
PRÁTICAS NA
SALA DE AULA
422 PROJETOS PARA CONTRIBUIR

COM O SEU TRABALHO.

Logomarca
com slogan

Pantone
Azul Claro - 312
Azul Escuro - 287

Cores
Institucionais

ORGANIZAÇÃO

PATROCÍNIO

APOIO

Logotipo oficial do Liceu Santista

ISBN: 978-85-16-08007-5

9 788516 080075

capa.indd   1 5/9/13   11:23 AM



práticas na sala de aula
V Congresso ICLOC

Instituto Cultural Lourenço Castanho

2ª edição
São Paulo - 2013



eXpediente

Organização 
Comissão Executiva do Instituto Cultural Lourenço Castanho 
Editora Moderna  

coordenação editorial 
Comissão Executiva do Instituto Cultural Lourenço Castanho 
Gisele Cruz 
Ivan Aguirra 

edição de textos 
Editora Moderna 

revisão 
Editora Moderna 

capa 
Joaquim Cruz 

Foto de capa 
Shutterstock 

projeto gráf ico 
Joaquim Cruz 

diagramação 
Silvana Rosental 

isBn 
978-85-16-08007-5

Rua Padre Adelino, 758 
CEP 03303-904 
São Paulo/SP 
Telefone: 0800 17 2002 
www.moderna.com.br 

Impresso no Brasil 



agradecimentOs
A todos os educadores que compartilharam  

suas melhores experiências em um evento dedicado ao 
trabalho e à promoção de grandes práticas de ensino.



Apresentação4

apresentaçãO
A publicação “Práticas na sala de 

aula” resulta da organização de um Con-
gresso que traz uma contribuição origi-
nal e singular para a educação brasileira.

O Congresso tem como objetivo apre-
sentar ricas e variadas experiências do 
dia a dia dos professores - suas propos-
tas metodológicas e didáticas. No com-
partilhar e  socializar essa criatividade e 
vontade de acertar; a aposta na capaci-
dade de ensinar os mais diferentes alu-
nos; de vencer o desafio de levar a crian-
ça ou o jovem à apreensão significativa 
do conhecimento, pode-se visualizar o 
compromisso dos diferentes educadores 
e educadoras com o grupo de alunos que 
lhes é atribuído a cada ano escolar.

A expressiva contribuição de uma pu-
blicação dessa natureza reside, além dis-
so, no fato de que ela oferece pistas de 
como estão ocorrendo na prática da salas 
de aula, alguns aspectos fundamentais 
da formação de docentes - tais como a 
transposição pedagógica, a articulação 
entre a teoria e a prática,  a organização 
didática (planejamento, execução e ava-
liação do ensino, incluindo a organização 
dos tempos e espaços escolares)  -  cuja 
ausência e/ou fragilidade nos cursos de 
formação de professores,  nos currículos 
e ementas dos mesmos vêm sendo am-
plamente criticados e debatidos. 

Em estudo realizado pela Fundação 
Carlos Chagas sobre os impasses e desa-
fios dos cursos de formação de professo-
res no Brasil, as autoras afirmam que a 
análise das ementas de milhares de dis-
ciplinas ofertadas nesses cursos mostra 
que o currículo desenvolvido é fragmen-
tário e disperso e, além disso, “nas dis-

ciplinas referentes aos conhecimentos 
relativos à formação profissional especí-
fica predominam enfoques que buscam 
fundamentar os conhecimentos de di-
versas áreas, mas pouco exploram seus 
desdobramentos em termos das práticas 
educacionais”(Gatti e Barretto)1. 

As autoras vão mais além e informam 
que, se de um lado as ementas muitas 
vezes discorrem sobre o porquê ensinar, 
de outro lado, o registro do que e de como 
ensinar é feito de forma superficial. Mes-
mo as instituições que relacionam o es-
tudo dos conteúdos articulados às me-
todologias, o fazem de forma ligeira e 
sem aprofundamento. O mesmo ocorre 
em relação aos estágios. Propostos como 
um instrumento de iniciação dos futuros 
professores na sua prática futura, têm se 
caracterizado por propostas superficiais 
que, de um lado,  não informam como 
serão realizados, supervisionados e ins-
pecionados, e de outro, não o articulam 
com as disciplinas de fundamentos que 
deveria embasar a observação crítico - 
reflexiva do futuro docente. 

Outros estudos reforçam a análise de 
que a mediação entre a teoria e a práti-
ca nos cursos de formação de professo-
res não é adequada nem nas propostas 
das diferentes organizações curriculares 
e nem na forma como ocorre nos cursos 
propriamente ditos (André, 2002)2 . Con-
cluindo é possível afirmar que a relação 
teoria e prática está  distante do que é 
recomendado nos documentos legais e 
teóricos sobre formação de professores, o 
que debilita sobremaneira a atuação do 
recém-formado em sala de aula.

Nesse sentido, Gatti e Barreto3  con-

Rose Neubauer
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apresentaçãO
cluem que: “[...] o desequilíbrio na rela-
ção teoria-prática, em favor do pretenso 
tratamento de fundamentos e teoriza-
ções [...] leva a pensar numa formação de 
caráter mais abstrato e pouco integrado 
ao contexto concreto em que o profissio-
nal professor deve atuar” (p.131) .

O papel mais nobre do professor não é 
o de simplesmente ensinar, mas o de le-
var o aluno a aprender. É o aluno no cen-
tro do processo de ensino-aprendizagem,  
o principal protagonista desse processo. 

É fato comum em nossos dias que as 
práticas de ensino exigem novas com-
petências dos educadores e formadores.  
Parafraseando Perrenoud4, elas  deman-
dam capacidade para:
• organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; 
• envolver os alunos em suas apren-

dizagens; 
• trabalhar com equipe/grupo; 
• colocar os alunos no centro da ação 

pedagógica; 
• recorrer  a métodos ativos participa-

tivos;
• trabalhar com problemas abertos e 

com situações-problema; 
• desenvolver competências e transfe-

rir conhecimento. 
O que define situações de aprendiza-

gem bem ou mal-sucedidas é o tipo de 
prática de ensino. Ela, em última ins-
tância, possibilitará que o aluno possa 
aplicar o conhecimento que lhe foi trans-
mitido ou que o curso seja letra-morta e 
sirva unicamente para fazer parte do seu 
currículo.

Alguns princípios didáticos e prá-
ticas educacionais centrados no aluno 

aumentam as possibilidades de que os 
conhecimentos, habilidades e atitudes 
promovidas se traduzam em novos com-
portamentos adotados pelos alunos. Seis 
deles merecem destaque:
1.  Diálogo — A aprendizagem deve de-

senvolver-se em duas vias permitindo 
que os alunos interajam tanto com o 
educador como com os seus pares.

