLISH
AS A SECOND LANGUAGE

Autoria: Raquel Maria Cardoso Greco [teacherraquelgreco@gmail.com]
Leticia Ferreira Lara [lleticia.llara@gmail.com]
Thalita Ferreira Pimentel de Andrade [teacherthalitaandrade@hotmail.com]
Instituição: Colegio Presidente Kennedy
Nível de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II.
Resumo: É realmente possivel a aprendizagem de uma segunda língua de maneira natural e eficiente
dentro do ambiente escolar? Bilingual program: uma trajetória de sucesso!

36

"ENCANTAR-SE PARA ENCANTAR" - A DANÇA CIRCULAR
NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES

Autoria: Sandra Regina dos Santos Ventola [ventola2006@bol.com.br]
Instituição: Secretaria Municipal de Educação
Nível de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino
Médio, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Técnico.
Resumo: Desde os primórdios da humanidade o homem se expressa através das artes, seja em forma de
desenhos, pinturas, cantos ou danças. Sua história sempre foi contada através de símbolos, e a partir
destas expressões passamos a conhecer a cultura de um povo. As danças tradicionais dos povos expressam
a sua cultura, os seus desejos, as suas necessidades, e toda a comunidade se envolvia no círculo, cantando
e dançando. E quem fosse chegando se integrava naquele grupo, fazendo parte de toda manifestação. As
danças são utilizadas como um maravilhoso instrumento de integração, celebração, autoconhecimento e
autocura: ajudam na expansão da consciência, onde o grupo pode praticar um serviço planetário enviando
paz, harmonia e amor para todo o mundo. Estas danças nos ajudam a ir em busca de nossa essência, e a
desenvolver qualidades e aptidões que desconhecíamos e tínhamos pouco contato: a estar presente aqui
e agora, identificando o que precisamos mudar e criar para realizar nossos sonhos.
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INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL

Autoria: Karina Bolzam [karina.bolzam@crescerecoaching.com.br]
Instituição: Grupo SEB
Nível de Ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino
Médio, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Técnico.
Resumo: Considerando os desafios da Educação no Século XXI e a demanda por um currículo pautado em
competências, alinhado à BNCC, ponderando a pouca sistematização de trabalho com competências
socioemocionais versus estatísticas que sinalizam a urgência de se trabalhar a educação socioemocional
na escola, estruturou-se esse projeto, pautado em uma ferramenta específica de planejamento que
favorece o mapeamento da intencionalidade pedagógica e das estratégias necessárias ao trabalho que
desenvolve competências.
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POSSIBILIDADES E POTÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL: ARTE EDUCAÇÃO NA PERIFERIA

Autoria: Karen Martins Nunes dos Santos [karen.nunes83@gmail.com]
Instituição: Coletivo Usina dos atos
Nível de Ensino: Educação não formal
Resumo: O Coletivo Usina dos Atos atua há 8 anos em projetos de arte educação e educomuniação nas
periferias de São Paulo. Surgiu como uma vontade e um compromisso de um grupo de alunos da FAPCOM
em oferecer suas habilidades e conhecimentos para a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária. Ao longo desses anos, o projeto mudou de formato, sem perder esse foco e hoje conta com
uma equipe de cerca de 30 pessoas, todas voluntárias, que dedicam-se a manter cada edição que dura
cerca de 15 meses. O projeto é realizado com o apoio de escolas municipais e tem como público-alvo jovens
entre 14 e 21 anos dos extremo leste e sul de SP. Trabalhar o senso artístico e estético, desenvolver a
dialogicidade e promover o conhecimento de si são consideradas chaves para o desenvolvimento da
autonomia, do empoderamento e do cuidado de si que culminam numa relação mais potente e
transformadora com as famílias, escolas e bairros dessas/es jovens em sua dimensão política.
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EMPREENDEDORISMO, RECICLAGEM E ARTE

Autoria: Rosa Maria De Araujo Lima [rosamaisamor@hotmail.com]
Aline Mara Machado [aline-228@hotmail.com]
Instituição: Colegio Interativa
Nível de Ensino: Empreendedorismo
Resumo: De acordo com o SEBRAE, numa visão mais simplista, podemos entender como empreendedor
aquele que inicia algo novo, que vê e o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da
área do sonho, do desejo, e parte para a ação. Com o objetivo de incentivar as crianças a terem ideias e
as colocar em prática através de ações do empreendedorismo adaptado a realidade da escola, foi
desenvolvido com os alunos do período integral de diferentes idades e do mesmo grupo, de 6 a 11 anos,
um trabalho com materiais recicláveis disponíveis e lançados questionamentos às crianças de como
poderíamos reutilizá-los. Vários produtos foram confeccionados valorizando a criatividade, troca de ideias,
autonomia, integração, fortalecendo
os laços no relacionamento e culminou na feira do
empreendedorismo onde foram organizados e comercializados pelas crianças todos os produtos criados
por elas que, venderam, embalaram e fizeram troco arrecadando fundos para o passeio ao cinema de toda
a turma. A arte foi inserida em cada trabalho dando um toque a mais em cada produto. Pode-se dizer que
o resultado foram crianças mais seguras de suas próprias capacidades.
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ALFABETIZAÇÃO TECNOLÓGICA NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Autoria: Irani Marchiori [iranimarchiori@yahoo.com.br]
Instituição: Centro Universitário Unimetrocamp - Wyden
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
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Resumo: Quando se fala em tecnologia a primeira ideia que vem à mente está relacionada a
equipamentos de informática ou telecomunicação. No entanto o conceito é muito mais amplo. Tecnologia
abrange não somente materiais produzidos industrialmente mas também, no mesmo patamar de
importância, projetos e processos para sua produção, seja em escala industrial ou não. O termo
alfabetização nos remete ao estudo e à apropriação de uma modalidade da linguagem, essencialmente a
escrita, como forma de representação da realidade. Porém, a expressão pode ser utilizada mais
amplamente como sendo a capacidade de compreender e comunicar-se, por meio de registros gráficos,
sobre determinada área do conhecimento. É, portando, o uso social de uma determinada linguagem
indicadora do entendimento do indivíduo acerca das relações dos homens em sociedade. Crianças dos
anos escolares iniciais estão no auge da construção de seu processo de alfabetização, momento propício
para também desenvolver o interesse por solucionar situações problema, elaborar hipóteses, planejar
metodologias e testar recursos que transcendem a linguagem escrita. As ocasiões para essas práticas são
as vividas em seu cotidiano. Construir um brinquedo com sucata, montar uma maquete, ou mesmo uma
atividade culinária são exemplos de momentos oportunos para que se problematizem seus processos de
elaboração. Isso irá provocar a observação e o interesse não apenas para o produto final, mas
especialmente pelo processo necessário para chegar-se ao objetivo final. Dessa forma, concentra-se a
atenção na escolha cuidadosa dos materiais e métodos para a confecção do que se propõe, a partir de um
projeto detalhado, tendo como meta sua utilização de forma racional e responsável no contexto social em
que irá se inserir. Com isso garantimos que a construção humana e cidadã de nossas crianças aconteça
por meio do uso social de diferentes linguagens e das funções que estas exercem em sociedade.
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CONHECENDO MINHA CIDADE E AS TRANSFORMAÇÕES
QUE OCORRERAM AO LONGO DO TEMPO

Autoria: Carla de Paula Santos Vieira [carlavieira2805@gmail.com]
Zilmar Silva Nunes [zilsil@hotmail.com]
Instituição: SESI - Serviço Social da Indústria
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: O presente projeto foi elaborado a partir da necessidade de que as crianças conhecessem a
história da cidade em que vivem, resgatando as tradições e reconhecendo seus atrativos , bem como os
principais pontos turísticos, suas belezas naturais e sua cultura. Outro aspecto relevante refere-se à
transformação da paisagem local, isto é, as transformações ocorridas com o passar dos anos em
consequências das ações socioeconômicas impostas pela sociedade. Com esse projeto, foi possível
organizar um trabalho coletivo e interdisciplinar em que o aluno desenvolveu constante interação com
seus pares sobre a importância de cada cidadão na cidade em que vive, solidificando a identidade pessoal
e cultural, e também serem capazes de compreender as modificações na organização do espaço local. Ao
final do projeto foi possível perceber que os alunos passaram a se sentir parte da história como agentes
transformadores de uma sociedade capaz de mudar sua história.
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A AQUISIÇÃO DA ESCRITA ALFABÉTICA: UM OLHAR
MAIS CRITERIOSO PARA O PROCESSO COGNITIVO

Autoria: Michelle Dallacqua da Silva [mi_dallacqua@yahoo.com.br]
Instituição: EMEF Sonia Maria Pereira da Silva
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
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Resumo: Para fundamentar esta pesquisa, esse trabalho ancora-se em Ferreiro (2007), Kaufman e Lerner
(2015), Quinteros (1997), Vernon (2004) e Weisz (2016). uma vez que essa pesquisa adotou a abordagem
qualitativa de análise.

A DISCIPLINA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO CURRÍCULO
43 ESCOLAR: UMA PROPOSTA QUE EXPLORA A
CURIOSIDADE DA CRIANÇA.
Autoria: Milena Rodrigue de Camargo [milenabio17@gmail.com]
Instituição: Colégio Degraus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: As aulas de Iniciação Científica são planejadas com o objetivo de promover a pesquisa e a
investigação. Os estudantes vivenciam o método científico e desenvolvem habilidades e competências
essenciais para todas as disciplinas e para a sua formação como um estudante crítico e autônomo. O
desenvolvimento de pesquisas nessa faixa etária suscita transformações na história da sociedade e
também revela o significado e a trajetória da Ciência no Brasil. Representa também novas possibilidades
para a Educação, no sentido de fortalecer e consolidar uma educação formadora, transformadora,
compatível com a necessidade de formar jovens engajados e com potencial na elaboração de propostas
que possam causar melhorias na sociedade. Ao final os projetos desenvolvidos são apresentados na FETEC,
Feira de Ciências Engenharia e Tecnologia do Colégio Degraus.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA APRENDIZAGEM COM
JOGOS MATEMÁTICOS

Autoria: Francielle Fernanda Tonza Vasconcelos [francielle_isaac@hotmail.com]
Instituição: Colégio Interativa Londrina
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: A matemática está presente na vida da maioria das pessoas, é uma disciplina que os alunos
apresentam dificuldades e desinteresse. Para que os alunos possam se aproximar da matemática, nada
melhor do que fazer isso brincando. Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos no fundamental 1,
partimos da hipótese de que se os professores utilizassem jogos matemáticos os alunos poderiam ter
menos dificuldades em compreender conceitos matemáticos, levando ao objetivo principal desse trabalho
identificar as funções dos jogos matemáticos perante o aprendizado da matemática.
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A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA COMO FERRAMENTA DE
APRENDIZAGEM NO FUNDAMENTAL I

Autoria: Maria Fernanda da Costa Xavier [maria.fernandaxavier@hotmail.com]
Katia Iziliano Pereira [katia.iziliano@gmail.com]
Instituição: Colégio Interativa Ensino Infantil, Fundamental e Médio
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
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Resumo: Permitir que o aluno explore diferentes ferramentas de pesquisa e possibilitar o
desenvolvimento da autonomia.Conhecer a importância dos órgãos dos sentidos e seu funcionamento,
associando-os à percepção do ambiente. A proposta foi desenvolvida em quatro dias, com alunos do 3°
ano do Colégio Interativa. Trabalhou-se com 5 espaços colaborativos, que corresponderam aos 5 sentidos.
A primeira ferramenta utilizada foi o iPad, seguido dos livros didáticos utilizados em sala de aula, além de
possibilitar o uso da biblioteca e laboratório de ciências. Os grupos discutiram entre si as informações
obtidas durante as aulas sob mediação das professoras, que culminou em uma atividade prática. Verificouse que o desenvolvimento das crianças foi efetivo ao utilizar-se esta prática pedagógica e elas
demonstraram autonomia ao realizá-la. A turma compreendeu a importância dos sentidos e relataram
que surdos e mudos se comunicam em outra linguagem.

46

A PRODUÇÃO DE TEXTOS NA APRENDIZAGEM CRIATIVA

Autoria: Bianca Venturi [biancaventuri@outlook.com]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: O objetivo deste trabalho é oferecer aos alunos oportunidades para desenvolverem sua
criatividade em suas produções de textos. Os gêneros textuais são o ponto de partida dos trabalhos, mas
as práticas pedagógicas inspiradas nas metodologias do Design Thinking e da Aprendizagem Criativa são
essenciais e efetivas para uma aprendizagem mais significativa e facilitadora do processo de criação e
execução de textos de determinados gêneros textuais. De maneira geral, ainda que com suas dificuldades
e habilidades específicas, os alunos que participam dessas atividades, desenvolvem produções de texto
com muito mais qualidade e personalidade. A criatividade explorada e fomentada também contribui para
que seus textos fiquem mais interessantes e curiosos, mas sem que exagerem e fiquem sem sentido para
o leitor. O engajamento e o encantamento dos alunos com as práticas de escrita são, por fim, um resultado
muito relevante do uso dessas estratégias em sala de aula.
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ABRA - PALAVRA: O JOGO NA CONSTRUÇÃO DE
SABERES

Autoria: Gabriela Paula dos Santos Branco [gpsbranco@hotmail.com]
Moisés Mota [moises.mota@colegiosmaristas.com.br]
Instituição: Colégio Marista Champagnat
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: As crianças levantaram hipóteses sobre o que sabiam sobre o conceito de Projeto de Intervenção
Social. Por meio de uma dinâmica, fundamentados pela filosofia, analisaram palavras-chave,
organizando-as em “definição ou não do conceito de PIS”. Por meio desses levantamentos, as crianças
começaram a esboçar possíveis ideias para o desenvolvimento do PIS. Apoiados pela linguagem
integradora da série, JOGO, os percursos e as propostas levantadas foram sendo encaminhadas por essa
linguagem, de maneira subjetiva ou não. A temática escolhida para o projeto foi “Jogos, aplicativos e
programas para alfabetização” – ajudar crianças e adultos a conhecerem o alfabeto e terem acesso à
cultura letrada. A escolha mobilizou a turma para começarem as propostas. As crianças registraram esse
dia, em uma ata de assembleia, considerando suas hipóteses sobre o registro.As crianças exploraram o

32

espaço virtual/digital. Tendo em vista a escolha do PIS, a tecnologia e os mecanismos de uso foram
abordados na construção do projeto.
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ALFABETIZAÇÃO ACELERADA

Autoria: Rosiane Aparecida de Paula Ferreira [rosianefe@yahoo.com.br]
Instituição: EM Roseli Aparecida Mendes
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Método abacada , para que as crianças adquiram conciência fonológica em um mês .
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ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Autoria: Silvia de Oliveira Siandela Azevedo [silviasiandela@gmail.com]
Alessandra Tavante Teotônio Alves [ale_tavant@yahoo.com.br]
Instituição: CE 023 - SESI SP - VOTORANTIM
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Desenvolvemos com as turmas de primeiros anos do ensino fundamental 1, o projeto didático:
animais de estimação, voltado para o problema do abandono de animais, trabalhando assim, a
valorização e conscientização das crianças e estas, ampliando para as famílias e comunidade.Tivemos a
parceria de uma ONG que respondeu aos questionamentos e dúvidas das turmas, como por exemplo, o
por que das famílias abandonarem seus animais de estimação! Finalizamos o projeto com uma exposição
para os pais, familiares e comunidade.Todo o desenvolvimento gerou um produto final, que foi a criação
de um folder com dicas e orientações sobre o que analisar antes de se adquirir um animal de estimação.
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APOIO ESCOLAR DIFERENCIADO

Autoria: Michelle Cristina Vieira da Silva [micris_vieira@hotmail.com]
Instituição: Colégio Genius
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Conhecer materiais pedagógicos diversificados, que poderão ajudá-los na assimilação das letras
e na junções das sílabas.
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APRENDENDO COM RÓTULOS

Autoria: Izabel Braga [izabelbraganca65@hotmail.com]
Leoguineia do Nascimento [leoguineia@hotmail.com]
Instituição: Escola Municipal Santo Agostinho
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
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Resumo: "Aprendendo com Rótulos” foi um projeto aplicado com os alunos do 2º ano do Ensino
Fundamental, da Escola Municipal Santo Agostinho. Utilizei os rótulos no processo de ensino da leitura,
interpretação e produção de texto e para abordar a importância de uma alimentação saudável. Também
utilizei os rótulos para ensinar meus alunos a identificarem medidas de massa, de capacidade e realizar
operações de adição e de subtração. Busquei tornar os pais parceiros e atuantes no processo de
aprendizagem de seus filhos. Para organizar a aplicação do projeto e a avaliação dos resultados dividi sua
aplicação em 14 partes. Ao final da execução do projeto percebeu-se o envolvimento dos alunos nos
trabalhos em equipe, a mudança na forma de se expressarem ao discutirem em roda de conversa e
também o avanço no processo de aquisição da leitura, da escrita e na Matemática. Outro ganho do projeto
foi a parceria entre escola e família, fato que contribuiu muito para o avanço da aprendizagem dos alunos.