2.  Participação — Promover a participa-
ção através de discussões, trabalhos 
em grupos, compartilhamentos de 
ideias torna a aprendizagem mais 
rica e eficaz .

3.  Interação cognitiva, afetiva e psico-
motora — A aprendizagem deve en-
volver pensamentos, emoções e ações.

4.  Respeito — Os participantes necessi-
tam sentir que são respeitados e que 
são tratados com igualdade.

5.  Reconhecimento abundante — Os 
alunos precisam receber elogios mes-
mo por suas menores contribuições.

6.  Segurança — Sentir que suas ideias 
e contribuições são valorizadas e res-
peitadas é um passo importante no 
sucesso do processo  de ensino-apren-
dizagem.

A abordagem centrada no aluno está 
presente nos trabalhos apresentados na  
publicação do V Congresso do ICLOC. 
Dessa forma, oferecem indubitavelmen-
te uma contribuição valiosa, através des-
sa socialização de ideias e experiências, 
tanto aos docentes que participam do 
Congresso como aos milhares de profes-
sores que, em contato com a publicação, 
buscarão rever, melhor entender, ousar e 
criar novos caminhos didáticos e práti-
cas pedagógicas mais significativas para 
seus alunos. 

 1.   GATTI, B. A;  BARRETTO, E. S .S.  Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília, UNESCO, 2009. 
2.   ANDRE, M. E. D. A. Formação de professores no Brasil (1990-1998). Brasília: MEC/INEP, 2002.
3.   GATTI, B. A; BARRETTO, E. S. S.  Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília, UNESCO, 2009.
4.   PERRENOUD, P. Dez Novas competências para ensinar, Porto Alegre, Artes Médicas Sul, 2000.
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inFantil

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Bási-
ca, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físi-
co, psicológico, intelectual e social, complementando  
a ação da família e da comunidade.  

educaçãO

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Art. 29 (adaptado)
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10 passOs para registrOs e pOrtFÓliOs 
na educaçãO inFantil     
apresentadora: daniella avanzi leonardi [dleonardi@playpen.com.br] 
instituição: escola cidade Jardim play pen 
áreas:  construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento 
da independência e da autonomia, Habilidades perceptivas e motoras, 
multilinguagen 

1

Este trabalho visa mostrar aos educadores que eles podem usufruir dos 
registros de cada criança para se tornarem professores mais eficientes e 
qualificados. A importância do professor ter ferramentas para perceber como 
as crianças são diferentes, ao invés de provar que todas são iguais.
Baseado em teóricos como: Gardner, Devrie, Graves e Leong, o trabalho tem 
como objetivo apresentar práticas e ideias de como “capturar” de forma 
consistente o progresso de cada criança, fazer registros ou guardar informações 
que qualifiquem a atuação enriquecedora da Educação Infantil.

a arte de cOntar HistÓrias  
cOm literariedade      
apresentador: Jonas ribeiro [jonas.ribeiro@uol.com.br] 
instituição: escritor - visito escolas para autografar e contar histórias 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
artes visuais, corpo e movimento, língua portuguesa oral, língua portuguesa 
escrita

2

O trabalho visa instrumentalizar o profissional da educação a selecionar 
livros literários de qualidade para contar histórias. Quais livros, mesmo de 
qualidade, são apenas adequados para a leitura (silenciosa e compartilhada), e 
quais são aqueles adequados para serem contados e interpretados.
Definição de literatura, literariedade, qualidade literária. Como um bom 
projeto gráfico pode ser traduzido para a contação de histórias. Serão contadas 
histórias para o público adulto e para o público infantil (baús com fantoches).
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3 a cOntriBuiçãO dO traBalHO cOm Os 
nOmes na alFaBetizaçãO inicial     
apresentadoras: alessandra martins Oliveira [alessandra.martins@liceusantista.com.br] | 
ariela pinheiro arduino simões [ariela.arduino@liceusantista.com.br] |  
andrea soares de araujo leocadio [andrealeocadio@liceusantista.com.br] 
instituição: liceu santista 
área: língua portuguesa escrita 

Os nomes próprios têm papel fundamental na alfabetização inicial. No 
trabalho junto às crianças da Educação Infantil, o nome, que é uma extensão 
da identidade dos alunos e, por isso, carrega um forte valor afetivo, é também 
um modelo estável e fonte valiosa de informação sobre o sistema de escrita 
alfabético. Durante esta apresentação iremos compartilhar algumas propostas 
realizadas com crianças entre três e cinco anos.

4 a eXplOraçãO dO amBiente natural: 
O pátiO cOmO recursO para a FOr-
maçãO das crianças de 0 a 3 anOs       
apresentadores: regina moraes abreu [remoraesabreu@gmail.com] |  
cacau lopes da silva [cacau@singularidades.com.br] 
instituição: instituto singularidades 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento 
da independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, 
Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
conhecimento e interação com o meio ambiente, corpo e movimento, música, 
Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral    

Este trabalho visa: 1) Apresentar aos professores que a observação e o contato 
com o mundo natural (seres vivos e fatores bióticos do ambiente) fazem com 
que as crianças sintam-se parte do ambiente e que, mais tarde, dele queiram 
cuidar; 2) Enfatizar que atividades que sujam e molham as crianças e suas 
roupas, quando bem conduzidas, não significam que as crianças não estejam 
higienizadas e; 3) Apresentar o espaço fora das salas de aula como mais um 
recurso educacional e mostrar que, à medida que propicia desafios físicos e 
cognitivos, promove a criação de vínculos afetivos entre as crianças.
O trabalho consiste em compartilhar experiências de exploração dos elementos 
do ambiente natural junto às crianças de zero a três anos. Serão apresentadas 
atividades práticas que podem ser realizadas por crianças dessa faixa etária, nas 
áreas externas das escolas de Educação Infantil.
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a impOrtância dO recOnHecimentO 
das diFiculdades de aprendizagem na 
educaçãO inFantil     
apresentadora: Betina serson [betinaserson@yahoo.com]  
instituição: clínica de psicopedagogia 
áreas:  construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento 
da independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, 
Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, Jogos e 
brincadeiras, multilinguagens 

5

A identificação e o encaminhamento de uma criança na Educação Infantil 
podem ajudá-la no seu futuro desenvolvimento e desempenho escolar. O 
trabalho mostrará o desenvolvimento de uma criança na idade pré-escolar, a 
definição das principais dificuldades de aprendizagem e seu reconhecimento.

a interdisciplinaridade nO prOJetO       
apresentadora: Francine Fonzaghi [franfonzaghi@bol.com.br]  
instituição: colégio Oswald de andrade 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, vida em sociedade, artes 
visuais, língua portuguesa oral, representações matemáticas, multilinguagens

6

Trabalhar com crianças pequenas envolve reconhecer suas necessidades 
corporais, emocionais e intelectuais, bem como o seu modo próprio de aprender. 
Por isso, ao elaborar o planejamento, deve-se pensar nas crianças como 
indivíduos ativos, competentes e agentes de seu conhecimento. O trabalho 
com projetos é uma forma de atender às necessidades de aprendizagens das 
crianças por meio de uma investigação em profundidade de um assunto sobre 
o qual valha a pena aprender. No seu desenvolvimento, os conteúdos são mais 
facilmente apropriados quando as crianças fazem suas próprias perguntas, 
conduzem suas pesquisas e tomam decisões. A curiosidade e as questões das 
crianças podem ser comunicadas com espontaneidade, mas sua investigação 
envolve relações complexas que requerem a mobilização de saberes de 
diferentes campos de conhecimento. Dessa forma, possibilitam a apropriação 
de múltiplos signos criados pelos homens para dar sentido a suas relações com 
o mundo da natureza e da cultura. O projeto interdisciplinar atende a esse 
desafio. Este trabalho relata a experiência docente no desenvolvimento de um 
projeto interdisciplinar, com um grupo de crianças de três anos: Pequenos 
construtores, grandes invenções.
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7 a tareFa de dOcumentar O cursO 
de inglês da educaçãO inFantil da 
escOla da vila     
apresentadora: marisa Kobara [marisa@vila.com.br]  
instituição: escola da vila 
área: lingua estrangeira 

A tarefa de documentar o curso de Inglês da Educação Infantil da Escola 
– desde as atividades permanentes, sequências didáticas, projetos, planos 
e grades anuais até a escrita do currículo do curso – floresceu ao longo da 
observação e do contato com os documentos elaborados pela equipe pedagógica 
do segmento durante as reuniões de planejamento. Escrever sobre esse trabalho 
com o objetivo tanto de comunicá-lo e divulgá-lo quanto de refletir sobre todas 
as escolhas feitas e justificá-las, não é tarefa simples nem rápida. Este artigo 
analisa, pois, a preparação, organização e o início da realização dessa tarefa e 
suas contribuições para a formação docente.

8 as atividades cOOperativas cOmO  
pOssiBilidade de intervençãO para a 
cOnstruçãO da autOnOmia mOral 
nas aulas de educaçãO Física na  
educaçãO inFantil       
apresentador: vitor ricardo polati [vrpolati@hotmail.com]  
instituição: colégio santo américo 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, Formação de vínculos, corpo e movimento, 
Jogos e brincadeiras    

Naturalmente, nas aulas de Educação Física, a possibilidade de conviver com 
o outro se torna evidente devido ao fato de que as crianças estabelecem umas 
com as outras, antes de tudo, uma relação corporal. O corpo é a nossa presença 
no mundo, e na Educação Infantil ele deve ter um lugar de destaque no processo 
de ensino aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, psicomotor e afetivo-
social. Sendo assim, é preciso que os professores aproveitem esse momento das 
crianças e proporcionem situações que promovam a cooperação entre os alunos, 
o que pode contribuir para o desenvolvimento da autonomia moral desde a mais 
tenra idade.
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as prOpriedades das  
Figuras geOmÉtricas     
apresentadora: Fabiana Falcão lopes [fabiana@projetovida.com.br]  
instituição: escola projeto vida 
área: representações matemáticas 

9

P ensar sobre as propriedades das figuras geométricas é algo que as crianças 
podem fazer desde pequenas. Por esta razão, incluímos em nosso currículo 
sequências focadas nesse conteúdo. Ter consciência do espaço que ocupa e 
das relações que ele propõe é também uma forma de construir autonomia. 
A proposta de adivinhar e copiar uma figura geométrica traz à criança o 
desafio de ampliar os conhecimentos por meio da formulação de perguntas. 
O trabalho coletivo, em grande parte, garante a circulação dessas informações 
de modo a ajudar que o conhecimento inicial, a respeito das propriedades das 
figuras, se amplie e, assim, passe de um estado mais espontâneo para um 
mais formal de conhecimento.

as sequências didáticas pOr meiO  
da literatura inFantil       
apresentadora: Jeanne de alencar viana Júdice de andrade [jeannebh@terra.com.br]  
instituição: colégio pentágono 
áreas: desenvolvimento da independência e da autonomia, Habilidades 
perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, corpo e 
movimento, música, Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral, língua 
portuguesa escrita, representações matemáticas, informática

10

Há inúmeras formas de organizar os conteúdos escolares. Foi privilegiada 
aqui a modalidade: Sequências Didáticas. É possível conceituá-las como 
intenções educativas que possuem uma sequência de realização em que 
o critério principal são os níveis de dificuldade. A periodicidade pode ser 
variável e não tem que apresentar um produto final pré-determinado, mas 
isso não exclui as Sequências Didáticas da avaliação contínua e processual. 
Toda Sequência deve ter uma avaliação. Neste contexto serão apresentadas 
algumas possibilidades dessa modalidade didática de ensino, tendo como base 
o livro: “CHAPÉU”, de Paul Hoppe.
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11 amBientes lúdicOs nO espaçO  
da educaçãO inFantil     
apresentadoras: diana guilherme valério [di.gat@hotmail.com] |  
patrícia silveira Barsotti [patricia_barsotti@hotmail.com]  
instituição: liceu santista 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, corpo e movimento, Jogos e brincadeiras 

Com o objetivo de ampliar o repertório de atividades lúdicas nos momentos de 
parque, esta comunicação oral apresentará propostas em que foram utilizados 
diversos recursos materiais, no intuito de inovar o espaço e possibilitar maior 
autonomia entre as crianças que frequentam a Educação Infantil.