AS PRÁTICAS DE LEITURA PARA DELEITE COMO
RECURSO PARA O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
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Autoria: Thelma Pereira Ribeiro Ferrari da Silva [thelmapribeiro@hotmail.com]
Instituição: Colégio Rio Branco - Campinas
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo observar a criança e sua relação com a leitura e a escrita.
Tem por finalidade proporcionar às crianças de seis anos a leitura como momento de prazer, de deleite,
momento para se emocionar e imaginar, para apreciar e ampliar sua linguagem e cultura. Mostrar o
quanto a prática de leituras diárias auxilia no processo de alfabetização e letramento das crianças,
ajudando a desenvolver o comportamento leitor e o prazer pela leitura, ampliando o vocabulário e o
repertório de textos dos alunos. O projeto se constitui em promover momentos de leitura diárias, onde a
professora alfabetizadora irá selecionar bons livros, diversificando os gêneros literários, assim como os
portadores de textos. A apresentação dessas leituras acontece nos diferentes espaços escolares, sempre
em roda, possibilitando às crianças momentos de trocas, de exposição de ideias, compartilhamento de
opiniões, trabalhando a oralidade, desenvolvendo a criatividade e a imaginação, o gosto e o prazer pela
leitura, despertando a curiosidade. Assim, por meio de recursos e estratégias simples de leitura, busco
desenvolver nos alunos habilidades de leitura e escrita, para que atue e participe da sociedade. As crianças,
por meio do contato diário com os livros e demais portadores de texto, exploraram e ampliaram a visão e
compreensão de mundo. A cada nova roda de leitura, um novo despertar fazia com que os objetivos
fossem alcançados. A alegria em conseguir ler os materiais oferecidos era nítida no olhar das crianças. E
cada dia se envolviam e exploravam mais os materiais de leitura, favorecendo assim os momentos de
escrita das crianças. Os resultados foram para além do imaginado, pois despertaram a curiosidade e
consolidaram as competências de leitura e escrita. No final do ano letivo, grande parte da turma já estava
lendo e escrevendo com autonomia. O desafio com o qual me deparei foi conquistar e envolver o maior
número de crianças nas rodas de leitura, pois de início muitas se dispersavam.
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ATIVIDADE DO LIVRO PARADIDÁTICO: O MUSEU DAS
SETE TORRES

Autoria: Juliana Bezerra dos Santos [professora_julianabezerra@hotmail.com]
Instituição: Colégio Presidente Kennedy
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Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Visto que uma das propostas do livro é trabalhar a individualidade e a valorização como um
todo, pois a pergunta que norteia o livro é "Qual é a obra mais importante do mundo?" Pergunta essa que
não existe uma resposta, pois a obra mais importante do mundo é aquela a qual você se identifica. Por
este motivo decidi criar uma aula híbrida, por ser uma metodologia que vai completamente a encontro do
objetivo desta atividade e também, para que os alunos compreendessem a importância da arte dentro do
contexto histórico e a relação que existe entre as demais disciplinas. A atividade foi realizada por meio de
estações, sendo duas estações online e duas offline. Cada uma trabalhando com uma habilidade,
proporciondo aos alunos uma aprendizagem divertida, lúdica e integral.
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ATIVIDADES E JOGOS PEDAGÓGICOS NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

Autoria: Rita de Cássia Almeida Requena [ritadecassia_82@yahoo.com.br]
Instituição: Belas Artes
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: A alfabetização não ocorre de maneira espontânea. Assim, precisa ser pensada como um
processo contínuo que deve levar em consideração o tempo de aprendizagem de cada criança. Para
auxiliar nesse processo, atividades lúdicas e jogos pedagógicos são muito bem-vindos para que os alunos
aprendam de maneira concreta e significativa.
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CONGRESSO DE PROJETOS INDIVIDUAIS COMPARTILHANDO APRENDIZAGENS

Autoria: Gabriela Domingues Coppola [gbcoppola@gmail.com]
Ana Rosa Lima Vespasiano Mendes
Marissol Prezotto
Instituição: Escola Comunitária de Campinas
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Da mesma maneira como adultos compartilham e buscam conhecimentos através de
congressos, estimulamos que as crianças aprendam a importância de socializar e de expor aprendizagens,
fortalecendo-se em suas escolhas, assim como experimentando a ampliação do universo escolar para além
daqueles com quem convivem diariamente na sala de aula para que valorizem o próprio percurso da
pesquisa realizada por ele e a competência oral tão trabalhada na Escola Comunitária de Campinas.
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CONHECENDO MINHA CIDADE

Autoria: Vanessa Ferreira da Silva [vanfsilva20@gmail.com]
Instituição: EMEF. Corrêa de Mello
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
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Resumo: O trabalho foi realizado de forma sistemática e interdisciplinar a partir do conhecimento prévio
dos alunos. Vimos como se dava a formação dos municípios na disciplina de Geografia e com o objetivo
de conhecer um pouco mais da nossa cidade e realizar um trabalho interdisciplinar com os alunos
realizamos pesquisas e discuções sobre a história da cidade. Ainda conseguimos atrelar a esse trabalho os
conhecimentos de português trabalhando charges, reportagens e telejornal. O resultado do nosso projeto
foi apresentado na Mostra Cultural da nossa escola.
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DESVENDANDO O MISTÉRIO DA LEITURA

Autoria: Flávia Regina Rola [flavinha.regi@gmail.com]
Instituição: Colégio Genius
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Era uma vez algumas crianças que passavam as férias na casa de seu avô e tradicionalmente
contava histórias de mistérios sobre seus antepassados. Assim conforme a história vai se passando, os
alunos vão se envolvendo e deixam sua imaginação rolar.
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DIÁLOGOS CANTADOS - ENSINO DA LÍNGUA
PORTUGUESA POR MEIO DE CANÇÕES

Autoria: Irini Cristina Monteiro De Brito [crystinahmonteiro2017@gmail.com]
Instituição: EMEF. Maria Alice Borges Ghion
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Este trabalho intenciona contribuir para o repertório cultural dos alunos, trazendo uma
variedade de repertórios como (árias de óperas, repentes, desafios tradicionais em Portuga), cantigas de
roda). Proporcionando uma deliciosa viagem pelos diálogos cantados do Brasil e do Mundo. A Língua
Portuguesa ensinada por meio das mais diversas culturas e costumes.
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DIÁRIO DE BORDO

Autoria: Simone Teixeira Andreazzi Simoneandreazzi@hotmail.com
Instituição: Santanna International School
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: O objetivo deste estudo é apresentar uma forma lúdica de incentivar a escrita, partindo do
cotidiano da vivência do aluno.
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FORMAR ALUNOS LEITORES: UMA DAS PRINCIPAIS
FUNÇÕES DA ESCOLA

Autoria: Carla de Paula Santos Vieira [carlavieira2805@gmail.com]
Instituição: SESI - Serviço Social da Indústria
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Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: A leitura é um instrumento indispensável, pois desenvolve habilidades e competências
educacionais, sociais e pessoais, além de ampliar e aprimorar o vocabulário, possibilitando o
desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo. O trabalho foi realizado com alunos do 5º ano,
onde a leitura foi desenvolvida a partir das expectativas de aprendizagem no qual o leitor fosse capaz de
compreender e interpretar diferentes textos, construindo significados e transformando-os em palavras.
Deste modo, exigiu-se do professor uma intervenção adequada, contínua e explícita no decorrer do
trabalho, dispensando a cada estudante a atenção necessária, garantindo não só a competência
linguística e leitora, mas também de diversos saberes, incluindo a compreensão de diferentes gêneros
textuais presentes na sociedade, formando leitores competentes. No final do processo, os alunos
apresentaram uma melhora significativa na fluência verbal e desenvoltura na leitura e na escrita.
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FOTOGRAFIA, TRANSFORMANDO MOMENTOS EM
ETERNIDADE.

Autoria: Vanessa Eloiza de F. P. Ferreira [vanessinha_eloisa@hotmail.com]
Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Fotografar é uma forma de comunicação e informação, ela não necessita de uma tradução, pois
possibilita várias interpretações. A fotografia é um excelente recurso didático para envolver os alunos. As
fotografias podem se tornar um recurso didático de alta eficiência, principalmente através das
modernidades que circulam pelas salas de aula, como celular, ipad, tablet. Usar a fotografia como
ferramenta de percepção do entorno da comunidade escolar e estímulo ao olhar dos alunos, valorizando
o local que eles estão inseridos, para que eles conheçam e se reconheçam nesse espaço.
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FRUTAS DIVERTIDAS

Autoria: Fernanda Felipe dos Santos Lopes [fernanda.felipe@hotmail.com]
Roberta de Lima Damasceno [matucaefael@gmail.com]
Lilian Cristina Ferreira Dall"Amico [dallamico_lilian@hotmail.com]
Instituição: E.M.E.F Ercília Nogueira Cobra
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Uma alimentação adequada é essencial ao desenvolvimento físico e mental.Observando a
carência de uma alimentação saudável em meio às lancheiras dos alunos, desenvolveu-se a prática: Frutas
Divertidas.
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FUNÇÕES SOCIAIS DA ESCRITA: IMERSÃO DE ALUNOS
SURDOS EM CONTEXTOS LETRADOS

Autoria: Ingrid Julliane Freires Sartori Barbosa [ingrid.julliane@hotmail.com]
Stephany Cirilo da Silva [stephanycirilo2@gmail.com]
37

Instituição: Prefeitura Municipal de Campinas
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Na perspectiva da educação inclusiva, foi desenvolvido um projeto com alunos surdos
contemplando conteúdos de língua portuguesa. Por se tratar da educação de surdos sinalizantes, ou seja,
são utentes da língua brasileira de sinais (Libras) para comunicação, o objetivo proposto abarca a
compreensão do uso social da língua portuguesa escrita. O trabalho realizado em uma sala de 2º ano do
Ensino Fundamental, em uma turma composta por 29 alunos, sendo 4 surdos que fazem uso de Libras
como primeira língua e 3 deficientes auditivos. Em salas que contam com a presença de alunos surdos,
conforme portaria 13/2016 do município em questão, é necessário um trabalho denominado de ‘Docência
Compartilhada’, em que há a presença de uma professora comum e uma professora bilíngue
(Libras/Português). No ano de 2018 foi possível contar com a presença de uma estagiária surda.
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GOING TO THE LIBRARY: ENSINANDO INGLÊS COM
ATIVIDADES SOCIAIS

Autoria: Bianca Rodrigues dos Santos [biancarsantos2@gmail.com]
Instituição: Stance Dual School
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: As Atividades Sociais criam contextos de interação e negociação dos sentidos em que a
aprendizagem se torna uma experiência social e são pautadas por uma reflexão sobre a vida. Assim, o
presente trabalho tem por objetivo evidenciar a construção do conhecimento nas aulas em inglês por meio
de Atividades Sociais. Para tanto, será apresentada uma sequência didática da Atividade Social Going to
the Library, realizada com o 2o ano do Ensino Fundamental.
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LATERALIDADE E APRENDIZAGEM

Autoria: Evanir Sebastião dos Santos [finosqw@gmail.com]
Instituição: EM Sagrado Coração de Jesus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Lateralidade é o fenômeno em que uma pessoa escolhe um lado do corpo como lado dominante
ou de sua preferência. E como isso ocorre? Ocorre quando um dos hemisférios cerebrais tem domínio sobre
o outro e nesse processo os lados opostos dos hemisférios cerebrais comandam uns aos outros - o
hemisfério esquerdo estimula o lado direito e vice-versa. Quando o hemisfério esquerdo predomina, a
pessoa é destra, do contrário, ela é sinistra ou canhota, dizendo respeito a mãos, pés, olhos e até mesmo
sobre certos pares de órgãos internos, antigamente os canhotos eram severamente repreendidos para que
utilizassem o lado direito, mas hoje é sabido que isso pode acarretar problemas sérios de aprendizagem e
de orientação espacial, pois a lateralidade está diretamente ligada a um hemisfério cerebral. Nesse âmbito
podemos afirmar que a educação física escolar pode ajudar muito no desenvolvimento da lateralidade nas
crianças e assim facilitar e até mesmo ajudar em seu aprendizado dentro da sala de aula.
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LEIS AMBIENTAIS PARA CRIANÇAS

Autoria: Patricia Vilela Pereira [professora_patty_2016@yahoo.com.br]
Instituição: Instituto de Ensino Portinari
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Solicitamos os materiais ao IBAMA e elaboramos um projeto sobre o Meio Ambiente e as Leis
Ambientais para as crianças. O trabalho foi desenvolvido no 1º semestre de 2017 e o termino foi
apresentado em exposição no IBAMA - Brasília.
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LEITURA, COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO: O QUE NOS
UNE?

Autoria: Cleideir Alves Santos [cleideir35@hotmail.com]
Instituição: E.M. Estina Campi Baptista
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Diante da necessidade de promover, garantir, assegurar a continuidade nos estudos, o direito
a educação e o atendimento educacional individual para crianças e adolescentes enfermos de diversas
patologias, que não podem frequentar a escola regularmente e tem o direito ao Atendimento Pedagógico
Domiciliar e ressaltar a importância educacional para estes alunos é que surgiu esse projeto.Essa proposta
intenciona assegurar uma comunicação e leitura significativa para pessoas que não conseguem se oralizar
através da comunicação convencional, mas que são expressivas e necessitam adquirir conhecimento da
diversidade das palavras e do mundo, utilizando comunicações alternativas, auxiliando no seu espaço de
convivência garantindo igualdade na continuidade de seus estudos.
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MATEMÁTICA E ARTE: COMO ARROZ E FEIJÃO

Autoria: Nádia Piazentin Pola [na_pola@hotmail.com]
Instituição: Maple Bear Sorocaba
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Embora Matemática e Arte pareçam para alguns universos opostos, muitos artistas utilizam-se
dos conhecimentos da primeira para desenvolver a segunda. Valendo-se desta temática e de artistas como
Mondrian e Escher uma turma multiseriada de fundamental I desenvolveu conhecimentos da Matemática
a partir da exploração de obras singulares. Dessa junção inesperada à elaboração de uma obra final para
o projeto, os alunos e professores viveram as diferenças, superaram seus limites e perceberam uma nova
maneira de aprender a Matemática.
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MEDICINA DA VOVÓ

Autoria: Katia Rosa Kikumoto dos Santos Jorge [k.kikumoto@hotmail.com]
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Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Aprender a celebrar com as avós, valorizando a experiência e a alegria compartilhada num
encontro: o chá da vovó.É realizado com os alunos as ervas medicinais utilizadas para fazer chás.Após
elencadas, mostra-se as ervas aos alunos para conhecimento destas.As avós são convidadas a
participarem de um chá para que os alunos saibam por elas o que elas usam para a cura de alguns
sintomas como: dor de cabeça, dor de barriga, tosse, gripe, etc.Os alunos, como forma de agradecimento,
dizem em palavras simples o que a avó representa para eles.O chá é servido, onde a avó e neto
confraternizam o momento. Faz-se o plantio das ervas na horta da escola, com os alunos para cultivo das
ervas medicinais.
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MÉTODO A BA CA DA: ALFABETIZAÇÃO ATRAVÉS DA
CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA

Autoria: Carolina Bruno Duran [carolinabduran@yahoo.com.br]
Danilo Fagundes Oliveira [danilofagoli@gmail.com]
Instituição: Secretaria de Educação de São Vicente / EMEF Augusto de Saint Hilaire
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Este trabalho tem como objetivo descrever as contribuições da utilização do método fônico na
construção da consciência fonológica em sala de aula e sua importância na alfabetização, trabalhando de
forma exemplificada o cognitivo. A criança, quando é alfabetizada de forma fonológica, avança etapas de
forma produtiva e com naturalidade; possibilitando sair de uma hipótese pré-silábica para silábico com
valor.
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O ALUNO POR TRÁS DAS LENTES RETRATANDO A SUA
ESCOLA

Autoria: Ana Carolina Padovan Aleixo [anaquinze@hotmail.com]
Instituição: Sesi Campinas Unidade Santos Dumont
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: O ALUNO POR TRÁS DAS LENTES, RETRATANDO A SUA ESCOLA! Este projeto teve por objetivo
incentivar os alunos ao hábito e prazer da leitura, incluindo a leitura através da fotografia. Como também
o reconhecimento da biblioteca escolar como um espaço de cultura e informação em diversos formatos.
Com este intuito, esse trabalho foi concebido para motivar os alunos no uso adequado da biblioteca. Os
alunos escolhidos para serem os fotógrafos representantes de cada classe, foram escolhidos à partir de
alguns critérios estipulados pela bibliotecária, levando em consideração hábitos, posturas dos alunos em
relação à biblioteca. Procurou-se despertar o interesse e o hábito dos alunos para a leitura, motivando-os
à criatividade e assim instigá-los à participar de projetos futuros. Permitiu que o aluno reconhecesse as
diversas fontes de leitura que uma biblioteca escolar pode oferecer. Além de trabalhar a motivação
literária, pretendeu-se despertar o senso critico e a valorização do espaço escolar.
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O ENSINO DO ATLETISMO ATRAVES DA
"GAMIFICAÇÃO" NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
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Autoria: Priscila Cristine Ribeiro [maternoamoreterno@gmail.com]
Instituição: Emef Profa Geny Rodriguez
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Como fazer o aluno a se interessar mais por história, despertando o interesse através de aulas
práticas.

PRÁTICAS DIVERSIFICADAS NO ENSINO DA
MATEMÁTICA: UNIÃO DO CONCEITO MATEMÁTICO
COM A LINGUAGEM E A PRÁTICA DA PROGRAMAÇÃO
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Autoria: Juliana Bruno Sousa [juliana_sb19@hotmail.com]
Instituição: Colégio Degraus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: O presento projeto teve como objetivo desenvolver uma das unidades de matemática,
juntamente com os conteúdos desenvolvidos na disciplina de programação. A apostila de matemática,
iniciou a unidade com perguntas, abordadas dentro do conteúdo. As crianças realizaram a proposta e
atingiram o objetivo da unidade, compreendendo os conceitos de direção e vista superior.Em seguida,
para colocar em prática esses conceitos, utilizou-se o material didático de programação (Turing), com a
proposta de um caça ao tesouro. Como resultado os estudantes compreenderam os conceitos de direção
e localização e também, ao mesmo tempo, desenvolveram as habilidades de analisar e realizar a
linguagem de programação.
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PROJETO 5ª HORA

Autoria: Regina Aparecida de Oliveira Figueiredo [anna2figueiredo@gmail.com]
Instituição: EMEB Jorge Amado
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Tendo em vista a multiplicidade de dificuldades em aprendizagem apresentadas por parte dos
alunos e a necessidade de promover o progresso em suas aprendizagens para que possam prosseguir seus
estudos, sendo oferecida a recuperação nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
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PROJETO HISTÓRIA E MEMÓRIA NA ESCOLA

Autoria: Silvia Maria de Souza [silmsou@terra.com.br]
Marlene Maria das Neves Rodriguez Mesquita [historiaememoriataboao@gmail.com]
Instituição: EMEF Profª Maria Alice Borges Ghiom
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Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: O Projeto História e Memória na Escola é o desdobramento do projeto História e Memória de
Taboão da Serra que nasceu em 2017 após o lançamento do livro Taboão da Serra: profundas raízes.O
objetivo deste projeto é de colaborar com atividades regulares e extracurriculares onde os alunos e seus
professores possam não só apropriar-se das informações sobre a cidade nas produções já existentes (livro
e site), como recriá-las e utilizá-las dentro das salas de aula. Assim, a construção da história do
bairro/escola se dá através das memórias, informações e imagens a serem coletadas e analisadas pelos
grupos de pesquisa da instituição. Buscando dessa maneira desenvolver nos educandos a consciência de
pertencimento a uma comunidade com o conhecimento de seu entorno e sua inserção no plano mais
amplo da cidade e do país, ou seja, com sua identidade como cidadãos. Contribuindo para a consecução
dos objetivos maiores da escola e da educação.O projeto vem sendo desenvolvido junto à EMEF Profª
Maria Alice Borges Ghion sendo que todos os resultados têm se mostrado positivos. Nos dias 12, 20 e 21
de junho de 2018 foi realizado um estudo de campo denominado" Conhecendo minha cidade", no qual
participaram as turmas dos 4ºs e 5ºs anos. Este trabalho vem sendo direcionado pelas professoras de
história: Silvia Maria de Souza e Marlene Maria das Neves Rodriguez Mesquita,com o apoio do Sr.
Secretário de Educação de Taboão da Serra Profº João Medeiros de Sá Filho, com os membros da equipe
gestora e discente de nossa escola.