12 amelia tOledO e as crianças  
de 2 anOs: a OBra está aBerta       
apresentadoras: Juciane menezes de Oliveira [ju.ju_ane@hotmail.com] |  
quitéria maria siqueira Farias [kityimpar@hotmail.com] 
instituição: ccJa - cei núcleo iii Jardim shangri-lá 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento 
da independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, 
Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, corpo e 
movimento, Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral 

Desenvolvemos o projeto com foco principal na exploração do meio ambiente.
O estudo e pesquisa de diversos materiais favoreceram o contato da criança 
com diferentes texturas, elementos e possibilidades de experimentação como 
a terra, a argila, grãos de café, troncos de madeira, ervas, aromas, instalações e 
apreciação de imagens de elementos da natureza presentes no CEI Shangri-Lá. 
Durante o trabalho, percebeu-se o desenvolvimento das crianças no que diz 
respeito às suas brincadeiras, suas experiências. As crianças gostam dos 
elementos da natureza e, por meio deles, ao explorá-los, criam suas propostas de 
brincar. Elas respeitam e cuidam do meio ambiente.
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amigO BetO     
apresentadora: cristhiane Borges dos santos [crisborges82@hotmail.com]  
instituição: colégio coração de maria 
áreas:  construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, Habilidades perceptivas e motoras, Formação 
de vínculos, vida em sociedade, artes visuais, corpo e movimento, música, 
Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral, língua portuguesa escrita

13

Através da ludicidade foi elaborado um projeto para estimular o 
desenvolvimento da alfabetização com crianças de cinco para seis anos. Com 
o encantamento pelo boneco, cujo nome é Alfabeto, as crianças vão a cada 
semana conhecendo o alfabeto, desenvolvendo a linguagem oral, participando 
de situações cotidianas usando a leitura e a escrita, apresentando hipóteses a 
respeito do valor sonoro das palavras e socializando a aprendizagem. Sempre 
de forma curiosa e lúdica desenvolvendo as habilidades e competências para 
esta faixa etária e envolvendo a participação da família. Atividades como rodas 
de conversa, manuseio de letras, revistas, livros paradidáticos, movimento, 
brincadeiras e registros em folha fazem parte do desenvolvimento do projeto. 
Sem contar a visita esperada pelos alunos do amigo “Beto” às suas residências, 
passando um final de semana em suas companhias. O trabalho é culminado 
com a montagem de um livro com todos os registros escritos produzidos no 
caminhar do ano.

Brincadeiras dO Brasil        
apresentadoras: lina chiaki machida [chiakitchian@gmail.com] |  
greice da silva noronha  [greicedasilvanoronha@gmail.com] 
instituição: escola santi  
áreas: vida em sociedade, corpo e movimento, Jogos e brincadeiras

14

O Projeto “Brincadeiras do Brasil” possibilita que as crianças conheçam 
diferentes brincadeiras, relembrando outras e pesquisando sobre suas origens. 
Começam a pensar sobre como e onde pesquisar informações e a partir desta 
pesquisa, entram em contato com a diversidade cultural do nosso país por 
meio das brincadeiras e verificam que não existe um jeito único de brincar 
e nem de dizer as palavras. Conhecem novas maneiras de brincar da mesma 
brincadeira que já conhecem. 
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15 cartinHa para mamãe     
apresentadoras: luzia lopes Bertonha [lusonar@hotmail.com] | sandra mara 
rodrigues de medeiros [emebalgodaodoce@gmail.com] | vanderléia andré de 
souza [vanderleia.andre@hotmail.com]  
instituição: emeb algodão doce 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, Habilidades perceptivas e motoras, Formação 
de vínculos, vida em sociedade, língua portuguesa oral, língua portuguesa 
escrita 

Este trabalho visa possibilitar às crianças o contato não só com cartas 
mas também oportunizar a produção de uma carta, mesmo sem escrita 
convencional, para a mamãe.
Amplia o grau de letramento dos alunos, possibilitando à criança a 
experiência vivida por um escritor proficiente, mesmo ainda não tendo se 
apropriado do sistema de escrita. As características da carta permitem o 
contato da criança com a escrita no seu uso real, dado o nível de proximidade 
com o interlocutor (mãe).

16 cavernas urBanas       
apresentadores: gabriela romera da silveira [gabriela.romera@gmail.com] | 
ricardo maia de toledo [ricardomtoledo@gmail.com] 
instituição: eduque nova escola 
áreas: Habilidades perceptivas e motoras, vida em sociedade, artes visuais, 
multilinguagens, informática 

O ”Cavernas urbanas” foi um projeto que fez a equipe de docentes da Eduque 
refletir sobre a importância da arte contemporânea, no sentido de sua capacidade 
conectiva entre tempos históricos para que ela possa existir e a tecnologia como 
recurso obrigatório em uma sociedade de nativos digitais. A utilização de novas 
linguagens como netbook, fotografia, vídeo e lousa digital foram ferramentas 
facilitadoras para aproximação e melhor compreensão de teoria e prática 
de arte na sala de aula. Através de nossas pesquisas sobre a Arte Urbana, os 
alunos descobriram que a Arte do Graffiti representa a manifestação artística 
em espaços públicos, como linguagem contemporânea. Por meio deste projeto 
foi possível compreender que a criação em Arte pode ser potencializada quando 
contempla os meios tradicionais (pincel e tinta) e os contemporâneos (materiais 
reutilizados e tecnologia).
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cOmO nasce uma planta? 
- as ciências naturais nO dia a dia 
da educaçãO inFantil      
apresentadoras: Fabiana de Oliveira abu-izze [fafema@uol.com.br] |  
Fernanda gazal carnevalli  [fegazal@ig.com.br] 
instituição: escola lourenço castanho 
áreas:  construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento 
da independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, 
conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, corpo 
e movimento, música, Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral, 
representações matemáticas, multilinguagens

17

O trabalho se propõe a apresentar uma sequência didática de Ciências 
Naturais, que envolve também outras áreas do conhecimento. A partir da 
pergunta “Como nasce uma planta?”, os alunos levantaram algumas hipóteses 
que dispararam o trabalho com temas como: Germinação, Alimentação/
Nutrição e Luz/Sombra.

cOmO prOmOver O desenvOlvimentO 
da identidade e da autOnOmia cOm 
crianças de 2 a 3 anOs        
apresentadoras: monica aparecida araujo islas [monicaaraujo.sp@hotmail.com] | 
tatiana duarte  [tatiana_duarte@hotmail.com] 
instituição: eduque nova escola  
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais,  Habilidades 
perceptivas e motoras, Formação de vínculos,  vida em sociedade, conhecimento 
e interação com o meio ambiente, corpo e movimento,  Jogos e brincadeiras, 
língua portuguesa oral, língua portuguesa escrita, multilinguagens