PROJETO LITERÁRIO E EDUCAÇÃO EMOCIONAL:
76 ENSINAR COMO APRENDER A APRENDER E LIDAR COM
SUAS EMOÇÕES.
Autoria: Tamires Pastore Bernardi [tamibernardi@gmail.com]
Instituição: E. E. Prof. Carlos Cristovam Zink
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Esse relato de experiência surgiu da observação das relações das crianças entre pares e da
análise das relações interpessoais no ambiente escolar e também da verificação de que meus alunos do
5º ano ainda não tinham o hábito da leitura de livros constituídos por capítulos, necessitando de maior
incentivo para a prática leitora. Essas atividades ocorreram com a participação de 26 alunos em uma
escola pública estadual na região de Campinas.
Os conflitos interpessoais entre alunos na escola, possibilitaram a seguinte reflexão: “Será mesmo que
são indisciplinados ou há uma ausência de base para a educação emocional e conhecimento de estratégias
de autorregulação? Será mesmo que são desinteressados ou faltam lhes fatores motivadores e atividades
que os envolvam?”. Dessa maneira, para a escolha do meu tema, me ancorei na minha hipótese inicial de
que se os alunos confiavam em mim para me contar situações que eles não conseguiam resolver sozinhos
era porquê me viam como alguém que pudesse instruí-los, logo comecei a discutir o tema da educação
emocional, incentivo à leitura e organização dos estudos em roda de conversas com as crianças.
Consciente de que ao final do 5º ano do E. F. é essencial que meus alunos atinjam a fluência leitora e
escrita e diante dos fatos que envolvem não apenas aspectos cognitivos, mas também fatores
socioemocionais, formulei a seguinte questão norteadora: “Como abordar as questões socioemocionais,
trabalhando a educação emocional, envolvendo habilidades de língua portuguesa e matemática? Quais
habilidades e expectativas podem ser desenvolvidas no decorrer de projetos literários que suscitam as
emoções, relações interpessoais e conteúdos do currículo?”.Assim, como objetivo principal, além de
enfatizar a importância da educação emocional, objetivei a fluência leitora e escrita dos alunos, a
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compreensão da matemática como um conteúdo que está em nosso cotidiano e o uso de tecnologias e
habilidades artísticas para a criação de uma indicação literária.
Como metodologia realizei leituras compartilhadas, rodas de conversas, dinâmicas, produções textuais
coletivas, interpretações localizando informações implícitas e explícitas e o estímulo ao trabalho em
equipe, possibilitando tarefas que desenvolvam a criatividade dos alunos. Como resultados é possível
destacar que a compreensão do PLEA (Planejar, Executar e Avaliar) contribuiu muito para o
desenvolvimento acadêmico dos alunos. As crianças entenderam que as rotinas das aulas era um
planejamento e todos os dias buscavam cumprí-la, com o intuito de avaliar o próprio desempenho no final
das aulas. Os alunos demonstraram também maior autorregulação, entregando as lições de casa e
atividades no prazo e se organizando para cumprir suas tarefas. Também houve um avanço na
interpretação de texto. As famílias e a escola estabeleceram um laço de parceria em prol de
desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos.
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PROJETO QUE BANDA É ESSA? (THE BEATLES)

Autoria: Daniel Dalberto [dalberto3@hotmail.com]
Instituição: Colégio Lyon Campinas
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: O projeto “Que banda é essa?” nasceu a partir do interesse dos alunos dos 1ºs e 2ºs anos do
Colégio Lyon Campinas, nas aulas de Música, em estudar e conhecer bandas de rock famosas em todo o
mundo. Nessa primeira edição do projeto, depois de uma roda de conversa e votação, ficou decidido que
a primeira banda estudada seria “The Beatles”.
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PROJETO SOBRE A VALORIZAÇÃO DOS AMIGOS,DA
ESCOLA E DA FAMÍLIA!

Autoria: Ana Paula Anastacio de Oliveira [anapaulao.pf@renovatus.com.br]
Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Atualmente estamos vivendo um contexto onde os alunos são cada dia mais conhecedores de
informações através das tecnologias e estão abandonando os contextos de valorização pessoal e social,
que são de extrema importância para que se torne um cidadão capaz de pensar,refletir e desenvolver
soluções criativas.
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PROJETO: UM PASSEIO PELAS DIFERENTES ÁREAS COM
O PEQUENO PRÍNCIPE!

Autoria: Marisa de Lourdes Morais [moraislm2017@gmail.com]
Instituição: Prefeitura de Santo André
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I

9

Resumo: O livro " O Pequeno Príncipe", conhecido mundialmente e traduzidos em várias línguas, se
tornou um instrumento rico para a alfabetização e letramento. Com o titulo " Um passeio pelas diferentes
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áreas do conhecimento com o Pequeno Príncipe" foi proposto um trabalho interdisciplinar, contemplando
todas as diferentes áreas do conhecimento de uma maneira prazerosa e estimuladora .
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PROTAGONISMO E LIDERANÇA

Autoria: Raquel Vidulin Biasotto [quel.vidulin@gmail.com]
Instituição: Escola Divina Providência
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Nos dias de hoje onde os alunos tem um amplo leque de informações acessíveis, não há mais
espaço para o modelo de educação onde o professor é o único portador do saber, todo o conhecimento e
bagagem já adquiridos previamente pelos alunos devem ser levados em conta na hora do planejamento,
o professor deve ser o mediador do conhecimento e dar cada vez mais espaço para seu aluno criar e colocar
em prática seu aprendizado durante as aulas.
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RECREIO INTERATIVO

Autoria: Priscilla Alessandra Silva de O. Costa [priemalu@gmail.com]
Rosana Siqueira Santiago [rosanasiqueirasantiago@gmail.com]
Instituição: Colegio Interativa
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: O projeto foi criado à partir de varias necessidades observadas no contexto do recreio dos alunos
do fundamental 1: redução de conflitos e acidentes, otimizar o tempo, incentivar o convívio e a interação
de forma planejada e direcionada. Para isto pesquisamos e oferecemos brincadeiras onde pudessem
desenvolver habilidades motoras e socioemocionais, companheirismo ,espírito de equipe , criar laços de
amizade, respeitar as diferenças,ganhar e perder de maneira tranquila e respeitosa.
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REINVENTANDO O MODO DE APRENDER OS TIPOS DE
ENERGIA

Autoria: Paula Elizabeth Knoblich Goldstein [paula_goldstein@hotmail.com]
Instituição: Sant´Anna International School
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, eles pesquisaram e aprofundaram seus
conhecimentos sobre o Sistema Solar através de territórios no laboratório de Ciências, pesquisa utilizando
recursos tecnológicos e, como finalização do projeto, criaram veículos Rover lunares e pesquisaram e
utilizaram uma das formas de energia para movê-los.

83

ROBÓTICA E PROGRAMAÇÃO (SCRATCH COM WEDO)
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Autoria: Ghislayner Aparecida dos Santos [ghislayner@portoseguro.org.br]
Ana Lúcia Stella [astella@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Ensino de programação com Kit´s de Robótica e programação Scratch.
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SINGELAS ESTRATÉGIAS DE ALFABETIZAÇÃO

Autoria: Leoguinéia do Nascimento [leoguineia@hotmail.com]
Izabel Silva Bragança Pinheiro [izabelbraganca65@hotmail.com]
Instituição: Escola Municipal Santo Agostinho
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: Diante do desafio que os professores da referida série enfrentam a cada ano é necessário
escolher as estratégias que mais se adequam a sua realidade e que possam surtir o efeito esperado:
alfabetizar letrando. Dessa forma, o professor enquanto mediador entre o aluno e o conhecimento e, de
certa forma, entre os pais e a escola, precisa saber qual a melhor maneira de fazer com que sua prática
pedagógica leve seus alunos a avançarem na aquisição das habilidades de leitura e de escrita e também
qual o melhor jeito de levar os pais a serem mais presentes e atuantes na vida escolar de seus filhos. Sendo
assim, logo no início do ano letivo procurou-se conscientizar os pais sobre seu papel no processo educativo
de seus filhos no intuito de fazê-los serem mais atuantes. Para estimular as crianças decidimos fazer um
quadro com as famílias silábicas para acompanhar o aprendizado das mesmas, confeccionar jogos e fazer
competições de leitura e de escrita. A cada estratégia aplicada foi possível ver o interesse dos alunos em
aprender aumentando. O fato de quererem participar dos jogos e das brincadeiras, de certa forma, as
impulsionava a estudarem mais, os elogios que recebiam em casa dos pais surtiram um efeito muito
positivo também. Ao final do ano letivo, pudemos perceber que nosso maior objetivo foi alcançado, pois
as crianças, em sua maioria, progrediram no seu processo educativo.

85 TECENDO O AMANHÃ
Autoria:
, Raquel Cristina Marcon Simenzato [raqmarcon@gmail.com]
Instituição: Escola Municipal Doutor Abrahão Aun
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I

Resumo: Para cada livro lido, um pompom! Essa foi a ideia principal do projeto "Tecendo o amanhã".
Que forma melhor deincentivar a leitura e as habilidades motoras do que confeccionando com autonomia
sua própria produção? A cada semana, os alunos confeccionaram um pompom de lã de acordo com o
número de livros lido. Além da confecção do pompom, os alunos faziam um resumo (em diversos gêneros
textuais) para cada livro lido, criando sua própria coletânea de leitura. No fim do projeto, além da
coletânea individual de leitura, cada aluno teceu um tapete com os pompons por ele mesmo produzidos
através das leituras efetuadas durante o ano.
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86

TURING - A LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO

Autoria: Jéssica Souza Silva Monteiro [jessicasm.pf@renovatus.com.br]
Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I
Resumo: A proposta desta aula é inserir o aluno no mundo tecnológico, incentivar o desenvolvimento do
raciocínio lógico e da linguagem que se faz cada dia mais presente em nossas vidas, a linguagem da
programação!
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JOGOS TEATRAIS NA SALA DE AULA

Autoria: Tatiana Nogueira Jacob [tatinjacob@gmail.com]
Instituição: Teddy Bear English School
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II
Resumo: A dinâmica do jogo teatral tem uma função muito importante na aprendizagem, como
facilitador no sentido do aluno desenvolver a concentração, aprender a trabalhar em grupo, desenvolver
a sensibilidade , a criatividade e a resolver conflitos.
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MAPLE TIMES: PRÁTICA DE PESQUISA, ESCRITA E
ORALIDADE EM UM JORNAL ESCOLAR

Autoria: Andrea Funchal Lens [andrea.funchal@gmail.com]
Instituição: Maple Bear Sorocaba
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II
Resumo: O jornal intitulado Maple Times, produzido na escola Maple Bear Sorocaba, foi um projeto
iniciado em 2017 com os alunos de 6o e 7o ano do Fundamental 2 e posteriormente se tornou parte de um
dos clubes no contraturno, incluindo alunos do 5o ano do Fundamental I e alunos do Fundamental II. O
processo envolveu a escolha de pautas, coleta de material por meio de pesquisa, verificação de fontes e
seleção do material coletado, produção escrita, revisão e edição a partir das seções: Maple Times
(Projects, Opinion, Experiments, Interview, It Happened in Maple Bear, Sharing an Experience, Club!), Arts
& Culture (Book and Movie Review, Believe It or Not, Storytelling, Comics, Cartoons and Jokes, Drawing
Contest, Poems, Cooking Class), e Sports (Game, History, The Rules, Best Players, Brazil’s Idols). Os alunos
foram encorajados a trabalhar como investigadores ao escolherem temas ligados à comunidade escolar e
desenvolve-los dentro dos processos descritos. Também cultivaram suas relações interpessoais no
trabalho de escrita, escrita conjunta e revisão em equipe, além de aprimorar a fluência em língua inglesa
explorando novas possibilidades.
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89

PROJETO DE INTERVENÇÃO COM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

Autoria: Cristina Tavares [cristina.ttavares@yahoo.com.br]
Daniel de Olival Pestana [dopestana@hotmail.com]
Patricia dos Santos Chibante [clinicachibante@gmail.com]
Instituição: Centro de Inclusão Educacional (CIE)
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II
Resumo: A Congregação de Santa Cruz, há mais de trinta anos, atua na Vila Nova Jaguaré, na zona oeste
da cidade de São Paulo, através do Programa Social Santa Cruz- Jaguaré Caminhos. Esse Programa inclui,
entre outros projetos, o Centro de Inclusão educacional (CIE) e dois Centros da Criança e do Adolescente
(CCAs) que atendem a duzentas e cinquenta crianças e adolescentes de seis a catorze anos e onze meses
no contra turno escolar.Em um desses centros de atendimento à criança e ao adolescente, observou-se o
caso específico de uma menina de 11 anos, que não identificava as vogais de seu próprio nome. Diante
disso, foi feita uma intervenção por uma psicóloga e uma fonoaudióloga durante um ano, sem sucesso.
Após um treinamento realizado por essas duas profissionais foi implantado um projeto piloto, que gerou
um resultado importante. A partir desse novo método a menina foi alfabetizada em seis meses.Devido ao
sucesso dessa abordagem, a experiência foi ampliada para o atendimento a outras crianças e
adolescentes, os quais também se desenvolveram de modo significativo. Deste modo, a Congregação de
Santa Cruz optou por realizar uma triagem com todas as crianças e adolescentes dos dois CCAs utilizando
o Teste de Desempenho Escolar (TDE), num período de três meses, mostrando uma defasagem muito
significativa de aprendizagem, em oitenta crianças e adolescentes, que apresentaram desempenho
inferior ao que é esperado para a faixa etária e escolaridade. Em seguida, essas oitenta crianças e
adolescentes passaram por uma avaliação neuropsicológica, utilizando o NEUPSILIN-Inf, que indicou as
defasagens específicas de cada uma. Com este cenário foi elaborado e proposto, pelas duas profissionais,
um projeto de atuação específica nos CCAs.O projeto consiste na intervenção de quatro profissionais da
área de psicologia e da fonoaudiologia com trinta e sete crianças e adolescentes atendidos, formando oito
grupos, com quatro/cinco pessoas. Cada grupo é atendido quatro dias por semana, durante uma hora.
Esses grupos foram formados de acordo com os resultados apresentados na avaliação anteriormente
realizada.Com esse projeto, a Congregação de Santa Cruz tem consciência da importância dessa
intervenção na vida dessas crianças e adolescentes e também do alcance social dessa contribuição à
sociedade.
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: RAÍZES AFRICANAS NA
FORMAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA

Autoria: Danilo Fagundes Oliveira [danilofagoli@gmail.com]
Carolina Bruno Duran [carolinabduran@yahoo.com.br]
Instituição: Secretaria de Educação de São Vicente
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II
Resumo: O projeto "Raízes africanas na formação da cultura brasileira" tem como intenção analisar a
influência cultural dos africanos no Brasil. Observa-se uma miscelânea cultural fruto da presença dos
africanos, dos indígenas e dos europeus. Essas permutas culturais, ocorridas por vários séculos durante o
período colonial brasileiro, contribuíram para a formação de uma cultura plural e bastante rica. Essa
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cultura, presente na sala de aula devido a origem de cada estudante, é o corpus do projeto. Sobre ela, nos
aprofundamos nos mais diversos aspectos para conhecer, entender e valorizar a contribuição dos povos
africanos e indígenas. Por fim, resgatar a contribuição destes e entender a origem da diversidade presente
no dia a dia, atendendo ao disposto no Art. 26-A da Lei nº 9394/96, modificada pela Lei 11.645/2008.
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UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA NA
FORMAÇÃO DE UM NOVO ALUNO

Autoria: Wagner Westin [wagner_westin@hotmail.com]
Instituição: Colégio Interativa Londrina
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II
Resumo: O aluno quando entra na faixa de idade escolar, chega cheio de sonhos e acreditando em coisas
"improváveis" como carros que voam e "objetos invisíveis". O que acontece ao longo da vida escolar do
aluno é que seus "sonhos e sua imaginação" é podada a todo instante, enquanto isso, os educadores
esquecem que o que é realidade hoje foi ficção a décadas atrás.Imagine que nos anos de 1900, alguém
dissesse que você poderia falar com uma pessoa do outro lado do mundo, ao vivo, vendo sua imagem e
ouvindo o som da sua voz através de uma caixinha do tamanho da palma da sua mão. Pois, esse é o
"milagre" da tecnologia, uma vez que os educadores se esquecem que o mito a tempos atrás hoje é
realidade, esse aluno é podado aula a aula sobre seu potencial criativo e de raciocínio.Observemos os
grandes mestres da tecnologia, grande parte deles não se enquadravam no sistema de educação de sua
época, Steve Jobs abandonou a faculdade, Bill Gates abandonou a Universidade de Harvard e tantos
outros exemplos.O objetivo dessa reflexão não é incentivar o aluno a abandonar seus estudos, mas sim
tornar a escola um lugar de solo fértil que suas ideias e criatividade ganhem vida e substrato para poder
crescer e se desenvolver.É nesse sentido que a educação tecnológica chega para fazer parte do imaginário
estudantil, tornando possível realizações que até o presente momento eram somente sonhos para uma
criança.Uma criança que aos seus 6 anos de idade, monta um protótipo em uma placa de protótipos, do
tipo que vê e compreende como uma lâmpada acende, monta um sistema de resistores associados e com
um multímetro consegue ver que exite coisas (corrente elétrica e tensão) que podem ser medidas mesmo
sem ser vistas, muda sua forma de ver o mundo.Desta forma sua imaginação, aliada a tecnologia faz com
que grandes cérebros não se sintam um peixe fora d´água dentro de ambiente escolar.
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WORKSHOP DE ESCRITA - CRIAÇÃO E
COMPARTILHAMENTO DE SUAS OBRAS

Autoria: Fabiana Ferrão de Carvalho Paes de Barros [fabifcpb@gmail.com]
Instituição: Sant'Anna International School
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II
Resumo: O trabalho visa auxiliar a criança a compreender que a escrita é importante em todas as áreas,
criando estudantes com CONFIANÇA e FLUÊNCIA nas habilidades de escrita, sendo capaz de adquirir
aprendizagem de diferentes ESTRATÉGIAS, possibilitando a REFLEXÃO, INFORMAÇÃO e
COMPARTILHAMENTO do conhecimento.Inicia-se com uma "mini lesson", onde o conteúdo do dia é
abordado, modelando exemplos de estratégias. Escrita ininterrupta por tempo pré determinado.
Conferência individual professor e aluno, auxiliando na escrita e valorizando os textos. Compartilhamento
do conhecimento e produção.A escrita do aluno passou a ter mais significado à medida que escreviam e
publicavam suas obras, sendo expostas na classe, paredes da escola ou outras mídias. Surgiram textos
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cada vez mais criativos e coesos, respeitando padrões de escrita da língua. A escrita de conteúdos de
outras matérias também serviu de avaliação para o professor e fonte de estudo para os alunos.
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YOGA ESCOLAR - PRÁTICAS E RESULTADOS

Autoria: Kenia Kemp [kenia.kemp@unimetrocamp.edu.br]
Instituição: UniMetrocamp - Wyden
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II
Resumo: Pesquisa sobre o atual desenvolvimento do yoga escolar no Brasil, os principais resultados
apresentados e o desenvolvimento de pesquisas. Demonstra a importância do Yoga e seu impacto no
rendimento escolar e no ambiente de sala de aula.
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PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS
CARENTES

Autoria: Lidia Bulascoschi Cagnoni Amaral [lidiabulas@gmail.com]
Instituição: Igreja Batista no Jd. Carlos Lourenço
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de
Jovens e Adultos.
Resumo: O Projeto NovaMente surgiu quando me deparei com dificuldades em português, matemática
de crianças e adolescentes que frequentam a comunidade cristã em que participo. Como professora, isso
me incomodou e falei com os líderes se poderiam ceder o espaço da igreja aos sábados e fornecer um
lanche. Todos aceitaram a ideia e de imediato meus colegas que estavam na faculdade junto comigo me
apoiaram e toparam dar 1h do seu sábado para dar um reforço para as crianças.
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REVIRANDO A SALA DE AULA: TRABALHANDO COM
INDICADORES

Autoria: Thiago Erthmann Ziliani [thiagoeziliani@gmail.com]
Clara Gauto de Moraes [clara.gauto.moraes@gmail.com]
Instituição: CNA Guanabara, Sant' Anna International School, Pandora Vestibulares
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Educação de
Jovens e Adultos e Aprendizagem de Idiomas.
Resumo: Tanto em escolas de idiomas como em cursos regulares os professores precisam estar atentos
à eficiência do processo de aprendizagem. As avaliações formativas, somativas e contínuas aplicadas nas
escolas, as pesquisas de satisfação realizadas com alunos, as frequências dos mesmos entre outros dados
se apresentam constantemente na rotina dos professores. Buscamos através desse estudo, entender de
que forma esses dados podem ser coletados de uma forma significativa e analisados de maneira a gerarem
informações úteis e que se transformem em práticas pedagógicas consistentes e com resultados
mensuráveis através de critérios pré estabelecidos.
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CIRCUITO PATRIMONIAL E HISTÓRICO DA PRAÇA XV DE
NOVEMBRO: A HISTÓRIA CONTADA EM QUADRAS

Autoria: Ulysses de Paiva Faleiros Neto [ulysses_historia@outlook.com]
Marcelo Gouveia de Araujo [dr.marcelo.g.araujo@bol.com.br]
Instituição: Serviço Social da Indústria e Atheneu Lev Vygotsky
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Formação de
professores.
Resumo: O projeto se constitui na caminhada por um percurso histórico-cultural localizado no centro de
Ribeirão Preto/SP, nele se encontram importantes patrimônios edificados que nos ajudam a compreender
a história do município e do Brasil. A partir do roteiro é possível despertar os discentes para dois assuntos
de máxima importância para a disciplina de História: o ensino de localidade, obrigatório desde a redação
da Lei nº 12.796, de 2013 constante na Lei de Diretrizes e Base da Educação, Lei 9.394, de 1996. Neste
sentido, o circuito constitui-se numa forma dos alunos valorizarem e reconhecerem a memória coletiva
regional relacionando-a aos processos de maior amplitude ocorridos no Brasil e no mundo no mesmo
período, não obstante, ainda passam a respeitar o patrimônio histórico edificado como repositório de
memória e fonte indispensável para a compreensão do processo histórico.
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SALA DE AULA INVERTIDA - METODOLOGIAS ATIVAS

Autoria: Andrea Aparecida Rosa da Silva Amalfi [deiamalfi@yahoo.com.br]
Instituição: Faculdade Flamingo
Nível de Ensino: Ensino Fundamental I e Nível superior
Resumo: Neste trabalho procurei despertar no aluno a importância do aprendizado e sua assimilação.
Para isso utilizei o processo de Sala de Aula invertida para despertar o significado na sua aprendizagem
de maneira motivadora e consciente.
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A INICIAÇÃO CIENTÍFICA COM FERRAMENTA DE ENSINO

Autoria: Leonardo Augusto Fernandez [leofernandez@interativalondrina.com.br]
Instituição: Colégio Interativa Londrina
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Professores que desenvolvem atividades de investigação científica em suas aulas observam que
essa prática é mais favorável do que contrária, pois desenvolve habilidades e competências que serão
utilizadas pelo aluno durante a vida acadêmica e profissional. Além disso, aproximam alunos de suas áreas
de interesse e são importantes ferramentas de estímulo à criatividade, reflexão e inovação. Buscando
fortalecer ações com este objetivo, o projeto “Iniciação Científica” do colégio Interativa de Londrina (PR)
busca aproximar, alunos do Fundamental II e Ensino Médio, das etapas básica da construção do
conhecimento científico por meio da observação, o levantamento de hipóteses, a coleta de dados, os
registros no diário de bordo e a divulgação científica, por meio de feiras de ciência. Para apoiar e estimular
à realização de projetos de I.C nossa proposta de trabalho é sustentada por dois eixos: a aula semanal de
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iniciação científica e o horário de orientação externa no laboratório, com professores específicos das áreas.
Com este ambiente, os alunos desenvolvem suas pesquisas e são protagonistas de seu aprendizado.
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A PROGRAMAÇÃO COM SWIFT PLAYGROUND

Autoria: Ana Lúcia Stella [astella@portoseguro.org.br]
Ghislayner Aparecida dos Santos [ghislayner@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Introduzir o tema programação com o aplicativo Swift Playgrounds.
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ALEMÃO – WER FÄLLT IHNEN SPONTAN EIN?

Autoria: Rita de Cássia Cauzzo [cauzzorita@yahoo.com]
Instituição: E.M.E.F. Erico Verissimo
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Há fatores diversos que desmotivam estudantes a aprender, ocasionando a interrupção de seu
estudo. Há outros fatores, em contraposição, que motivam os estudantes e, sem dúvida, potencializam
seu estudo.
Esta apresentação destaca a importância de determinado fator motivacional, especialmente visando à
aprendizagem de língua estrangeira. Ela traz o resultado de projeto de ensino de língua estrangeira,
desenvolvido na Rede Pública da cidade de São Paulo. A experiência mencionada mostra proposta didática
que provocou diversão e satisfação em ensino de Alemão, ministrado como curso extracurricular para
adolescentes.
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APRENDIZAGEM COMPARTILHADA

Autoria: Cíntia Azevedo Marques [cintia.souza@arbos.com.br]
Luciana Canhassi Picolo [lucianapicolo72@gmail.com]
Instituição: Colégio Arbos
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Os grupos de diferentes faixas etárias, foram colocados diante de vivências comuns, porém com
conhecimentos vivenciados de formas diferentes. As práticas foram sendo compartilhadas no modelo
rotacional de ensino híbrido e no final os alunos produziram uma cartilha com dicas sobre a experiência
vivenciada.
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AULA INVERTIDA+ ROTAÇÃO POR ESTAÇÕES:
FRAÇÕES

Autoria: Caroline Seroni de Magalhaes [krolseroni@hotmail.com]
Instituição: Colégio Presidente Kennedy
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: A prática foi dividida em dois momentos: um em sala de aula e outro na biblioteca da escola.
Na sala de aula, realizamos segunda etapa da aula invertida com as discussões a cerca da apresentação
prezi que os alunos assistiram previamente sobre o conteúdo. Já na biblioteca, havia seis mesas com seis
cadeiras em cada. Lá realizamos a etapa norteada pelo ensino híbrido com as estações do conhecimento.
Cada mesa correspondia a uma estação. No centro de cada mesa, foi colocada uma ficha de instruções
sobre o andamento da estação para ser consultada a qualquer momento, bem como o material necessário
para a realização da atividade da estação (Ipads, atividades impressas, lápis de cor, jogos). Além disso,
usamos uma das mesas para deixar alguns Ipads que os alunos poderiam consultar ao decorrer da
atividade.
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COMPETIÇÃO DE QUIZ: GEOTOP MASTER

Autoria: Selma Momesso [selmamomesso@gmail.com]
Vinicius Damasceno Corchiaro
Diego Augusto Sales
Instituição: EE Dom Idilio Jose Soares
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: A proposta a ser apresentada consiste na apresentação de um trabalho que vem sendo
realizado na disciplina de geografia junto aos alunos das ultimas séries do Ensino Fundamental da escola
estadual EE Dom Idilio Jose Soares localizada no municipio de Limeira, voltado a melhora nos indices de
rendimento Saresp da unidade escolar, com o uso de quiz( jogos) criados pelos próprios alunos voltados a
revisão e recuperação de conteúdos já estudados ao longo do aprendizado da disciplina. A pratica
possibilita ao mesmo tempo à possiveis intervenções com as disciplinas correlatas e matrizes do atual
curriculo oficial da SEE . A idéia,é a familiarização, assimilação e dominio dos conteúdos previstos ,
habilidades e competencias e a elevação dos índices de desempenho.O projeto idealizado e desenvolvido
pela professora da disciplina de geografia, profa ms. Selma Momesso conta com o apoio de dois colabores,
alunos estagiários de licenciatura em geografia da Unesp Rio Claro.
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CONSTRUÇÃO DE REFORÇADORES POSITIVOS PARA
ALUNO COM TEA

Autoria: Daniela de Cássia Rovaris Bacellar [daniela.bacellar@riobranco.org.br]
Diego Henrique Teixeira [diego.teixeira@riobranco.org.br]
Amanda Leal Oliveira [amanda.oliveira@riobranco.org.br]
Instituição: Colégio Rio Branco de Campinas
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
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Resumo: O Transtorno do Espectro Autista - TEA- é uma condição altamente incapacitante caracterizada
por um prejuízo clinicamente significativo nos domínios comunicacional e comportamental, apresentando
aproximação social anormal, pouco interesse por pares, prejuízos na conversação (uma parte sequer fala)
e interesse restrito com comportamentos estereotipados e repetitivos (APA, 2013). O aluno em questão,
apresentava resistência em realizar as tarefas dos conteúdos das diversas disciplinas, para que houvesse
uma realização das mesmas, foram construídos reforçadores positivos para fortalecer comportamentos
adequados e execução das tarefas. Os reforçadores utilizados eram de interesse do aluno e relacionados
com o conteúdo dado em sala de aula, mas de uma maneira motivacional e positiva.
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CONSTRUÇÃO DO CONTEÚDO DE QUÍMICA SOB A
ÓPTICA EXPERIMENTALISTA

Autoria: Eduardo Tanoue da Penha [eduardotp.pf@renovatus.com.br]
Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: O caminho natural percorrido para o desenvolvimento da Química, como uma Ciência, foi a
partir do acúmulo de dados experimentais. Uma vez reunidos, esses resultados permitiram a construção
das hipóteses, teorias e leis da Química. Contudo, no sistema educacional vigente, percorremos o caminho
inverso: tentamos explicar as hipóteses, teorias e leis sem nenhum aporte experimental. O presente
estudo, realizado com as turmas do 9º ano do Colégio Renovatus, mostra que a aprendizagem em química
é enriquecida quando o conteúdo da disciplina é trabalhado sob a óptica experimental.
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CORPO HUMANO: CRIATIVIDADE NA FORMA DE
PARÓDIA E MANEQUIM

Autoria: Bárbara Pereira da Silva [barbarapds84@gmail.com]
Instituição: Anglo Center Ville (Parque Industrial)
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: O volume de conhecimentos produzidos pela sociedade hoje, associado as várias mudanças nos
meios de comunicações, cada vez mais acessíveis, torna um desafio o ensino da Biologia apresentada da
forma tradicional. Em um momento, onde os adolescentes têm como principal fonte de informação os
canais de vídeos, como o “YOUTUBE”, apenas aulas expositivas acabam por tornar o ensino de biologia
maçante e pouco proveitoso. Com isso, a adequação por parte das instituições de ensinos e dos professores
se torna necessária para que haja maior interesse, envolvimento e melhor aproveitamento pelos alunos.
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma prática pedagógica que envolve o uso de tecnologia,
o interesse dos adolescentes por música e pelos vídeos assistidos nos diversos canais da internet. Os alunos
do 8° ano, divididos em grupos, tiveram que produzir uma paródia sobre um sistema do corpo humano e
apresentá-la na forma de vídeo. Além disso, tiveram que representar os órgãos do respectivo sistema, de
maneira criativa, montando um manequim, previamente fornecido pela escola. Os resultados foram muito
positivos, uma vez que fizeram com que esses alunos pesquisassem e estudassem para produzir tanto a
letra da paródia quanto os órgãos do sistema, mas de forma divertida e adequada a linguagem deles.
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DECIPHER THE CODE (DECIFRE O CÓDIGO)

Autoria: Bianca Sartoreli Borcsik [biancaborcsik@hotmail.com]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Esta atividade visa além de treinar o conteúdo aprendido nas aulas de Inglês e construir
conhecimento, também desenvolver algumas habilidades nos alunos como, por exemplo, trabalhar em
equipe, colaborar e falar em Inglês. É necessário que o professor prepare o material antes da aula, tanto
o que será distribuído aos alunos, como o que será espalhado pela escola e também, que ele avise as
pessoas envolvidas na atividade. Alunos em grupos recebem uma pista com códigos e tal como detetives,
devem decifrar os códigos que mostram perguntas em Inglês sobre algumas pessoas da escola. Devem
buscar respostas entrevistando as pessoas mencionadas nos enigmas.
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DO TELETROFFONO DE MEUCCI AO CELULAR
INTELIGENTE

Autoria: Fábio Murilo Queiroz Macedo Beraldo [beraldus@yahoo.com.br]
Raphael Mendes [profraphaelartes@gmail.com]
Rodrigo Gonçalves Barbosa [rgbarbosa@gmail.com]
Instituição: EMEF Professora Sylvis Simões Magro
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: O telefone foi um invenção do século XIX, cuja paternidade ainda é motivo de controvérsia,
escocês Graham Bell é tido como o pai da invenção, porém atualmente italiano Antonio Meucci já é
reconhecido como verdadeiro criador. O telefone mudou a forma de comunicação pessoal e foi se
desenvolvendo. Em 1956, a empresa sueca Ericsson desenvolveu seu primeiro celular, e finalmente em
1973 Martin Cooper faz uso do primeiro modelo móvel. Hoje os celulares são quase extensões do corpo
dos jovens, com uso diário cotidiano vem a questão, eles estão preparados para usar de forma consciente
todas as potencialidades desta ferramenta tecnológica? Esclarecer e tentar responder este paradigma é
alvo de nosso trabalho de pesquisa com os alunos.
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JOGOS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NO
ENSINO DE HISTÓRIA

Autoria: Kerol Brombal Briotto [kerol.brombal@gmail.com]
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Por meio de um jogo de tabuleiro e cartas com perguntas e desafios, os alunos do 6˚ano do
Ensino Fundamental II, puderam testar seus conhecimentos sobre os diferentes períodos da Pré-História e
os desafios pela sobrevivência que desafiaram as primeiras comunidades humanas.
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JORNAL NA ESCOLA: LEITURA E CIDADANIA – “É NÓS
NAS MÍDIAS”

Autoria: Leila Bezerra Fernandes Ribeiro [leila.fernandes86@gmail.com]
Instituição: EMEF Caic Ayrton Senna da Silva
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: O objetivo geral do projeto é trabalhar o jornal impresso e seus diversos gêneros, como meio de
comunicação, cuja função não se limite a uma mera transmissão de fatos, mas cuja principal finalidade
seja a constituição de meio para crítica social e empoderamento das comunidade de entorno. O trabalho
gramatical também se faz presente, bem como a produção de imagens (fotografias, cartoons, charges
etc). O trabalho partiu da análise e observação de jornais reais para a criação de um informativo
totalmente criado pelos alunos dos 6º anos e direcionado à comunidade escolar bem como às centenas de
famílias que vivem no bairro de Humaitá - SV. Este trabalho trouxe voz e acrescentou consciência política
aos educandos, sobretudo em ano eleitoral, este foi um trabalho de suma importância, cuja conclusão não
se esgota no produto final (exemplares impressos) mas abre a possibilidade de continuidade e
crescimento.

LITERATURA: FERRAMENTA DE INTERAÇÃO E
111 PARTICIPAÇÃO EM CONTEXTOS SOCIAIS DE
INTERLOCUÇÃO
Autoria: Maria Silmara Roveran [ilroveran@ig.com.br]
Silvia Regina Lopes Siqueira [silviculae@uol.com.br]
Instituição: Escola Comunitária de Campinas
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: O discurso literário se configura a partir da articulação entre diferentes agentes: autor, público,
contexto de produção e de circulação. Conhecer essa articulação permite ao aluno compreender por que
um determinado texto literário filia-se a uma estética específica. A leitura e análise de textos literários
permite identificar costumes, crenças e visões de mundo que marcaram diferentes momentos da
existência humana. O contato com essa diversidade humana e cultural registrada em histórias imortais
tem o potencial de amadurecer e enriquecer a perspectiva individual dos alunos, tornando-os pessoas
preparadas para lidar com o diferente.O objetivo final é auxiliar o aluno a compreender que a linguagem,
considerada em seu aspecto prático ou artístico, é parte integrante de nossas vidas; é um instrumento
indispensável, tanto para a aquisição de conhecimento em todas as áreas do saber, quanto para nossa
participação nos mais diversos contextos sociais de interlocução.
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LOVE LETTERS

Autoria: Aline Bottcher Ferrarezi [alinebferrarezi@gmail.com]
Instituição: AESC Colégio Objetivo de Valinhos
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
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Resumo: O projeto Love Letters teve como espinha dorsal a empatia. A crise de refugiados sírios tomou
proporções inimagináveis e tem alterado a dinâmica da globalização mundial. Desta forma, o conteúdo
das aulas teve como base o conhecimento prévio dos alunos sobre o que é ser refugiado e o que isso
significa em termos de dinâmica familiar, onde morar, o que comer, com quem e o quê brincar. Após
desenvolvimento das atividades, o alunos escreveram cartas em Inglês com palavras de encorajamento,
compartilhando um pouco de suas vidas, sonhos e ideais que foram enviadas à ONG Care.org
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MELHOR QUE CHOCOLATE

Autoria: Priscila Porto [prispuerto@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Novo Anglo Center Ville
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Levar os alunos a terem experiências táteis e degustativas com a finalidade de desenvolver a
descrição, habilidade necessária para elaborar uma boa narrativa.
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MENTAL MATH: O RESGATE DO CÁLCULO MENTAL EM
ATIVIDADES COTIDIANAS.

Autoria: Maurício Hygor Trindade Nascimento [mhygor@gmail.com]
Juliana Andreoni Nico [jandreoni@maplebearmogi.com.br]
Romeu Miguel Rodrigues [romeumiguel@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear Tatuapé/ Maple Bear Mogi das Cruzes
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Esse projeto surgiu a partir de uma construção coletiva de ideias, advindas de professores, pais
e alunos, motivados pela crescente dificuldade na resolução de expressões matemáticas simples sem a
utilização de dispositivos eletrônicos; Resgatar esta prática, através de atividades de baixa complexidade,
permeou a construção dos dispositivos utilizados na elaboração e aplicação do projeto. Foram utilizados
materiais que já fazem parte do mobiliário escolar, além do próprio material didático do cotidiano das
aulas. Os alunos, após a sucessão de práticas contínuas, apresentaram melhora significativa em seu
desenvolvimento escolar, bem como em sua própria autoestima e motivação. Houve uma aproximação
entre os alunos e o conhecimento matemático, diminuindo o preconceito e o temor tão tradicionais, ao se
tratar desta ciência. Enfatiza-se que todo o conjunto de práticas ocorreu em ambiente bilíngue, nas
Línguas Portuguesa e Inglesa.