18

Na Eduque, recebemos as crianças que ingressam no Minimaternal, cientes 
que o convívio escolar será para muitas dessas crianças, um dos primeiros 
contatos que elas terão com o chamado “mundo social”. Pensando nisso, 
reconhecemos a importância de promover o desenvolvimento da identidade 
e da autonomia com crianças de dois a três anos. A partir de uma sequência 
de atividades intitulada: “Quem sou eu?”, diariamente as crianças são 
convidadas a descobrir o Mundo à sua volta e as habilidades e potencialidades 
que possuem. Compartilhando fotos suas e de seus familiares, falando e 
ouvindo histórias que remetem aos seus anseios, conhecendo e explorando 
o corpo e os ambientes da escola, as crianças vão nutrindo seu repertório 
pessoal, passando a entender e sentindo-se atuantes dentro deste universo.   
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19 cOntar para encantar - a magia  
de cOntar HistÓrias     
apresentadora: vanessa Finck [vanessaf inck@bol.com.br]  
instituição: externato santo antonio 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, Habilidades perceptivas e 
motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, conhecimento e interação 
com o meio ambiente, artes visuais, corpo e movimento, língua portuguesa 
oral, língua portuguesa escrita, multilinguagens 

Nos dias de hoje, percebe-se que as crianças começam, desde cedo, a formar 
sua leitura de mundo e despertar para rabiscos, traços e desenhos, conforme as 
oportunidades que lhe são oferecidas. Cabe então, enfatizar que se faz necessário 
colocá-las em contato com a leitura e a escrita de maneira prazerosa. Um 
importante caminho a ser seguido nesse aspecto é a exploração da Literatura 
Infantil, despertando o interesse e atenção das crianças, desenvolvendo nelas, 
entre outras coisas, a imaginação, a criatividade, a expressão das ideias, e 
o prazer pela leitura e escrita. Cabe ressaltar também que a leitura infantil 
oportuniza situações nas quais as crianças podem interagir em seu processo 
de construção do conhecimento, possibilitando, assim, o seu desenvolvimento 
e aprendizagem.  

20

apresentadoras: Barbara campos de Oliveira [barbaradecampos@yahoo.com.br] | 
isabel Wilmers Bei  
instituição: escola viva  
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, conhecimento e cuidados 
corporais, Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, corpo e 
movimento 

O trabalho teve como inspiração a pesquisa da artista plástica Lygia Clark, que 
em determinado momento da sua criação artística fundamentou o conceito de 
“Objetos Relacionais” e “Estruturação do Self”. O projeto foi realizado com crianças 
entre um e dois anos e teve a duração de 1 semestre. Para organizar o trabalho, o 
corpo foi explorado em etapas. Em cada uma delas foram feitas experimentações 
com objetos que possibilitaram que a criança entrasse em contato com materiais 
diversos, podendo explorar formas, texturas, temperaturas, cheiros. Enquanto 
Lygia Clark trabalhava de forma a resgatar memórias profundas e arcaicas do 
corpo, este trabalho teve como foco a experimentação, nessa importante fase de 
estruturação do corpo de cada criança. O objetivo era criar estímulos sensoriais 
que revelassem caminhos para a constituição corporal que está em pleno processo 
nessa etapa da infância.

cOrpO e sensações - uma eXperiência cOm 
Os OBJetOs relaciOnais de lygia clarK
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criança de 3 anOs: seu cOrpO nO  
espaçO e as pOssiBilidades de  
traBalHO cOm antOny gOrmley      
apresentadoras: luciane de castro Baller [luciane.baller@hotmail.com] | 
esilaine silveira silva [zi-luz@hotmail.com] 
instituição: cei núcleo iii - Jd. shangri-lá 
áreas:  construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento 
da independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, 
Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em 
sociedade, conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, 
corpo e movimento, música, Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral, 
representações matemáticas

21

Propomos trabalhar com este grupo o corpo humano e trazer instalações 
que proporcionem a montagem com as crianças, dando subsídios para 
o raciocínio lógico, provando um infinito de possibilidades com a 
interdisciplinaridade, com base em artes. Para tanto, foi escolhido o artista 
Antony Gormley, cujas obras oferecem a oportunidade de desenvolver um 
trabalho bastante diversificado no foco da figura humana e com o conceito de 
qual é o espaço que o homem ocupa no universo; a sua arte nos dará suporte 
para que possamos trabalhar com as crianças de maneira uniforme, a fim 
de estimular o desenvolvimento integral da criança visando desenvolver a 
capacidade criativa. 

cultura cOrpOral – Os JOgOs e  
Brincadeiras culturais na  
educaçãO inFantil        
apresentador: luiz eduardo greco [luizgreco@projetovida.com.br]  
instituição: escola projeto vida  
área: corpo e movimento

22

Os jogos e brincadeiras infantis são, sem dúvida, repertórios integrantes 
do universo da criança. Muitos autores colocam o jogo e a brincadeira como 
importante instrumento para o tratamento das relações sociais. Partir do 
princípio do respeito à diversidade cultural dos alunos, nos leva a perceber 
que há diferentes formas de se brincar e que estas linguagens expressas 
pelas crianças, dentro de um determinado espaço e de um grupo social, 
revelam as suas origens sócio-culturais, gênero, credo religioso e etnia. Este 
projeto tinha como objetivo valorizar os jogos e brincadeiras de regras como 
importante fonte de conhecimento, como também dar voz a cada criança, 
para que pudessem trazer seus repertórios.  
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23 de Onde vem? cOmO cHega atÉ nÓs?     
apresentadoras: Fátima assumpção Ortenblad nogueira  
[fatiman@lourencocastanho.com.br] | Karina simas vianna nogara  
[karinan@lourencocastanho.com.br] 
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: vida em sociedade, conhecimento e interação com o meio ambiente, 
artes visuais, Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral, língua portuguesa 
escrita, representações matemáticas 

A partir do projeto integrador de série do Infantil II “De onde vem? Como 
chega até nós?”, os alunos conheceram e vivenciaram as etapas pelas quais 
passam alguns alimentos, desde a origem até chegar ao consumidor. Partiu-se de 
alimentos comuns ao universo das crianças, de origens diferentes, com processos 
de produção distintos e de diferente complexidade. Ao longo das atividades, 
foram feitas muitas descobertas que envolveram a percepção de inúmeros 
aspectos que estão nessa sequência de etapas. Campo e cidade, profissões, 
meios de transporte, locais de abastecimento, consumo, etc. proporcionaram 
um amplo trabalho com temas de várias áreas do conhecimento. 