115

NADA MIRABOLANTE

Autoria: Sônia Cappelletti [mariliv2011@live.com]
Instituição: Colégio Degraus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Não há "mágicas" para a Educação, não há "receitas", enfim, "Nada mirabolante". Pequenas
práticas inseridas ao cotidiano escolar podem fazer a diferença.
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O MAKER DENTRO DA SALA DE AULA

Autoria: Danilo de Moraes Fagundes Cunha [dfcunha@portoseguro.org.br]
Marinilce Martins Belmudes [marinilce@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Os alunos receberam o desafio de planejar e construir um produto ou brinquedo relacionado a
um tema da agenda 2030 da ONU: acabar com a fome, vida saudável, educação inclusiva, saneamento
básico, energia para todos, emprego para todos, reduzir a desigualdade dentro dos países, cidade inclusiva
e mudança no clima. Além do tema, eles definiram o público-alvo. Após a pesquisa e levantamento de
ideias, os alunos definiram tipos de materiais que seriam necessários e as etapas à serem seguidas,
transformando as ideias em algo concreto (protótipo). Por fim, cada grupo executou a prototipação e
desenvolveu um documento, justificando e descrevendo sua construção.
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O MENINO DO PIJAMA LISTRADO: UMA ABORDAGEM
DO CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL

Autoria: Maria Regina Alves da Silva [re_alves2005@yahoo.com.br]
Maria Terezinha de Castro Maglio [teremaglio@gmail.com]
Vonei Ricardo Cene [vonei.unicamp@gmail.com]
Instituição: Colégio Photon
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Com o objetivo de promover uma interação interclasse, foi proposto aos alunos dos 7º anos A/B
que apresentassem atividades relacionadas ao livro em questão. Uma das propostas é de que os grupos
deveriam ser mesclados, ou seja, a cada grupo de 4 alunos, dois deveriam ser de uma classe (7A) e dois de
outra (7B). A ideia também é de que eles saíssem do lugar-comum, da “zona de conforto” para aprender
a respeitar e ouvir outras opiniões, sugestões de outros colegas.
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O RELEVO TERRESTRE E AS PLACAS TECTÔNICAS EM
3D

Autoria: Ângela Maria Brombal [angelabrombal@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro - Campus Valinhos
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Relacionar através da observação e análise do mapa físico em 3D a direção das placas
tectônicas ou litosféricas da Terra com o relevo resultante de tais movimentos.
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POKÉMON GO E AS CIÊNCIAS DA NATUREZA

Autoria: Sheldon Pereira de Assis [sheldon.assis@gmail.com]
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Paulo Fernando Pellegrini [paulofernandopellegrini@gmail.com]
Instituição: Escola SEB Unidade Ribeirânia
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Utilizando a ideia do Jogo "Pokemon Go" os professores de Ciências da Natureza (Física, Química
e Biologia) desenvolveram uma atividade interdisciplinar, na qual os alunos foram levados a reconhecerem
as principais espécies de animais, bem como os fundamentos da física e da química. Através de um jogo
(gamification) os alunos foram motivados a interagirem e estudarem de uma maneira lúdica e divertida.
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PROFESSORA DE ESPANHOL

Autoria: Jenny Mireya Fuentes de Camargo [jemireya@yahoo.com.br]
Juan Carlos Espínola Cassa [juan.cassa@santanna.g12.br]
Instituição: Sant'Anna International School
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Nos tempos de hoje é difícil e até preocupante o professor pensar num mesmo tipo de avaliação
e de trabalho em sala de aula com uma classe heterogênea, na qual há alunos com diversas habilidades e
níveis diversos de dificuldade. Nosso trabalho está focado na diferenciação, partindo de algumas técnicas,
que se mostraram eficientes durante nossa docência como: formatos diferentes de sala, focados no tipo
de aula que será ministrada; ensino híbrido, com o uso de tecnologias para melhor aprender e, finalmente
avaliações formais e informais diferenciadas, as quais servirão para avaliar os alunos em diversos níveis
de aprendizado e de habilidades.
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PROJETO "STOP MOTION"

Autoria: Bianca Sartoreli Borcsik [biancamile@hotmail.com]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Stop Motion é uma técnica de animação muito usada com recursos de uma máquina fotográfica
ou de um computador. Inúmeras fotos são tiradas e a disposição sequencial das fotografias diferentes de
um mesmo objeto inanimado simulam o seu movimento. O projeto teve como produto final vários vídeos,
um por grupo, editados com tal técnica, porém, vale a pena ressaltar que tinham que ter uma história
com personagens, falas e legendas em Inglês.
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PROJETO LIP DUB

Autoria: Bianca Sartoreli Borcsik [biancamile@hotmail.com]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
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Resumo: Utilização da Língua Inglesa, tecnologia e competição amistosa entre os três oitavos anos
existentes na escola. Escolha de uma música em Inglês, (cada turma escolheu a sua) música essa que foi
trabalhada em sala de aula de várias formas diferentes. Organização e união da classe para compartilhar
ideias para a gravação do vídeo utilizando a música escolhida. Gravação do vídeo em uma aula de Inglês,
utilizando a técnica Lip Dub. Grande votação na escola para se eleger o melhor entre os três vídeos.
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STOP DE ADJUNTOS ADVERBIAIS

Autoria: Caroline Jorge Leite Ramalheiro [cajleite@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Novo Anglo Center Ville
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Desenvolver com os alunos um jogo de Stop, no qual eles devem seguir as regras tradicionais
do jogo, porém preenchendo na tabela as funções sintáticas solicitadas.

TCC: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/CICLO
124 "TRABALHO MULTIDISCIPLINAR: HISTÓRIA,
GEOGRAFIA, MATEMÁTICA, INGLÊS, PORTUGUÊS E CIÊNCIAS"
Autoria: Maria Célia Romão [mcromao@yahoo.com.br]
Vonei Ricardo Cene [vonei.unicmap@gmail.com]
Fernanda Santana Moreira Ozana [fernanda_santanamoreira@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Photon
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: A proposta de realizar um TCC vem ao encontro com o casamento de duas ideias: ensinar a
aprender (grande legado que a escola pode deixar aos alunos) e ir além do livro didático. Com essa
experiência o aluno pode conversar com o autor, confrontando o que ele leu com o que ele vê ao seu redor.
Ao fazer entrevistas, visitar locais de observação, vivenciar a realidade estudada e, sendo autor, perceberá
que os livros, a história, é feita por pessoas que viveram um dia, assim como ele está vivendo agora. Esse
trabalho contribui para a formação do aluno enquanto sujeito crítico, capaz de adquirir, reorganizar
conhecimentos e chegar a conclusões. É a possibilidade de ressignificar o processo de pesquisa não mais
como mera cópia ou formalização em um registro para que o conhecimento seja transmitido, não fique
encerrado em gavetas, mas para trazer contribuições para si e para os outros. Este trabalho, inicialmente
era exclusivo da disciplina de História e hoje é realmente interdisciplinar: História, Matemática, Geografia,
Inglês, Língua Portuguesa e Ciências.
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TÉCNICA POMODORO - PROGRAMA ALTA
PERFORMANCE

Autoria: Dyego Fillippe Bendassoli [dyegobendassoli@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Álamo Valinhos
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
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Resumo: Foi primeiramente analisado o padrão de comportamento do adolescente em relação aos
estudos extraclasse. Foram constatadas as principais distrações que desperdiçam tempo em seu dia-a-dia,
destancando-se entre elas, as redes sociais acessadas via celular. Partindo dessas informações foi proposta
a técnica Pomodoro para a melhor administração do tempo e melhor proveito de seu nível de
produtividade.

126 THE LOST THING
Autoria: Aline Bottcher Ferrarezi [linebferrarezi@gmail.com]
1
Instituição: Sant'Anna International School
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Os alunos, criaram "criaturas perdidas" de argila e escolheram diversos locais no campus da
escola para que fossem encontradas pelos alunos e visitantes da feira da literatura. Cada criatura possuia
um QR-Code que levava à história de vida daquela criatura e como ela estava feliz por ter sido encontrada.
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TUTORIA: A CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA NA
ESCOLA

Autoria: Rafael Rodrigues Amaro Nunes [rafaelamaro.993@gmail.com]
Cordélia Correa [cordelia.correa@yahoo.com.br]
Instituição: Maple Bear Sorocaba
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: É um trabalho de relato da experiência sobre a prática da democracia na escola Maple Bear
Sorocaba, cujas atividades se desenvolveram em uma aula semanal, a tutoria, destinada ao
fortalecimento de valores como respeito, empatia e cidadania.

128

UM ESTUDO EM VERMELHO E SUAS ESTAÇÕES

Autoria: Camila Maria de Oliveira Duarte Machado [camduma@hotmail.com]
Instituição: Colégio Presidente Kennedy
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II
Resumo: Os alunos do oitavo leram a obra Um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle, para a
disciplina de Produção Textual. Pensando na empatia que o personagem Sherlock Holmes tem com os
jovens e na ludicidade do seu processo de dedução, decidi criar uma aula híbrida para a verificação de
leitura, tendo como objetivo não só conferir se houve aquisição de conhecimento, mas também despertar
o gosto pela leitura e, por meio de atividades diversificadas em estações, alcançar a maioria dos
estudantes. A prática ocorreu na biblioteca da escola e cada mesa do local serviu como uma estação. Eram
quatro ao todo, que envolviam tanto atividades online quanto offline, o que garantia o desenvolvimento
de habilidades diversas em cada desafio. O grupo dispunha de vinte minutos por atividade e trocavam de
lugar, o que garantia não só a interação entre todos, mas também fazia com que cada um seguisse o seu
ritmo pessoal, visto que o professor fica como mediador e orientador constante.
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A LITERATURA E A PRODUÇÃO DE TEXTO NO ENSINO
FUNDAMENTAL II: A PASTA DE REDAÇÃO

Autoria: Caio Vitor Marques Miranda [caiomiranda91@hotmail.com]
Instituição: Colégio Interativa
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Resumo: Com o advento da tecnologia, em especial com as redes sociais, a escrita se tornou uma pedra
no sapato dos jovens. Hoje, para eles, é corriqueiro o uso do corretor automático ou ainda a abreviação
de palavras nas redes de comunicação. O contato com o papel, (in)felizmente, só acontece na escola, por
enquanto, uma vez que as novas teorias/correntes de estudo demonstram que isso será cada vez mais
raro. Nesse contexto, objetivamos compartilhar as práticas da disciplina de Oficina de Texto – Fund II, do
Colégio Interativa Londrina, cujo material do sistema tem como abordagem a literatura como ponto de
partida para escrita. Além disso, apresentaremos o modelo de pasta de redação, instrumento utilizado
para demonstrar a evolução do discente

EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS
NATURAIS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
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Autoria: Liz Specian de Moraes [liz.moraes@riobranco.org.br]
Ricardo Thimossi [ricardo.thimossi@riobranco.org.br]
Instituição: Colégio Rio Branco Campinas
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Resumo: O objetivo do presente trabalho consistiu em desenvolver atividades práticas em laboratório,
bem como materiais e textos com uma linguagem mais adaptada, que atendessem às condições cognitivas
e motoras dos alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs). Durante o primeiro semestre letivo,
foram desenvolvidos roteiros e textos-base sobre os conteúdos de Ciências (Ensino Fundamental II) e
Química (Ensino Médio) para serem utilizados ao longo do processo de ensino-aprendizagem dos
estudantes com NEEs. As atividades e experimentos práticos em laboratório foram realizadas utilizando
materiais e reagentes adaptados, a fim de possibilitar que os alunos com NEEs interagissem
concretamente durante os experimentos. A realização de atividades práticas, especialmente em Ciências,
contribuem para que o processo de construção do conhecimento se dê de maneira mais significativa e
proveitosa para os alunos.
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FÓRUM DEGRAUS DE DISCUSSÃO ESTUDANTIL

Autoria: Diego Silva [be-diego.vet@hotmail.com]
Instituição: Colégio Degraus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio
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Resumo: O Fórum Degraus de Discussão Estudantil é uma simulação para discutir as pautas dos comitês
das Nações Unidas. Durante três dias de intenso debate, nossos estudantes (delegados) tem a
possibilidade de trazer uma nova visão para as atividades diplomáticas ao representarem os países que
lhes são designados.
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HERÓIS DO BEM

Autoria: Nubia Dias Costa [nubiartes@gmail.com]
Instituição: SEBCOC(ESCOLA SEB)
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Resumo: Esse projeto visa observar materiais utilizados nas composições da Pop Arte e do artista
contemporâneo Vik Muniz; Construir composições coletivas; Manusear objetos com destreza observando
cores e formas; Conhecer materiais diversificados e manipulá-los com autonomia; Explorar o gesto nas
produções plásticas; Utilizar nossas coleções para produções plásticas.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II E
MÉDIO

Autoria: Clarissa Scolastici Basso [clascol@gmail.com]
Instituição: Colégio Degraus
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Resumo: O desenvolvimento da Iniciação Científica Jr na Educação Básica proporciona ao aluno uma
visão mais crítica a respeito das informações do dia-a-dia. Motivar o aluno a participar de projetos de
pesquisa, ainda é um desafio na nesses segmentos.
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INVER(A)ÇÃO, ROTAÇÃO E INTERAÇÃO NO ENSINO DA
LÍNGUA PORTUGUESA

Autoria: Ana Paula da SIlva Perri [ana.perri@santanna.g12.br]
Patrícia Ferragut Amatto [patricia.ferragut@santanna.g12.br]
Instituição: Sant'Anna Internacional School
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Resumo: As atividades desenvolvidas colocaram em prática os conceitos de ensino-híbrido com o objetivo
de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem de gramática e de literatura no Ensino Fundamental II e
Médio. Diante do fato de que a tecnologia direta e indiretamente afeta a vida de todos, especialmente
dos adolescentes nativos digitais, elaborar nossas aulas contando com esse recurso propicia um maior
engajamento do aluno, melhora o gerenciamento e aproveitamento do tempo em sala de aula e aproxima
a prática escolar à rotina do estudante. Assim, as atividades escolhidas para exemplificar o modelo de
ensino híbrido propõem ao aluno um momento de estudo individual, no qual suas potencialidades serão
desafiadas e um outro momento em que o estudante, em grupo, possa colaborar com sua turma,
interagindo e enriquecendo o processo de aprendizagem. Tais práticas envolveram o ensino das figuras
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de linguagem, direcionado aos estudantes do 6th grade (série equivalente ao 7º ano do EF II), e do estudo
das diferenças entre texto literário e não literário e dos gêneros literários, voltados à estudantes do 9th
grade (série equivalente ao 1º ano do EM).
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LITERATURA EM DEBATE: EM BUSCA DE UM OLHAR
CRÍTICO

Autoria: Charles Marlon Porfirio de Sousa [charles.souza@colcristorei.com.br]
Thiago Cavalcante Sá Cubas de Sousa [thiago.cavalcante@colcristorei.com.br]
Júnior Ribeiro da Silva [jr.junioribeiro@gmail.com]
Instituição: Colégio Cristo Rei
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Resumo: O projeto tem um intuito pedagógico, que é dar conta do estudo aprofundado das obras
cobradas em grandes vestibulares do Brasil, com metodologia dinâmica e adaptável de acordo com as
características dos apresentadores, e outro social, que visa contribuir com Arsenal da Esperança Associação Assindes Sermig, através da doação dos alimentos arrecadados. O projeto é também uma
forma de divulgação do trabalho de qualidade feito pelos professores do Colégio Cristo Rei.
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"NOSSA BÁRBARA CIDADE" A CIDADE COMO
RECURSO PEDAGÓGICO

Autoria: Edineuma Oliveira Andrade de Jesus [neuma_psy@hotmail.com]
Juliana Cássia de Oliveira [julianacassiadeoliveira21@gmail.com]
João Marcelo Oliveira Hansser [mhansser@gmail.com]
Instituição: Colégio Mundo Encantado/ Ethos
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico
Resumo: O cenário atual e competitivo tem exigido cada vez mais pessoas autônomas e pró-ativas na
resolução de problemas e conflitos. Em contrapartida observa-se que grande parte das escolas que atuam
na Educação Básica, sobretudo instituições de iniciativa privada, direcionam suas práticas pedagógicas ao
preparo para o vestibular em detrimento do desenvolvimento de aspectos que estão mais vinculados com
as situações cotidianas com as quais os jovens se depararão em suas vidas profissionais. As divergências
entre a formação oferecida na Educação Básica e as necessidades do mercado profissional foram o mote
para a estruturação de uma filosofia educacional denominada Metodologia de Projetos na Escola
Professor Luiz Rosa. Esta proposta tem por objetivo promover práticas que favoreçam a construção do
conhecimento visto que o elemento mais valoroso nesta perspectiva é o processo de avaliação que tem
caráter formativo, ou seja, um processo flexível que apresenta aos atores envolvidos a possibilidade de
buscar caminhos para o alcance da aprendizagem.

137

METODOLOGIAS ATIVAS: A SERVIÇO DE UMA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E PRAGMÁTICA

Autoria: Joyce Cristina de Souza [joyce@luizrosa.com.br]
Ana Célia Lopes Leite [anacelia@luizrosa.com.br]
Instituição: Escola Professor Luiz Rosa
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Nível de Ensino: Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico
Resumo: O cenário atual e competitivo tem exigido cada vez mais pessoas autônomas e pró-ativas na
resolução de problemas e conflitos. Em contrapartida observa-se que grande parte das escolas que atuam
na Educação Básica, sobretudo instituições de iniciativa privada, direcionam suas práticas pedagógicas ao
preparo para o vestibular em detrimento do desenvolvimento de aspectos que estão mais vinculados com
as situações cotidianas com as quais os jovens se depararão em suas vidas profissionais.As divergências
entre a formação oferecida na Educação Básica e as necessidades do mercado profissional foram o mote
para a estruturação de uma filosofia educacional denominada Metodologia de Projetos na Escola
Professor Luiz Rosa. Esta proposta tem por objetivo promover práticas que favoreçam a construção do
conhecimento visto que o elemento mais valoroso nesta perspectiva é o processo de avaliação que tem
caráter formativo, ou seja, um processo flexível que apresenta aos atores envolvidos a possibilidade de
buscar caminhos para o alcance da aprendizagem.
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REDAÇÃO: COMO MOTIVAR OS ALUNOS NA PRÁTICA
ESCRITA

Autoria: Patrícia dos Santos Pessoa [pessoapaty@gmail.com]
Instituição: Centro Universitário FIEO
Nível de Ensino: Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Técnico
Resumo: Este relato tem como objetivo levar aos professores a refletirem sobre uma nova Prática de
Ensino nas aulas de Língua Portuguesa e Técnicas de Redação junto a alunos do Terceiro ano do Ensino
Médio com base nos conhecimentos empíricos de cada aluno. Acredita-se que para motivar os alunos
quanto à assiduidade da escrita é necessário que os professores de Língua Portuguesa e Técnicas de
Redação possam estimular ao aluno usando exemplos práticos de acordo com a sua realidade. Cabe ao
educador ser mediador rumo ao estímulo de aprendizagem e motivação de seu educando. Partiu-se da
hipótese de que ao se utilizar leituras prévias para o Ensino de Técnicas de Redação há a possibilidade de
estimulo quanto a criatividade do educando e de que as aulas precisam ter significado para que o
educando possa sentir-se motivado e para que possa fazer sentido dentro de seu contexto social. Andrade
(2011) relata que “aprender a escrever ou escrever para aprender é sempre em instância, um ato de
solidão, um encontro consigo mesmo”. (Andrade, 2011, p.20). Então, o autor irá colocar as suas próprias
experiências no texto, ora de situações vivenciadas ora o que ele empiricamente conhece sobre
determinado assunto. A proposta aqui relatada utilizou-se de aulas de Técnicas de Redação a partir da
leitura do livro “Crônicas para jovens” (2002) da autora Cecília Meireles. O livro aborda várias crônicas
com temas do cotidiano. Para a elaboração do trabalho, foi feita a leitura da crônica “Dias perfeitos”
(p.79). Após a leitura do texto, foi realizada explicações sobre a estrutura de uma crônica. Em seguida, foi
solicitado aos educandos que a partir de suas próprias experiências, pudessem elaborar em duplas uma
crônica com o mesmo tema do texto lido em sala de aula. Ao final do trabalho, foi pedido para que os
alunos pudessem apresentar para a turma os textos elaborados. Os resultados indicam que a proposta
concreta com base empírica proporciona ao educando maior estímulo para a sua escrita tornando seu
trabalho coerente. Foi possível verificar que os alunos colocaram o que seria de fato um dia perfeito em
situações concretas do cotidiano. Houve participação efetiva dos alunos e possibilitou a aprendizagem
significativa quanto à estrutura da construção de uma crônica e também quanto às reflexões do dia-a-dia
que passam despercebidas pelos jovens. Como conclusão pode-se afirmar que o trabalho realizado foi
positivo, uma vez que conseguiu proporcionar estímulos para a aprendizagem eficiente do ensino de
Técnicas de Redação, proporcionando estímulos para a escrita do educando com base em seus
conhecimentos prévios. Palavras- Chave: Educação, Técnicas de Redação, Escrita. Referências:ANDRADE,
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Márcia Siqueira. Psicopedagogia Clínica - Manual para diagnóstico. Editora Unifieo – Osasco – 2011Meireles, Cecília – Crônicas para Jovens –Global Editora – São Paulo -2002.
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PRIMAVERA ADORMECIDA - RELATOS DA VIOLÊNCIA
NA JUVENTUDE

Autoria: Elizangela Nobre Bafini [eliz_nobre@hotmail.com]
Instituição: Escola Estadual Professor Fernando de Azevedo
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Partindo de improvisações teatrais, rodas de conversa, relatos reais e discussões sobre a
temática da violência, construímos olhares diferenciados sobre a forma de lidar com a agressividade,
propondo uma abordagem do tema através do olhar dos jovens. Essa visão diferenciada resultou na
construção de um filme poético e tocante, que relata o drama dos jovens que lidam diariamente com a
violência em suas vidas.
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A ARTE VIVA: A REFLEXÃO CRÍTICA E A PRODUÇÃO
AUTORAL

Autoria: Charles Marlon Porfirio de Sousa [charles.souza@colcristorei.com.br]
Thiago Cavalcante Sá Cubas de Sousa [thiago.cavalcante@colcristorei.com.br]
Júnior Ribeiro da Silva [jr.juniorribeiro@colcristorei.com.br]
Instituição: Colégio Cristo Rei
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: "Arte é chato", "a Arte é só para especialistas", são frases muito comuns, também entre os
alunos. Entretanto, segundo Todorov e Pennac, entre outros, ela deveria estar ao alcance de todos. Assim
sendo, o objetivo do projeto foi, desde o início, reaproximar os alunos da leitura e apreciação crítica e da
produção autoral, desmistificando o fazer artístico, incentivando-os, a escreverem seus próprios textos.
Foram muitas leituras, análises, esboços, reelaborações, revisões até a edição final do livro. Ao fim com o
livro impresso e publicado, os autores apresentaram a obra em um Sarau-Concerto-Premiação.
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A EVOLUÇÃO DOS ARMAMENTOS BÉLICOS AO LONGO
DA HISTÓRIA

Autoria: Leni da Mota Sales [l_eni1@hotmail.com]
Instituição: EE Culto a Ciência
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Trabalho destinado aos alunos da 3ª série do Ensino Médio,relacionando os conteúdos do
currículo de História do 2º bimestre - Primeira e Segunda Guerra Mundiais- com os conteúdo do currículo
de Química- Transformações químicas e sínteses da produção industrial da Amônia.
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ATUALIDADES E REDAÇÃO: NOVAS PERSPECTIVAS

Autoria: Silvana Batista Geremonte [silvana.co@renovatus.com.br]
Ana Carolina Ruedas Veiga [anacv.pf@renovatus.com.br]
José Moraes dos Santos Neto [josemn.pf@renovatus.com.br]
Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Trabalhar temas de atualidades para a discussão em sala favorece o trabalho de inúmeras
habilidades, além de preparar o aluno para o bom desenvolvimento da dissertação cobrada nos principais
vestibulares. Assim, o trabalho efetivo com o aluno no sentido de ampliar seu repertório de leitura,
conhecer e discutir os temas da atualidade e aplicar o seu ponto de vista em uma dissertação são os pilares
deste trabalho.
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CALCULANDO OS ESPAÇOS

Autoria: Cláudia Fonseca Baldini [vitormeireles.claudia@gmail.com]
Instituição: Escola Estadual Vitor Meireles
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Através de um estudo cartográfico, e pesquisa de campo, os alunos dessa disciplina eletiva
tiveram a oportunidade de conhecer o entorno da escola, seus aspectos socioambientais e histórico do
bairro São Bernardo.
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CHALLENGE ROOM: ESCAPE SE FOR CAPAZ!

Autoria: Silvana Batista Geremonte [silvana.co@renovatus.com.br]
Alessandra Cristina Pedrosa [alessandracp.pf@renovatus.com.br]
Janaína Fernandes Possati Zagria [janainafz.pf@renovatus.com.br]
Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: O Objetivo Geral do "Challenge Room: escape se for capaz!" foi produzir um jogo de Escape,
com alunos de Ensino Médio, a partir do desenvolvimento de um enredo enigmático e da construção de
uma sala temática, envolvendo as disciplinas de Literatura, Português e Inglês. Uma atividade que visou o
desenvolvimento de habilidades como: raciocínio lógico, instinto de investigação, capacidade de
solucionar problemas, trabalho em equipe, além de favorecer o protagonismo do aluno. O resultado foi
um jogo interativo e surpreendente!
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CONSTRUÇÃO DE UMA MINI CNC PLOTTER

Autoria: Bruno Agrofoglio Ferreira [bruno.ferreira@riobranco.org.br]
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Nelson Henrique Ribeiro Mortean [nelson.mortean@riobranco.org.br]
Juliana Caetano [juliana.caetano@riobranco.org.br]
Instituição: Colégio Rio Branco Campinas
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Este projeto foi elaborado a partir de um tutorial disponível na rede mundial de computadores
sob o sítio: https://github.com/MakerBlock/TinyCNC-Sketches (acessado em 03/09/2017 às 20:12), onde
foram reaproveitadas peças e material como sucata que, em conjunto com a plataforma de prototipagem
eletrônica de hardware livre Arduino, possibilitou a interpretação e impressão de imagens geradas em
linguagem própria (G-code). Os discentes aprenderam conceitos básicos sobre mecânica através do
manuseio de ferramentas, montagem e desmontagem de componentes eletrônicos de baixa
complexidade. Ensinamos princípios básicos sobre eletrônica, caracterização dos componentes
eletrônicos, solda e conexão. Apresentamos conceitos de linguagem de programação de alto nível como
C/C++ utilizada pela interface do Arduino e Processing, uma linguagem de programação desenvolvida por
ex-membros do MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab influenciada pelas linguagens C,
Java, OpenGL e PostScript.
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CONVERSAS ENTRE O VESTIBULAR E A ESCOLA

Autoria: Andresa Martins Rodrigues [desa_martins@yahoo.com.br]
Instituição: E E professor João Lourenço Rodrigues
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: O trabalho feito até agora foi o de analisar as avaliações do vestibular da Unicamp desde seu
início até a contemporaneidade e entender que que forma a história da América Latina aparece e como
pode influenciar na currículo dessa disciplina nas escolas públicas. Os dados foram levantados da base da
Unicamp e além disso um levantamento de fundamentação teórica pesquisado em paralelo permite
contemplar nuances sobre a forma como o saber acadêmico e o currículo escolar se relacionam
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CREATIVE WRITING: WHERE PASSION MEETS
TECHNIQUE

Autoria: Andrea Bernardes [andreacacaobernardes@gmail.com]
Instituição: Sant'Anna International School
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Alunos do Ensino Médio escolheram a matéria eletiva "Escrita Criativa" e durante agosto de
2017 a maio de 2018 se reuniram em 4 aulas semanais para executar as propostas de trabalho. O perfil
dessa turma era de alunos apaixonados pela ficção, alguns com grande habilidade e experiência com a
escrita criativa, porém a maioria com uma mínima experiência na área. Os alunos eram apresentados à
parte teórica da atividade e participavam da elaboração da mesma, podendo sugerir novas propostas ou
propostas complementares, utilizando diversos recursos tecnológicos e plataformas (Google Classroom,
Quizlet, Google Slides, WallPad) em seus próprios computadores, seguindo a "BYOD- Bring Your Own
Device policy" (política "Traga Seu Próprio Computador" ) para a pesquisa e elaboração das propostas.
Colocando em prática os conceitos "readiness", "interest" e "learning profile" de diferenciação da autora
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Carol Ann Tomlinson, o curso proporcionou que alunos com habilidades diferentes pudessem alcançar
grande êxito na produção de escrita criativa e permitiu que cada um aprimorasse seu estilo nas produções
textuais.
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DA NASCENTE, ÁGUA CORRENTE: A HISTÓRIA E
DESTINO DE UMA MINA

Autoria: Aloísia Laura Moretto [almoretto2@gmail.com]
Claudia Carla Caniati [ccaniati@gmail.com]
Instituição: EE Culto à Ciência
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: A Escola Estadual Culto a Ciência, Campinas-SP, possui uma nascente de água, no subsolo do
seu auditório. Alunos, preocupados com o grande volume de água descartado na rede pluvial, buscam
alternativas de aproveitá-la em benefício da comunidade. O desafio foi quantificar o excedente de água e
avaliar a qualidade da mesma. A partir da instalação de um hidrômetro no cano de saída do ladrão e pela
análise dos dados registrados, foi possível quantificar água desperdiçada. Em 15 dias no mês de maio foi
registrado aproximadamente 1.100m3 de água lançado em rede pluvial. O laudo de análise inicial mostrou
que a mesma está isenta de coliformes fecais. Paralelo a este estudo, foram feitas pesquisas no acervo da
escola, informações sobre o local e construção do auditório. Com a ajuda das monitoras do projeto de
Preservação do Acervo da E.E. Culto à Ciência, encontraram-se informações em dois jornais da época onde
o ex-diretor pede verba ao Governo do Estado para a construção do auditório e informações de que a área
que hoje é o auditório, já foi um campo de futebol e uma pista de atletismo. Com o passar dos anos, o
auditório começou a apresentar problemas de infiltração e alagamentos causados pela nascente d’água.
Em 2006, uma parceria entre a FDE (órgão estadual responsável pelas reformas e manutenção dos prédios
escolares) e a SANASA (empresa de abastecimento local) elaboraram um sistema para armazenar parte
da água da nascente; esse volume é usado hoje nos hidrantes e sanitários. Para compreender os
procedimentos de reforma, no período de 2004 a 2010, foram utilizadas entrevistas com funcionários.
Empregando o método científico e os exercícios do protagonismo juvenil buscaram alternativas para
reutilizar o excedente de água em benefício da comunidade local. Ideias sustentáveis relacionadas ao
armazenamento de água em cisternas, e distribuição da mesma em prol da comunidade estão sendo
pensadas para ajudar uma causa importante em nossos tempos, a preservação e uso racional do bem
essencial para a vida, a água.

EDUCAÇÃO PELO LAZER ATRAVÉS DA CULTURA
149 CORPORAL DE MOVIMENTO: UMA PROPOSTA PARA
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO
Autoria: Wagner Pinto Agostinho [wagnerarandu@yahoo.com.br]
Instituição: Atlética UniFSP - Avaré-SP
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Na área de Educação Física Escolar há muitas discussões sobre os conteúdos que devem ser
trabalhados pelos professores, as abordagens e áreas de conhecimentos que ela abrange, além disso,
estudamos o movimento, com técnicas sofisticadas buscando a perfeição e adotamos como nossos
conteúdo das áreas mais diversas como as médicas, as biológicas e humanas entre outras, por muitas
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vezes como docentes esquecemos, o nosso ponto chave que é o ser humano historicamente criado e
culturalmente desenvolvido de uma maneira integral e única. Este estudo tem como objetivo discutir a
educação não só voltada à formação para o trabalho, mas também embasada numa educação pelo Lazer,
por meio lúdico tendo uma relação possível entre as obrigações e o Lazer, Além de compreender as
percepções dos alunos frente às práticas corporais como conteúdo da Educação Física Escolar. Também
buscará nesta investigação, perceber as reais possibilidades frente as percepções dos alunos quanto ao
significado das práticas corporais, sendo esta, indicada nos referenciais como conteúdo da Educação
Física, contribuindo com o crescimento integral do aluno.Por meio de um levantamento de obras e autores,
realizaremos uma pesquisa bibliográfica através de livros, artigos, revistas, sites e dissertações, acerca da
perspectiva da Cultural Corporal de Movimento, Educação Física no Ensino Médio e Lazer.
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ESTRATÉGIAS CONSTRUTIVISTAS NA PRODUÇÃO DE
TEXTOS ARGUMENTATIVOS

Autoria: Leonardo Crevelário de Souza Carvalho [leonardo.crevelario@asther.pro.br]
Valéria Dellafina Barone [valeria.dellafina@colegioasther.com.br]
Instituição: Colégio Asther
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Este trabalho pretende apresentar um Estudo de Caso exploratório, de caráter qualitativo, sobre
as práticas construtivistas utilizadas nas aulas de Redação, as quais proporcionaram aos alunos do Ensino
Médio uma dinâmica distinta quanto à natureza do processo de construção do texto. O objetivo do
trabalho consistiu em desenvolver as habilidades argumentativas e proporcionar uma reflexão sobre as
propostas de intervenção social. Os resultados foram notáveis principalmente no que se refere às
avaliações externas: nos últimos 4 anos, os desempenhos dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio
alcançaram médias superiores a 760 pontos.
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FUNÇÃO TRIGONOMÉTRICA UTILIZANDO O
GEOGEBRA

Autoria: Ana Paula Tirolo Carazzatto [paulatirolo@gmail.com]
Instituição: SESI CE 403
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: As atividades foram desenvolvidas com os alunos do 2º Ano do Ensino Médio na disciplina de
Matemática. Dentre os objetivos destaca-se desenvolver autonomia, por meio de atividades
diversificadas, como: investigações práticas, problemas desafio e uso de tecnologias; bem como
desenvolver a capacidade de buscar informações complementares na bibliografia disponível e em meios
virtuais. E, dentre os conteúdos da referida disciplina constam as funções trigonométricas.
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GÊNERO E SEXUALIDADE NO CONTEXTO DA
CIDADANIA

Autoria: Tânia Mara de Almeida Padilha [taniasociais@gmail.com]
Instituição: SESI/SP - CE123
Nível de Ensino: Ensino Médio
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Resumo: Desenvolvimento da autonomia e autoria na construção dos conhecimentos. Ao desenvolver o
tema da transversalidade de direito e a luta pela democracia nas aulas de Sociologia da rede SESI/SP, os
alunos propuseram-se a aprofundar no tema de política pública, discutido pela sociedade civil na
elaboração do plano nacional de educação em 2015, da utilização por sujeitos transgêneros dos banheiros
nas escolas públicas. Fizeram questionário investigativo para apreender as impressões de parte da
comunidade escolar sobre o tema. Trouxeram em forma de seminário os dados da pesquisa e subsidiaram
com informações complementares o resultado do projeto concluindo que os preconceitos sobrepõem-se a
esse tema, fazendo com que transgêneros vivam com a pecha de diferentes e, portanto, não devam ser
incluídos, ou mesmo respeitados pela sociedade. Essa atividade veio esclarecer essa problemática social
com o intuito de desvelar os sensos comuns e proporcionar respeitos mútuos em sociedade.
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GEOGRAFIA DAS RELIGIÕES

Autoria: José Rogério Correia [rogeo1963@gmail.com]
Instituição: E.E.Culto à Ciência
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Foi desenvolvido no 2º Bimestre de 2018 com a 3ª séries do ensino médio um conteúdo ligado
a geografia das religiões no mundo , enfocado as principais religiões monoteístas e politeístas no mundo,
suas origens e expansão e também sua influência na sociedade.
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GOOGLE COMO FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO

Autoria: Valdecir de Andrade [valdecirandrade@prof.educacao.sp.gov.br]
Instituição: E.E. Dr. Francisco Thomaz de Carvalho
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: O Professor e os alunos utilizam as ferramentas do Google (google sala, forms e documentos)
para facilitar e agilizar a aprendizagem da disciplina química.
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IMPORTÂNCIA DA BIOTECNOLOGIA

Autoria: Marisa Batista damasceno [isabdamasceno@gmail.com]
Instituição: EE Dr. Francisco Thomaz de Carvalho - PEI
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Uma atividade interdisciplinar com foco na biologia, que promoveu o interesse pela leitura.
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INTERVENÇÕES NA ESCOLA: “INQUIETAÇÕES DO
COTIDIANO”

Autoria: Thalita Rodrigues Martins de Lima [thalitarmartins@yahoo.com.br]
Reginaldo Zancani Werle [reginaldowerle@gmail.com]
Instituição: EE PROFA MARIA JULIETA DE GODOI CARTEZANI
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Ao perceber, que os alunos já estavam imersos em pensamentos artísticos, me senti provocada
a fomentar o desejo de produzir algo “além do lápis e papel”. Disparei o desafio de fazermos intervenções
pela escola. Iniciar o projeto com estes alunos não foi simplesmente lançar a provocação, precisei fazer
com que saíssem da “zona de conforto”. Criamos espaços de pesquisas na escola sobre os objetos de
estudo e abrimos diálogos com as disciplinas de Biologia, Física, Química e Matemática, que puderam nos
ajudar a ampliar os conhecimentos. Com os frutos dos estudos em mãos, o projeto foi se estruturando e
ganhando dimensões artísticas, o que resultou na produção de grandes instalações construídas com os
livros e folhas de cadernos e na produção de panfletos explicativos que foram distribuídos durante uma
performance. A repercussão das manifestações realizadas foi enriquecedora e as avaliações feitas pela
equipe registraram o quanto é rico e surpreendente trabalhar com alunos propositores.
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JOGOS DE QUÍMICA