24 descOlarizar - Os desaFiOs de  
uma mudança  
apresentadoras: patrícia garbosa de mello [patricia.garbosa@objetivosorocaba.com.br] | 
sandra cristina carina [sandra.carina@objetivosorocaba.com.br] 
instituição: Objetivo sorocaba  
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da in-
dependência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, Habilidades 
perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, conhecimen-
to e interação com o meio ambiente, multilinguagens 

A Instituição Escolar tem como desafio tornar constante a prática reflexiva 
entre os educadores. No Colégio Objetivo Sorocaba não é diferente. Surgiu então 
a necessidade de uma mudança que mobilizou inicialmente o corpo docente e 
discente da Educação Infantil. Desescolarizar este setor da escola foi um processo 
para romper as estruturas, ainda mais por se tratar de uma escola que utiliza um 
sistema de ensino. Partimos de provocações que abalavam as práticas existentes 
e seguimos com reflexões que indicavam aos educadores a necessidade de um 
olhar voltado para a importância do brincar como processo criativo que favorece 
às crianças a descoberta de possibilidades, tomadas de decisões, formulação 
de perguntas, interação e negociação. Neste sentido e sempre considerando a 
importância do processo de formação dos professores, é visível a transformação 
das práticas pedagógicas e da construção de conhecimento de nossos alunos.
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develOping Fluency tHrOugH stOries      
apresentadoras: gisely lopes Boer [giselyboer@hotmail.com] | valéria moraes 
novoa [valnovoa@uol.com.br] | cynthia Fernanda Ferreira cesar [cffc@uol.com.br] 
instituição: inglês vera cruz 
área: língua estrangeira: inglês

25

O trabalho mostra uma proposta desenvolvida pelo Inglês Vera Cruz com 
os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I. Através de uma história do 
universo infantil, mostraremos como este recurso pode ajudar a desenvolver 
a compreensão e a produção oral da língua estrangeira nesta faixa etária. 

ditar teXtOs aO prOFessOr 
- escrevendO recOmendações 
literárias nas classes de g2 e g3 
da escOla da vila       
apresentadoras: anelise viegas [anelise@vila.com.br] | alessandra zanetti 
[alessandrag@vila.com.br]  
instituição: escola da vila  
área: língua portuguesa escrita

26

Acreditamos que as propostas de ditar textos ao professor é importante, 
porque as crianças têm a oportunidade de refletir sobre a linguagem 
escrita, preocupando-se com gênero, coerência e coesão, bem como com 
o propósito e o destinatário. Além disso, neste momento, não precisam 
se preocupar com o sistema de escrita, pois é o professor que atua como 
escriba. Na Educação Infantil, são várias as situações de ditar ao professor, 
dentre elas estão os bilhetes, convites, textos informativos, reescritas e as 
recomendações literárias. Em todas as salas da Educação Infantil existem 
sequências de leitura que estão a serviço de algum aspecto do texto, com 
características, personagens, autor ou ainda, marcas da coleção. Neste 
artigo vamos compartilhar nossa reflexão, sobre as propostas de escrita de 
recomendações literárias nas classes de Grupo 2 e Grupo 3. Foi escolhido este 
tipo textual por estar vinculado à formação literária, pois quando as crianças 
são convidadas a refletir sobre a obra, construindo critérios de escolha cada 
vez mais elaborados. Aborda-se ainda neste trabalho os procedimentos do 
escritor, o que as crianças aprendem e o que são capazes de escrever em cada 
série considerando as experiências anteriores, o que o professor ensina e suas 
intervenções. 
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27 educaçãO de BeBês:  
para alÉm dOs cuidadOs     
apresentadoras: milena Bellini pereira da s. Bonito  
[milena.bellini@objetivosorocaba.com.br] | alessandra cristina martins cândido 
Bonenti [alessandra.bonenti@objetivosorocaba.com.br] 
instituição: Objetivo sorocaba 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, Habilidades perceptivas e motoras, artes 
visuais, Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral, multilinguagens 

Este trabalho é o relato dos passos de um projeto realizado com bebês de até 
um ano e seis meses em que a relação professor-aluno favorece a construção 
da identidade, o cuidado e a cultura. O desafio foi sair de um berçário apenas 
cuidador para um berçário provocativo, instigador, gerador de cultura e que 
respeitasse a infância. Na relação com os bebês, foi percebido que, conseguiria-
-se ajudar as crianças a perceber o outro. Nesse ponto, começamos a entender 
também que o bebê enxerga o mundo de uma maneira bem diferente de um 
adulto. O seu ponto de vista é peculiar. O projeto abordou a construção de 
vínculos, a percepção do outro, ponto de vista e construção de identidade. 
De uma maneira delicada foi estimulado o autoconhecimento das crianças. 
Foram usadas estratégias variadas, apresentadas diversas imagens, trabalhou-
-se com retratos de cada aluno e também obras da artista plástica Beatriz 
Milhazes. Na união dos alicerces dessa proposta surgiu a confecção de bonecos 
que simbolizaram o cuidado, a identidade e a cultura. 

28 espaçO de criaçãO: O usO de materiais 
nãO estruturadOs  
apresentadoras: nidia marangoni  [nidiamarangoni@ig.com.br] | géssica Fran-
zago [gessiquinha82@hotmail.com] 
instituição: escola villare de educação infantil  
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da inde-
pendência e da autonomia, Habilidades perceptivas e motoras, 

As crianças brincam, criam e imaginam utilizando objetos simples, em espaços 
constantemente modificados pelos educadores e por elas mesmas, protagonistas 
do processo. Um galho de árvore pode virar uma vara, uma caixa de papelão pode 
servir de cabana ou barco, tecidos viram fantasias, conduítes viram telefone sem 
fio, um simples cone se transforma em um prédio e uma rampa de madeira é 
uma ponte por onde passam os carros! Brincar é trabalhar com diversos materiais. 
É encontrar-se com o mundo, viver sua relação com a natureza, fazer suas 
representações. 
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espaçO imaterial      
apresentadora: Juliana carnasciali [jullipopmusic@gmail.com]  
instituição: eduque nova escola 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, Habilidades perceptivas e motoras, Formação 
de vínculos, vida em sociedade, artes visuais, língua portuguesa oral, 
multilinguagens

29

O “Espaço Imaterial” é um projeto que tem a arte como veículo para 
conexões entre linguagens. Um convite à transformação de pessoa e lugar, 
fazendo com que a parceria de ambos possa gerar unidade atemporal em 
cada um. Essa proposição se dá na modificação do espaço escolar por meio 
de intervenções de arte, uma espécie de MutabilisPulchra - “mutação bela”. 
Transformar o comum próprio em incomum autoral. Impregnar no espaço 
memória através de histórias que tenham fonte iniciada no jardim da 
infância, combinando a intenção potencial de transformar que a arte contém 
a partir da potencialização das sensibilidades. Pensando especialmente em 
novos modos e meios de ampliar o sentir é que essa proposta acontece, 
gerando sensações que tenham em si a capacidade de ser um marco na 
história dos alunos e de seu espaço escolar, falamos aqui de um ritual de 
passagem. O Projeto acontece na Eduque Nova Escola desde 2010, e a cada ano 
temáticas diferentes, que tenham relação com o tema TRANSFORMAÇÃO, 
acontecem. 2010 – Manacá, 2011 – Revoada, 2012 – Semente. Este encontro 
apresentará a essência do projeto e um pouco sobre a escolha das temáticas, 
seu desenvolvimento, estrutura, metodologia e seu caráter cidadão do ponto 
de vista que envolve questões de patrimônio cultural.  