Autoria: Beatriz Aparecida Tini [btini@terra.com.br]
Instituição: Centro Paula Souza - Etec Prof. André Bogasian
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: No final da primeira série do ensino médio os alunos em grupos, criam jogos onde a unica
exigência é utilizar a química como objeto principal para o desenvolvimento dos jogos. Os jogos podem
ser de cartas, de memória, RPG, podem ainda ser inéditos.
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MATEMÁTICA EM AÇÃO

Autoria: Sandra Rodrigues Sarro Boarati [srsarro@gmail.com]
Instituição: Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Este projeto tem por finalidade a mobilização de toda a escola afim de buscar meios e interações
para alcançar os objetivos propostos sobre a problemática em relação ao ensino aprendizagem da
matemática, é necessário que a escola e professor trabalhem juntos para encontrar uma melhor solução
para a questão do desinteresse por parte dos alunos. Por ser uma disciplina que exige a prática do pensar,
raciocinar, saber interpretar para se chegar em um resultado, percebe-se que a matemática é uma
disciplina não muito querida pelos alunos e tende a ser negligenciada por eles. Trabalhar a
interdisciplinaridade com outras disciplinas, aplicação de jogos, trabalhos manuais, olimpíadas sempre
surtira melhor efeito no desenvolvimento da matemática em sala de aula.
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MATEMÁTICA NO SEU PROJETO DE VIDA

Autoria: Juliana da Silva Luciano [juliana-luciano@hotmail.com]
Juliana Bassi [bassi_ju_prof@hotmail.com]
Instituição: E.E. DR. Francisco Thomaz de Carvalho
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Observando os alunos do Ensino Médio, podemos notar que eles sempre tiveram dificuldades
de relacionar a matemática estudada na escola com o projeto de vida deles. E assim, muitos,
principalmente os alunos que têm dificuldades em matemática, acabavam não se envolvendo nas aulas,
e não se sentiam estimulados a aprender matemática. Durante esse tempo contextualizamos nossas aulas
com o cotidiano, mas como não conseguíamos uma maior participação dos alunos nas aulas, começamos
a questioná-los este ano onde iriam usar matemática após saírem da escola, muitos respondiam para
nada (principalmente os que tem projetos de vida voltado para a área da saúde), alguns me respondiam
para administrar o dinheiro, e os que têm projeto de vida voltado para a administração respondiam para
tudo. Então elaboramos um desafio para eles, para construirmos um projeto juntos, onde eles iriam
pesquisar dentro do seu projeto de vida onde iriam usar a matemática, ocorreu um debate de uma aula,
onde ficavam se perguntando e perguntando aos colegas do lado onde iriam usar matemática. Fomos
para sala de informática da escola e iniciamos a pesquisas, e eles começaram a ficar surpresos o quanto
a matemática estaria presente em seu projeto de vida, começaram a compreender que a matemática
sempre estava presente os auxiliando com seus projetos de vida. Com isso, os alunos começaram a se
envolver bem mais nas aulas de matemática.

160

MULHERES NA HISTÓRIA: RELATOS, VIVÊNCIAS E
QUESTIONAMENTOS

Autoria: Nathalie Machado Cruz [nath_mcruz@hotmail.com]
Instituição: CE 023 - SESI Votorantim
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: O presente trabalho busca relacionar o ensino formal e informal, trabalhando temáticas
histórico-sociais através da Arte. A partir de questionamentos sobre grupos minoritários, os estudantes
desenvolveram pesquisas sobre a importância e o papel das mulheres, a história e vertentes do feminismo
e também sobre mulheres que revolucionaram a História. Desenvolvendo a linguagem dramática,
elaboraram uma performance e uma peça teatral sobre o assunto, buscando a sensibilização e
conscientização da comunidade escolar.

161

MUNDO DA LIBRAS

Autoria: Jose Gabriel cunha dos Santos [Gabrielpinda@yahoo.com.br]
Instituição: Ee professor expedito camargo freire
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Um trabalho com a premissa em mostrar a Cultura ouvinte a dificuldade do surdo, ou seja, a
dificuldade da sua Cultura ser entendida.
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O ESTUDO DAS MIGRAÇÕES: POSSIBILIDADE PARA
COMPREENDER E ATUAR NA COMUNIDADE LOCAL

Autoria: Simone Regina Casorla [simonecasorla@yahoo.com.br]
Instituição: Centro Educacional SESI 408 Limeira
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Implementado em 2017 nas escolas da rede SESI-SP o Eixo Integrador apresenta uma
proposição educacional que integra saberes de diferentes disciplinas em áreas de conhecimento. Neste
sentido, o projeto “...Acena Para Ninguém” foi desenvolvido na turma do 2º Ano do Ensino Médio,
abordando a temática das migrações, buscando a compreensão das circunstâncias que explicam os
deslocamentos no atual período de globalização, além de analisar a condição de vida dos imigrantes em
nossa localidade, conhecendo os participantes da ação “Alfabetização para estrangeiros” na cidade de
Limeira e propondo ações colaborativas para mudar a realidade da comunidade, elaborando e
implantando a campanha de arrecadação de materiais escolares.

O USO DA MODELAGEM MATEMÁTICA COMO
ESTRATÉGIA EM ATIVIDADE DE BIOLOGIA NO ENSINO
MÉDIO POR TEMA: OBESIDADE E A MÁ ALIMENTAÇÃO
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Autoria: Douglas Borreio Maciel dos Santos [douglas.borreio@gmail.com]
Thais Nathalye da Cruz [thaisnathalye@hotmail.com]
Instituição: ETEC Dr Emílio Hernandez Aguilar
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: Este artigo tem por alvo realizar uma atividade em sala de aula com os estudantes do 3° ano
do ensino médio, visando relacionar o ensino e aprendizagem dos conteúdos relacionados a obesidade e
má alimentação, como uma prevenção de hábitos que possam levar à obesidade ou outros distúrbios
ocasionados pela má alimentação, se tornando uma opção para professores e alunos abordarem os
conteúdos em sala de aula. Esta atividade tem como objetivo utilizar a estratégia da modelagem
matemática para tornar as aulas de biologia mais atraentes e prazerosas, por ser um método que
possibilita a interação entre o discente, o conteúdo e o docente a participar mais ativamente da aula. O
presente trabalho mostrou-se eficiente no que diz respeito a interatividade e envolvimento do aluno com
a atividade proposta, o que possibilitou observar o alcance dos objetivos elencados.
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O USO DE VÍDEO EM SALA DE AULA

Autoria: Marisa Damasceno [isabdamasceno@gmail.com]
Instituição: EE Dr. Francisco Thomaz de Carvalho _ PEI
Nível de Ensino: Ensino Médio
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Resumo: Divulgar a Campanha de Vacinação de Cães e Gatos, contra raiva, ofertada pela prefeitura
municipal de nossa cidade, de bairro em bairro, atrelada ao Currículo Oficial da Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo
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OBSERVAÇÃO DE CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS EM
SUPERFÍCIE DE APARELHOS CELULARES

Autoria: Lauriane de Lourenço Loures Costa [laurianeloures@hotmail.com]
Instituição: Colégio Estadual Senador Onofre Quinan
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: O presente trabalho pretende discutir a importância das aulas práticas de Ciências e Biologia
desenvolvidas no ensino fundamental e Médio pautadas na “ Cultura Maker” uma metodologia que
estimula uma participação efetiva na construção do seu saber , o aluno cria o conhecimento quando ele
atua ativamente com o meio, não sendo apenas uma agente passivo ou um mero receptor. Através do
termo “Conhecimento não se ganha , se constrói “ nota-se maior o envolvimento do estudante, melhora
o seu aprendizado, pois ele aprende a tirar suas próprias conclusões, tornando através de suas próprias
mãos um conteúdo antes tão abstrato , em algo palpável e concreto, favorecendo pensamentos e atitudes
entre ciência, tecnologia e sociedade algo visível e útil . O ensino por meio de atividades empíricas é uma
necessidade para a melhor assimilação de conteúdos teóricos, entretanto, para que essa abordagem
metodológica seja proveitosa, é preciso que o professor a situe adequadamente no processo de
aprendizagem e saiba estabelecer a ponte entre a teoria e a prática.
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PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL:
TÉCNICAS DE ESTUDO

Autoria: Fernanda Regis Barbosa Tojo [fernanda.tojo@degrausnet.com.br]
Gisele Lombardi Malaquias [gisele@degrausnet.com.br]
Instituição: Colégio Degraus
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: O trabalho surgiu com o interesse em ajudar a desenvolver adolescentes bem-sucedidos na vida
escolar.
O processo dá ao jovem a capacidade de exercer a liderança em seus estudos, guiados por técnicas
comprovadas no âmbito da neurociência. Algumas técnicas transmitidas para os alunos são: flash cards,
recall, interleaving, esquema de revisão (método de cornell).

QUÍMICA E GEOGRAFIA, RELACIONANDO ÁREAS

167 APARENTEMENTE MUITO DISTINTAS
Autoria: Rafael Felipe Ferreira Candido [candido.rafaelf@gmail.com]
2
Instituição: Sant'Anna International School
Nível de Ensino: Ensino Médio
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Resumo: No dia 4 de abril de 2017 um ataquem com gás tóxico matou 58 pessoas, após investigação da
Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) foi comprovado que o gás sarin e sob ordens do
presidente do país Bashar al Assad, que desejava atingir o grupo rebelde que luta contra seu poder no
país. Sanções foram impostas, porém a guerra não chegou ao fim. O mundo acreditava que tal atrocidade
não iria se repetir, afinal ataque com usos de armas químicas são proibidos desde 1997, e a OPAQ busca
a destruição dos arsenais existentes. Um ano depois, novamente em abril e apenas 3 dias após a tragédia
de 2017 completar um ano, um novo ataque químico ocorreu nesse mesmo país, e novamente as suspeitas
voltam para Bashar al Assad.Por se tratar de um tema amplo e muito comentado, com certa complexidade
surgiu a ideia de uma aula/atividade interdisciplinar onde os estudantes iriam relacionar fatores
geográficos com elementos químicos envolvidos. Os estudantes estarão divididos em grupos, onde
receberão uma introdução da atividade de ambos os professores. Após isso cada grupo terá um problema
específico a ser resolvido. Também será disponibilizado aos estudantes um roteiro/tutorial de como
resolver as atividades.É válido salientar também que a atividade trabalhará a diferenciação, sendo que os
grupos com maior facilidade no conteúdo/disciplina irá realizar a montagem de moléculas mais
complexas. Os professores estarão circulando pela sala de aula visando auxiliar os estudantes a cumprir
as etapas programadas.Ao longo de toda a aula espera-se que os estudantes atinjam as competências e
habilidades citadas anteriormente através de discussões entre os membros dos grupos, materiais e
explicações fornecidos pelos professores e utilização dos sites e elementos da aula. Tal eficácia será
verificada através da correção das questões aplicadas.

REALIDADE VIRTUAL NA SALA DE AULA COMO

168 FERRAMENTA DE APOIO A APRENDIZAGEM
Autoria: Lia Mayrink Sabinson [liasabinson@gmail.com]
2
Instituição: Sant'Anna International School
Nível de Ensino: Ensino Médio

Resumo: Por meio do uso da realidade virtual, os alunos podem se apropriar do aprendizado e se ver em
lugares que apenas a imaginação poderia levá-los antes, instigando sua curiosidade e motivação para
aprender e crescer. Este projeto foi desenvolvido de forma interdisciplinar, integrando conteúdos de
Biologia e Ciências Sociais do programa Internacional do Colégio Sant'Anna. As professoras envolvidas
utilizaram ferramentas digitais, como o aplicativo Google Expedições, como ferramenta de ensino e
aprendizagem de seus conteúdos.

169 RODA DE BIOLOGIA: APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Autoria: Davi Kiyoshi Inoue [davi3069@yahoo.com.br]
2
Instituição: Etec Professor André Bogasian
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: A Roda de Biologia é uma proposta de aprendizagem ativa pelos estudantes por meio de
aprendizagem colaborativa com os primeiro ano do Ensino Médio. Sete estudantes-tutores selecionaram
questões de múltiplas escolhas e nas aulas reuniram grupos de 4 a 6 alunos-colegas para discussão e
resolução durante 5 a 10 minutos. Após este intervalo o estudante-tutor refutou ou confirmou a respostas
trazendo argumentos pelo contexto. Em seguida os estudantes-tutores trocaram de grupos e repetiram
os procedimentos. As rodadas aconteceram até o fim de cada aula. Este procedimento foi realizado em
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quatro primeiros anos dos cursos do Ensino Médio e Ensino Técnico Integrado ao Médio (ETIM) durante o
período de 20 a 22 de junho de 2018. O resultado da Roda foi significativo para os estudantes tutores e
para os alunos, pois, mesmo após as aulas expositivas a ação permitiu melhor compreensão, portanto
aprendendo ou reforçando a aprendizagem. Além do livre depoimento os resultados da avaliação também
revelaram aproveitamentos satisfatórios, tanto para os alunos como para os estudantes tutores.

HISTÓRIA EM QUADRINHOS: UMA PROPOSTA DE
FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA A ASSIMILAÇÃO
NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM DOS CONCEITOS E
LIGAÇÕES QUÍMICAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO DE
JOVENS E ADULTOS- EJA
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Autoria: Lucilene Ferreira De Oliveira [lucilenelucasglicia@gmail.com]
Instituição: Universidade Estadual de Roraima
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: O presente artigo tem a finalidade de apresentar os resultados de uma sequência didática,
colocada em prática em uma turma do 1° ano do ensino médio (EJA) Educação Jovens e Adultos de uma
Escola situada no município de Rorainópolis-RR, utilizando as histórias em quadrinhos (Gibis) como
ferramenta motivadora e lúdica (extraclasse) para a melhor compreensão dos conceitos de ligações
Iônicas e covalentes. Os esforços dos alunos, tanto na sala de aula quanto nas atividades extraclasse
contribuíram para um melhor aproveitamento na avaliação dos conhecimentos. Os resultados mostraram
que a proposta de ensino em ligações químicas por meio da ludicidade como ponte de acesso pode ser
alternativa válida para despertar nos estudantes o interesse pela a aquisição de conhecimentos para uma
aprendizagem significativa. Palavras Chaves: Ludicidade. Gibis. Aprendizagem Significativa.
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TRANSMITIR DO SABER POR VÁRIOS CAMINHOS

Autoria: Gino Machado Calderolli [ginomc03@gmail.com]
Instituição: Centro Paula Souza
Nível de Ensino: Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Técnico.
Resumo: Instigar o professor para outros meios de educação utilizando materiais que estão ao alcance
de todos.
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A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA ATIVA SALA DE
AULA INVERTIDA

Autoria: Liliane Maria Bollini Dau Monay [lilianemonay@hotmail.com]
Instituição: Faculdade Flamingo
Nível de Ensino: Ensino Superior
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Resumo: Este relato propõe apresentar um estudo sobre o uso da Metodologia Ativa Aula invertida ou
Flipped Classroom como recurso para facilitar ensino aprendizagem de alunos, nos módulos introdutórios
do curso superior. Entendemos que o uso da Metodologia Ativa Aula Invertida ou Flipped Classroom, em
sala de aula, pode apresentar resultados favoráveis na aquisição e na fixação de conhecimentos no ensino
tecnológico, na modalidade de graduação, beneficiando o protagonismo dos alunos na questão de obter
conhecimentos em detrimento a um aprendizado passivo, que pode ocorrer em um ensino mais
tradicional. Por isso, é importante salientarmos que, conforme Moran (2015), as metodologias ativas
precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se quisermos que os alunos sejam proativos, precisamos
adotar metodologias que os envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar
decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se quisermos que sejam criativos, eles
precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Nesse aspecto,
percebemos que a utilização da metodologia ativa Aula Invertida ou Flipped Classroom pode ser feita
como estratégia motivacional na sala de aula; além disso, verificamos que seu uso pode facilitar a
apropriação de conceitos pré-aula, como no caso do vídeo selecionado por nos para a pesquisa aqui
relatada – “A arte de dar e receber feedback”. Nesse sentido, justificamos que a finalidade do uso dessa
metodologia é o de propiciar ao aluno que ele se prepare, dentro de seu espaço e tempo disponível ou
escolhido, com a teoria indicada, ao proporcionar um desempenho mais prático a ser aplicado em sala de
aula. A fim de comprovar a eficácia da metodologia ativa Aula Invertida ou Flipped Classroom no processo
de aprendizagem, relatamos uma experiência vivenciada em sala de aula, na cadeira de Gestão de
Carreira e Desenvolvimento, com alunos do curso introdutório de uma faculdade, que conta com os cursos
de Marketing, Logística, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Administração, Gestão de
Qualidade e Gestão Financeira. Quanto ao conceito de Aula Invertida ou Flipped Classroom, sua origem
ocorre a partir das ideias de Jonathan Bergmann, autor do livroFlip Your Classroom: Reach Every student
in Every Class Every Day,juntamente com seu colega Aaron Sams. Para Bergmann, a aula invertida nada
mais é do que a inversão da lógica de organização de uma sala de aula, em que temos a teoria vista fora
da sala de aula, por meio de vídeos, textos, games e, na sala de aula propriamente dita, tem-se o momento
para tirar dúvidas e executar tarefas mais práticas como discussões e exercícios. No geral, entende-se que
este modelo defende que o aluno deve ter toda parte de leitura e pesquisa em casa, recorrendo aos vídeos
disponibilizados online pelos professores: na sala de aula, partilham com os colegas os conhecimentos que
adquiriu e o professor ajuda na formulação dos conceitos e temas abordados numa lógica de colaboraçãoação entre aluno e professor. Palavras- Chave:Aprendizagem, Metodologia Ativa, Aula Invertida ou
Flipped Class. Referências: BENNET, B. et al. The Flipped Class: What Does a Good One Look Like?, 2012.
Disponível em: http://www.thedailyriff.com/articles/the-flippedclass-what-does-agoodone-look-like692.php . Acesso em 05 mar.2013.
MAZUR, Eric. Peer Instruction: a revolução da aprendizagem ativa; tradução: Anatólio Laschuk. Porto
Alegre: Penso, 2015.MORAN, José. Mudando a Educação com metodologias ativas. Coleção Mídias
Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II] Carlos
Alberto de Souza e Ofelia Elisa Torres Morales (orgs.). PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em:
www2.eca.usp.br/moran/wpcontent/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf
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APRENDIZAGEM BASEADA EM EQUIPE

Autoria: Elida Pereira Macedo [elida.macedo@gmail.com]
Instituição: Faculdade Flamingo
Nível de Ensino: Ensino Superior
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Resumo: Este relato tem como objetivo levar aos docentes a se motivarem quanto à prática de ensino
baseada em Metodologias Ativas. Para tal, utilizamos a aprendizagem baseada em equipe, pois este é um
processo em que há interação entre os participantes para atingir um objetivo compartilhado. Esta
metodologia pode ser aplicada em todos os níveis de ensino. O objetivo é que os discentes possam
trabalhar em equipe. A Aprendizagem Baseada em Equipe (ABE) é uma estratégia de ensino que permite
o intercâmbio e colaboração entre os discentes, fazendo com que eles sejam responsáveis pelo preparo
antes da aula, em conjunto com os membros da equipe, buscando métodos para a resolução de problemas
e tomadas de decisões sem a instrução de facilitadores (Bollela, 2014). A proposta aqui relatada utilizouse da disciplina de Mercados de Capitais do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis. A partir da aula
explicativa sobre a utilização da metodologia e a elaboração dos temas, foi solicitado o desenvolvimento
da pesquisa. Destes, destacamos um para a apresentação deste trabalho. O tema é: Princípios Gerais da
Administração de Investimentos e Análises Fundamentalista e Técnica. O grupo era composto por 07
pessoas. Para avaliação, os seguintes passos foram seguidos: Pré- classe (O grupo foi responsável por
prepararem individualmente as pesquisas definidas pelo docente com antecedência); Garantia de Preparo
(foi realizado um questionário individual aos discentes e em seguida em grupo, resolvendo o mesmo
questionário e realizado um feedback pelo docente para fechamento); Aplicação dos Conceitos
(Resolveram questões apresentadas na forma de cenário, problemas relevantes); Avaliação de múltipla
escolha (Desenvolveram a responsabilização. Os discentes foram avaliados pelo desempenho individual e
também pelo trabalho em grupo, mas também é muito interessante a avaliação que foi realizada pelos
próprios pares). Os resultados permitiram concluir que o aprendizado ocorreu de maneira mais efetiva
após o trabalho em equipe.
Palavras- Chave: Aprendizagem, Metodologia Ativa, Aprendizagem Baseada em Equipe. Referências:
BOLLELA, V.R.; SENGER, M.R.; TOURINHO, F.S.V.; AMARAL, E. Aprendizagem baseada em equipes: da
teoria à prática. Medicina - Ribeirão Preto 2014; 47 (3):293-300.
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS

Autoria: Jailson Costa dos Santos [professorobama@hotmail.com]
Instituição: Faculdade Flamingo
Nível de Ensino: Ensino Superior
Resumo: Este breve relato possui a finalidade de compartilhar com meus pares, docentes, minha
experiência em Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), que representa umas das divisões da
Metodologias Ativas. Está metodologia está orientada ao desenvolvimento de Competências, Habilidades
e Atitudes do discente, por meio de intenso processo de procura, investigação e uma ou algumas propostas
de solução. Visa também tornar o ambiente escolar mais interessante, eficiente e eficaz, propondo ao
aluno ser o protagonista da própria aprendizagem.
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A CULPA NÃO É DA MATEMÁTICA

Autoria: Alan Silva dos Vales [alan.vales@etec.sp.gov.br]
Instituição: ETEC 193 Dep. Ary de Camargo Pedroso
Nível de Ensino: Ensino Técnico
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Resumo: A prática "A Culpa não é da Matemática" é uma auto experiência das memórias emotivas e
psicológicas do professor, despida de qualquer fundamentação teórica, mas, constituída das experiencia
profissionais de mercado e docente, sensível à percepção das dificuldades encontradas pelos estudantes
ingressantes no curso Técnico e Logística e Administração. As dificuldades de execução de exercícios que
envolva a Matemática e a rejeição pela mesma, tem contribuído significativamente com o baixo
desempenho em sala de aula e com o aumento do índice de evasão escolar. As avaliações diagnósticas
demonstram a cada novo ciclo de ingressos que, dificuldade com as quatro operações matemáticas, falta
do habito de leitura, dificuldade de relacionamento interpessoal, traumas acadêmicos e convivência
e constituição familiar desencadeiam no engessamento da baixo autoestima e inibição ao protagonismo
profissional, rejeitando não somente a Matemática, como modelo mental, mas sim, todo e qualquer
estrutura que promova o desafio ao novo e a pesquisa. Os resultados apresentados nestes quatro anos da
prática "A Culpa não é da Matemática" comprovam uma evolução significativa pelo gosto e fazer
Matemático, a diminuição da evasão escolar e o protagonismo profissional deste que, se permitiram
recontar uma nova história de aprendizado e formação, em um ciclo acadêmico que considero ser o mais
difícil para a formação do individuo.

A INCLUSÃO DA MODELAGEM MATEMÁTICA MA
FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DO
ENSINO TÉCNICO
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Autoria: Douglas Borreio Maciel dos Santos [douglas.borreio@gmail.com]
Rose Aparecida de França [rofran_22@yahoo.com.br]
Instituição: ETEC Dr Emílio Hernandez Aguilar
Nível de Ensino: Ensino Técnico
Resumo: O objetivo principal deste artigo é apresentar uma reflexão teórica sobre a pertinência da
inserção da Modelagem Matemática, como abordagem de ensino com vistas à melhoria da
aprendizagem, na formação continuada do professor do Ensino Técnico. Formar profissional para o
mercado de trabalho requer do professor habilidades e competências importantes, assim como o uso de
metodologias diversificadas. Esse profissional precisa estar preparado e apto a utiliza-las em sala de aula.
A capacitação sobre o uso da modelagem matemática visa a colocar o professor como o protagonista de
sua formação, assim como deverá acontecer na sala de aula com seus alunos. Essa prática possibilitará
ao docente a oportunidade de vivenciar e estar preparado para utilizar essa experiência no ambiente de
aprendizagem, e finalmente proporcionar uma nova forma de lidar e entender a Matemática como
modeladora de fenômenos, possivelmente relacionados ao ambiente pessoal e profissional do aluno.

ANÁLISE DA EMISSÃO DE GASES ATMOSFÉRICOS E A
INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DO AR NAS DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS
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Autoria: Tamara Mieco Fucase [t.fucase@hotmail.com]
Instituição: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Nível de Ensino: Ensino Técnico
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Resumo: A poluição atmosférica, no decorrer dos anos tem afetado de maneira relevante a vida do
homem, principalmente em regiões urbanas. Estudos clínicos epidemiológicos descrevem que a exposição
a poluentes gasosos e materiais particulados está relacionada a maior incidência de sintomas
relacionados a problemas respiratórios, principalmente nas vias aéreas, além de ocasionar o aumento da
incidência de problemas cardiovasculares.
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MONITORAMENTO DIÁRIO DO CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL

Autoria: Celia Arakaki [celia.arakaki@gmail.com]
Instituição: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Nível de Ensino: Ensino Técnico
Resumo: Utilizando a plataforma Arduino para medir diferença de potencial real, juntamente com um
sensor capaz de detectar a corrente através do efeito Hall, os alunos dispõe de um instrumento capaz de
medir o consumo da energia elétrica de uma residência em tempo real. Desenvolveram um aplicativo para
celular capaz de se comunicar com o Arduino, e que fazer a captação desses dados em tempo real,
emitindo um relatório diário ao usuário final do sistema de medição.

PROJETO: DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS DE
179 GESTÃO ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE ESCOLA E
EMPRESAS
Autoria: Carine Cimarelli Velloso [carine.velloso@etec.sp.gov.br]
Instituição: Centro Paula Souza - Etec de Itararé
Nível de Ensino: Ensino Técnico
Resumo: O artigo evidenciou a importância da escola promover parcerias com empresas para o
desenvolvimento de competências de gestão nos alunos do curso do Ensino Médio Integrado ao Técnico
em Administração, como: habilidade nos processos gerenciais das empresas, a valorização dos
consumidores, promoção do bem estar, tanto da equipe de funcionários como da sociedade. O projeto foi
desenvolvido com os alunos da ETEC de Itararé e teve como objetivo principal aplicar a Gestão do
Programa 5S diretamente em empresas, destacando os principais pontos da Administração, como os
objetivos, o planejamento, a implantação, a execução e os resultados dos processos com intuito de
melhorar os processos de trabalho, a qualidade de vida dos colaboradores e o aumento do rendimento da
empresa. Com os resultados do projeto, pode-se notar que o objetivo principal foi alcançado tanto pelo
alunos que fizeram parte do projeto, quanto da empresa que obteve a melhoria em seus processos e o
aumento no rendimento da empresa.
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AULA-CONVITE: A ARTE COMO EIXO ARTICULADOR
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Autoria: Cordelia Correa [coordenadora.fundamental@maplebearsorocaba.com.br]
Instituição: Maple Bear Sorocaba
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Nível de Ensino: Formação de Professores
Resumo: Na busca por ressignificar a formação dos professores em serviço, esse trabalho resgata
histórias que marcaram a trajetória de cada educador e que se sintetizam de maneira singular em sua
atuação enquanto professor. Deste ponto de partida, a equipe foi convidada a refletir sobre como tais
experiências reverberam em suas ações em sala de aula e influenciam sua atuação perante os alunos. A
partir dessas reflexões, buscamos criar situações realmente significativas para os alunos, inspirados pelo
pensamento de Dewey, permeados pela sensibilidade de olhar para si para olhar para o outro, trilhando
nossos caminhos inspirados pelas artes, disciplina que conecta e redireciona a perspectiva da formação
de professores na escola.
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CONHECER A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE
CADERNOS ESCOLARES ANTIGOS

Autoria: Cassia A. Sales M Kirchner [cassia.smk@hotmail.com]
Instituição: Faculdade XV de Agosto
Nível de Ensino: Formação inicial de Professores
Resumo: As reflexões aqui apresentadas têm o propósito de relatar a experiência vivenciada durante o
desenvolvimento da disciplina história da educação, ministrada em cursos de licenciatura numa instituição
do interior de São Paulo. O presente trabalho, trata das práticas educativas desenvolvidas a partir da
análise dos cadernos escolares das décadas de 1910 a 2010 que fazem parte do acervo pessoal da
professora que ministrou a disciplina. O caderno escolar como um objeto da cultura material possibilita
compreender o cotidiano escolar através das práticas de escrita ali registradas, de apropriações e usos
deste objeto compreendendo o caderno escolar como portador de sentidos, valores e representações.
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MINHA ESCOLA LÊ

Autoria: Gisele Paula Menini [gisele4menini@gmail.com]
Instituição: Colégio Genius
Nível de Ensino: Recreação Fundamental I e Fundamental II
Resumo: O projeto foi criado com o intuito de apresentar aos alunos uma leitura diferente, lúdica e
prazerosa.Saindo da rotina da sala de aula, o projeto de leitura, nos auxiliou a trabalhar a leitura e a
interpretação , onde eles foram questionados sobre o que esta lendo.O maior desafio para todos no início
foi, a interpretação do que estava lendo . No fim do projeto esse desafio foi superado por muitos.
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QUADRINHOS EM CENA

Autoria: Margarete Agosta de Arruda [megagosta@hotmail.com]
Instituição: EE Culto à Ciência
Nível de Ensino: Sala de Leitura
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Resumo: O trabalho propõe a elaboração de um áudio livro de Histórias em Quadrinhos para alunos
deficientes visuais. Essa atividade motivada por motivos nobres, visa não só melhorar a leitura, mas
também buscar o lado cidadão e solidário do aluno.

COMO DESENVOLVER AS CINCO HABILIDADES PARA
184 APRENDER LÍNGUAS? CONHEÇA A TECNOLOGIA
CHAMADA ESPERANTO
Autoria: Pedro Jacintho Cavalheiro [kavaliro@gmail.com]
Sonia Regina Silva Setembro Cavalheiro [sonia7cavalheiro@gmail.com]
Osmar da Silva Alves [osmar.silvaalves@gmail.com]
Instituição: Câmara Brasileira da Língua Internacional Esperanto (CBLIE)
Nível de Ensino: Todos os Níveis
Resumo: Ao aprender uma língua estrangeira, precisamos desenvolver quatro habilidades: ouvir, falar,
ler e escrever. Contudo, o esforço para desenvolvê-las se defronta com as especificidades de cada língua,
conforme cada um desses aspectos. Outro fato que coopera um desenvolvimento comunicacional não
satisfatório é que a junção (sinapse) entre gramática e vocabulário – uma habilidade tão importante
quanto as outras – em geral é obtida somente após diversos anos de estudo. Muito antes do surgimento
dos primeiros estudos que buscavam avaliar a compreensão auditiva, a fala, a leitura e a escrita, o ensinoaprendizagem da Língua Internacional Esperanto já se apresentava não apenas como uma ponte para
auxílio à comunicação entre diferentes povos e culturas, mas também um recurso para aprimoramento,
de forma plena e mais acelerada, da fluência e das aptidões linguísticas dos estudantes, tornando-se, em
nossos dias, um instrumento prático para o desenvolvimento das cinco habilidades e a compreensão geral
sobre os fenômenos linguísticos.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA OU ATENDIMENTO À
DIVERSIDADE

Autoria: Sylvia Figueiredo Gouvêa [sylvia.gouvea@uol.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Nível de Ensino: Todos os Níveis
Resumo: Rever brevemente a evolução do atendimento a pessoas com dificuldades especiais, assim como
a nomenclatura usada para defini-las. Mostrar que esse processo vem se acelerando, sobretudo a partir
dos anos 90, com o reconhecimento da Educação Inclusiva como diretriz educacional prioritária na maioria
dos países, entre eles o Brasil. Apresentar como desafio do milênio conscientizar a sociedade de que as
limitações impostas pelas diversas manifestações de deficiências não devem ser confundidas com
impedimentos e definir a nomenclatura mais adequada. Dar exemplos de acolhimento e de práticas
educacionais.
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RUMO AO TRABALHO

Autoria: Tatiane Oliveira Cruz Borges [tatiane.ocruz@sp.senac.br]
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Luciana Dos Santos - lusantospsico@hotmail.com
Instituição: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Nível de Ensino: Capacitação para o mercado de trabalho para pessoas com deficiência
intelectual
Resumo: Auxiliar os alunos a obterem um importante documento, carteira de trabalho.

187

A DOÇURA DA ESCRITA

Autoria: Luciana dos Santos [lusantospsico@hotmail.com]
Tatiane Oliveira Cruz Borges [tatiane.ocruz@sp.senac.br]
Instituição: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Nível de Ensino: Curso de capacitação para pessoas com deficiência intelectual, que visa a
preparação destes jovens para o mercado de trabalho.
Resumo: Escrever cartas de próprio punho e envia-las, gerando assim um estímulo afetivo.
Proporcionando um meio de comunicação que é a escrita, desenvolvendo a habilidade motora e tornandoos escritores. Superando os desafios, já que todos possuem a deficiência intelectual.
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A LEITURA COMO INSTRUMENTO DE
TRANSFORMAÇÃO

Autoria: Davi Silva Peixoto [davipei@gmail.com]
Haydée Simões Pinto Martins [haydee.hay@gmail.com]
Marcela Mendes [e144dir@cps.sp.gov.br]
Instituição: Centro Paula Souza- ETEC CARAPICUIBA
Nível de Ensino: Educação de Jovens e Adultos
Resumo: Do ponto de vista puramente econômico, as competências individuais são importantes na
medida em que contribuem para melhorar a produtividade e a competitividade nos mercados, diminuem
o desemprego ao criar uma força de trabalho adaptável e qualificada e geram um ambiente propício à
inovação em um mundo dominado pela competitividade global.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: POR UMA
EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA

Autoria: Rubens Baldini Neto [rubens.neto@usp.br]
Instituição: CIEJA CAMPO LIMPO - SME/SP
Nível de Ensino: Educação de Jovens e Adultos
Resumo: Partindo das reflexões do pedagogo canadense Maurice Tardif de que os “professores de
profissão possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de
suas tarefas cotidianas”. E compreendendo que este saber escolar se constrói no diálogo com o código
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disciplinar (como uma tradição discursiva e reguladora), com o curriculum (oculto e declarado), assim
como com saber da disciplina de referência, buscamos realizar uma autorreflexão como prática docente
a partir de uma análise das práticas docentes no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos Campo
Limpo, onde as práticas educativas se estruturam pela autonomia do estudante e pela metodologia
investigativa interdisciplinar construída coletivamente.
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METODOLOGIAS ATIVAS APLICADAS AOS CURSOS DE
PÓS GRADUAÇÃO

Autoria: Elaine Santos [elainecgsantos@uol.com.br]
Instituição: IEFE - Evolução Educacional
Nível de Ensino: Educação de Jovens e Adultos
Resumo: Metodologias Ativas - Ensino híbrido - estratégia de rotação por estações. Atividades - Estação
1 - leitura e análise de artigo sobre metodologias ativas . Estação 2 -analise e reflexão de videos
organizados pelo professor sobre metodologias ativas . Estação 3 - gravação de talk show apresentando
as idéias elaboradas pelos alunos sobre o conteúdo trabalhado nos grupos.
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¿DO YOU HABLAS INGLÉS?

Autoria: Cláudia Maria Borba Gâmbaro [claudia.gambaro@live.com]
Instituição: Faculdade Anhanguera Pitágoras Votorantim
Nível de Ensino: Educação de Jovens e Adultos, Ensino de Idiomas
Resumo: Em um ambiente em que o inglês é o mais valorizado, surge a ideia de apresentar a língua
espanhola, para fomentar a curiosidade acerca o idioma. A partir desse pressuposto, os alunos da turma
de espanhol do Centro de Idiomas - Faculdade Anhanguera Pitágoras Votorantim prepararam uma aula
temática com imersão no idioma. Para tal, trouxeram curiosidades sobre países hispanohablantes e
elaboraram um jogo em grande escala, onde o uso da língua é necessário.
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USO DE MAQUETES COMO FERRAMENTA NO ENSINO
DE CARTOGRAFIA E ARTES

Autoria: Luiz Ricardo Meneghelli Fernandes [luizrf.pf@renovatus.com.br]
Halima Alves de Lima Elustra [halimaae.pf@renovatus.com.br]
Instituição: Colégio Renovatus
Nível de Ensino: Ensino Médio
Resumo: A Cartografia Escolar, que se estabelece na interface entre Cartografia, Educação e Geografia,
tem papel importante no currículo e nos conteúdos da educação superior e básica em Geografia, de forma
que aprender a ler um mapa é condição necessária básica para a formação dos educandos nessa área,
além, de colaborar com o entendimento do espaço geográfico e do mundo em que esses educandos vivem,
estando de acordo com a competência 6 da matriz de referência de ciências humanas e suas tecnologias
do Enem. De acordo com essa competência, o aluno concluinte do Ensino Médio deve ser capaz de
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compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos
históricos e geográficos (Brasil 2012). Desta forma, o projeto procurou elucidar o aluno de maneira prática
sobre aspectos físicos do espaço construído pelas sociedades (espaço geográfico), principalmente no
tocante à sua topografia e suas formas de representação, bem como no desenvolvimento das técnicas
envolvendo elaboração artística da maquete.
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