eXperimentações musicais na inFância      
apresentadora: mara lúcia Finocchiaro da silva [marafinocchiaro@yahoo.com.br]   
instituição: prefeitura municipal de são Bernardo do campo  
áreas: desenvolvimento da independência e da autonomia, Habilidades 
perceptivas e motoras, conhecimento e interação com o meio ambiente, 
música

30

Este trabalho resulta de uma pesquisa acadêmica realizada em uma 
turma de cinco anos via observação de seis rodas de música, conduzidas pela 
professora. As propostas envolveram as crianças, que revelaram entusiasmo, 
alegria, experimentações múltiplas em situação de diálogo e reflexão sobre 
a música. 
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31 gigantes: vastO mundO  
de pequenas cOisas     
apresentadoras: tarsila Krücken martin [tarsilakm@gmail.com] |  
Helena Freitas machado [helenafmachado@hotmail.com] 
instituição: escola viva: arte expr. e educ. infantil ltda. 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, Formação 
de vínculos, vida em sociedade, artes visuais, corpo e movimento, música, 
Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral, língua portuguesa escrita, 
multilinguagens 

De quem é essa pegada tão grande? Quem rasgou este trabalho? Porque 
só ele manda na brincadeira? Por que ele pode ficar fora da roda e eu não? 
Como é ver a cidade lá do alto? Por que ele fez esta escultura tão grande e esta 
tão pequena? Perguntas como estas atiçaram nosso espírito em busca de um 
tema gerador em que as crianças experimentassem no que são gigantescas, 
porque às vezes se sentem frágeis, o que é crescer... Durante nossa viagem 
investigamos como a arte provoca as sensações humanas, como cada um pode 
imprimir no grupo e nas produções coletivas sua singularidade e como o grupo 
pode marcar a história de cada um. Um sonho e um plano do voo em que 
as crianças puderam investigar a si próprias, o outro e um mundo que em 
produções literárias, digitais e plásticas de outros tempos e de outros lugares 
contam dos dilemas humanos e contribuem para uma construção do coletivo. 
Um coletivo capaz de acolher uma inclusão e descobrir que nem sempre uma 
diferença significa uma desigualdade.

32 identidade: um percursO  
em autOrretratO  
apresentadora: ana rosa aparecida araujo da costa [arosacosta@uol.com.br]  
instituição: escola vera cruz 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, Formação de vínculos, vida 
em sociedade, artes visuais, língua portuguesa oral, representações matemáticas 

O  objetivo desse projeto foi fazer com que cada um, ao olhar para si, pudesse 
se reconhecer, em seus sabores e em suas dores; olhar para o outro e aprender a 
conviver com respeito e prazer, num exercício de cidadania em um espaço público, 
representado pela escola. As rodas de conversa permitiram que cada um falasse de 
si, trazendo à tona diferenças e semelhanças entre todos os membros do grupo. 
Colecionar os desenhos elaborados pelas crianças ao longo do percurso, suas falas 
em conversas coletivas, e os registros das interpretações feitas pelos professores, 
possibilitou organizar, ao final, um álbum de figurinhas.  
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índia, lá vamOs nÓs!      
apresentadora: roberta estellita c. pessôa [robspessoa@hotmail.com]  
instituição: colégio santo américo 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, Habilidades perceptivas e motoras, Formação 
de vínculos, vida em sociedade, conhecimento e interação com o meio 
ambiente, artes visuais, corpo e movimento, música, Jogos e brincadeiras, 
língua portuguesa oral, informática

33

O projeto visa trabalhar a concepção de mundo dos alunos do Maternal a 
partir de pesquisas e discussão de aspectos referentes à natureza e à cultura 
indiana. A Índia, país com história, cultura e natureza extremamente 
ricas, oferece matéria-prima inesgotável para a abordagem geral, criativa 
e pedagógica dos mais diversos temas. Por essa razão, foi escolhida para 
guiar o projeto, dividido em duas partes. A primeira se concentra na fauna 
indiana, repleta de animais que naturalmente despertam o interesse da 
criança na faixa dos dois aos três anos de idade e que se associam a atividades 
mais intuitivas. A segunda etapa trabalha aspectos mais complexos de 
desenvolvimento individual e social do aluno por meio da introdução 
de elementos da cultura indiana, com todas as suas cores, cheiros, sons e 
texturas e em histórias lúdicas com cenários inspiradores. 

instalações, um amBiente prOpíciO 
para O aprendizadO      
apresentadora: silvia lisboa de Freitas [silvialisboa@projetovida.com.br]   
instituição: escola projeto vida   
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, Habilidades perceptivas 
e motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, artes visuais, corpo e 
movimento

34

As intervenções no espaço com diferentes objetos são excelentes situações 
para as crianças de dois anos viverem experiências de aprendizagens. Dado 
a elas tempo de exploração, muitas são as descobertas e as interações que 
acontecem. Por esta razão estes espaços precisam ser bem planejados. Durante 
o nosso encontro apresentaremos a vivência dos alunos em diferentes 
espaços. Discutiremos então a organização deste espaço, o papel do professor 
e situações de aprendizagem do aluno. 
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35 interaçãO: lugares e OBJetOs  
para Brincar - cOmunicaçãO     
apresentadores: José aparecido de Farias leite [aparecido.farias@hotmail.com] | 
Kelly silva viana miranda [kel.viana@yahoo.com.br] 
instituição: ccJa - cei núcleo iii Jardim shangri-lá 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento 
da independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, 
Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, corpo e 
movimento, Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral 

O trabalho propôs às crianças novos desafios, instigando-as a criarem 
suas próprias brincadeiras e brinquedos. No desenvolvimento do projeto, 
oferecemos, primeiramente, às crianças as suas brincadeiras preferidas e, em 
seguida, que explorassem os materiais não estruturados em suas vivências, 
tais como: caixas de papelão, pedaços de madeira, palitos, canos de PVC. 
Inicialmente, as crianças ficaram retraídas, observando com certa timidez. 
No decorrer do trabalho, elas foram adquirindo confiança em sua própria 
capacidade de criação e modificaram suas brincadeiras e seus brinquedos, 
enriquecendo suas possibilidades de transformação da realidade.

36 luz e sOmBra  
apresentadoras: Helen Ferreira da silva [helen_fsilva@hotmail.com] |  
aghata poian [aghatapoian@ig.com.br] 
instituição: escola villare de educação infantil 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, Habilidades perceptivas e 
motoras, conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, corpo 
e movimento 

Na Educação Infantil, o trabalho com Luz e Sombra tem como intenção 
oferecer às crianças diversas experiências por meio de brincadeiras como: 
teatro de sombras, coreografia atrás de tecidos iluminados com um holofote, 
brincadeiras com o corpo e as mãos através da luz de uma lanterna, mesa 
de luz, projeções e muitas outras. O trabalho com luzes abarca três dimensões 
da percepção: a visibilidade, a experiência estética e a sensação de passagem do 
tempo. E, finalmente, a luz natural nos oferece parâmetros para que possamos 
perceber a passagem do tempo: mexendo com esses elementos também podemos 
“mexer” com o tempo, como por exemplo, numa brincadeira no escuro que 
represente a noite.
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lygia clarK: um cOnvite  
à eXperimentaçãO      
apresentadora: elke vieira prado [elkevieira@yahoo.com.br]  
instituição: prefeitura da cidade do recife e colégio apoio 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento 
da independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, 
Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, corpo e 
movimento

37

Este projeto teve como pressuposto o desafio de trabalhar artes visuais 
com crianças de Educação Infantil, trazendo como poética as obras da 
artista plástica Lygia Clark na experimentação e exploração dos sentidos, 
possibilitando o conhecimento de si, do outro e dos objetos à sua volta, 
sentindo, lendo, aprendendo, contextualizando e vivendo a arte no cotidiano 
escolar. Nesse entendimento, as obras de Lygia Clark, artista que impulsionou 
o estabelecimento de novas relações entre o espectador e a obra de arte, 
através do contato sensorial, auxiliou a reflexão sobre o desenvolvimento da 
percepção, da crítica, da observação, e da criatividade, dentro e fora da escola.

matemática e literatura inFantil      
apresentadora: patrícia candido [patricia@mathema.com.br]   
instituição: mathema   
áreas: matemática, literatura

38

Integrar literatura nas aulas de Matemática representa uma substancial 
mudança no ensino tradicional dessa disciplina. Histórias infantis 
contribuem para que os alunos aprendam e façam Matemática, enquanto 
exploram lugares, características e acontecimentos descritos no texto, o que 
permite que habilidades Matemáticas e de linguagem se desenvolvam juntas. 



Educação Infantil44

39 metalOFOnes e XilOFOnes nO g3  
e grupOs de criaçãO musical     
apresentador: pedro Bruschi [pedrob@vila.com.br]  
instituição: escola da vila 
área: música

O trabalho visa levantar possibilidades de uso dos instrumentos 
supracitados e provocar uma reflexão sobre como se estrutura esta prática, a 
escolha de repertório e sua importância para que o instrumento seja adquirido 
pelas crianças como algo desafiador, que englobe criação, imaginação, 
diversão e execução.

40 mOsaicO na educaçãO  
inFantil - cOnstruindO um mural  
apresentadora: eliana de souza chaves [eliana.musarte@hotmail.com]  
instituição: escola de educação infantil dente de leite 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, Habilidades perceptivas 
e motoras, vida em sociedade, conhecimento e interação com o meio ambi-
ente, artes visuais, multilinguagens 

Este trabalho visa relatar, através de imagens, o êxito do projeto “Construindo 
um mural” executado ao longo do ano de 2012 em uma escola de Educação 
Infantil da cidade de São José dos Campos, objetivando destacar as possibilidades 
de expressões artísticas no contexto da pré-escola bem como demonstrar a 
aplicabilidade deste Projeto nas demais escolas de Educação Infantil, valorizando 
e adaptando as diversidades culturais de cada região.
O projeto “Construindo um Mural”, que constou de observação, treinamento 
de professores, contextualização com a arte Naif e execução em mosaico, foi 
feito pelos alunos de dois a seis anos, resultando em um painel de 88 placas que 
formaram um conjunto com o tema “Festas populares do Vale do Paraíba”.
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nOssa rOtina: um OlHar para O 
parque iBirapuera      
apresentadora: carla de marco toyama [carlatoyama@terra.com.br]  
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento 
da independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, 
Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em 
sociedade, conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, 
corpo e movimento, música, Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral, 
representações matemáticas, multilinguagens

41

O projeto “Nossa Rotina” sensibilizou o grupo para as questões 
relacionadas às vivências e ações dentro do ambiente familiar, escolar e 
social. Trabalhamos com alimentação saudável, importância e preservação 
da água, utilização da energia elétrica, educação no trânsito e lazer na cidade 
de São Paulo. A partir de um levantamento sobre as preferências de lazer das 
famílias, as crianças elegeram o Parque Ibirapuera como principal ponto da 
cidade e, assim, elaboraram um caderno de pesquisas.

O acasO vira casO – instalações e 
intervenções      
apresentadoras: Kika de almeida mendes [kika@escolaviva.com.br]  | tatiana 
garrido laviola [tatigarrido@hotmail.com] 
instituição: escola viva: arte expr. e educ. infantil ltda.   
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, Habilidades perceptivas 
e motoras, vida em sociedade, conhecimento e interação com o meio 
ambiente, artes visuais, multilinguagens

42

Quando as crianças chegam à escola, chegam a um ambiente novo. Para 
se apropriar desse ambiente, precisam olhar para essa escola. Descobrir, 
investigar. E, finalmente, ocupar. Ocupar transformando, interferindo 
nesse espaço: fazê-lo tornar-se novo outra vez. E a cada ano que passa, o 
corpo muda, os objetos mudam, as relações se transformam. A criança é a 
própria mudança a cada dia. Crescimento, entendimento, pertencimento a 
um mundo cada vez maior, o mundo do social que se amplia para além da 
família e do conhecido. A escola é o local do compartilhado.
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43 O desaFiO na educaçãO Física 
inFantil atravÉs da psicOmOtricidade
apresentadores: José Flávio campos [prof jf lavio@hotmail.com] | aurenilva 
nogueira Brasil Brito [niveanoguer@hotmail.com] 
instituição: emeb cidade de Kameoka 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da in-
dependência e da autonomia, artes visuais, música, corpo e movimento, Jogos 
e brincadeiras, língua portuguesa oral e escrita, representações matemáticas

O trabalho desenvolveu a psicomotricidade nas aulas de Educação 
Física. Foram trabalhados os seguintes movimentos da psicomotricidade: 
Coor–denação Motora Fina, capacidade de controlar pequenos músculos para 
exercícios refinados. Estruturação Espacial é a orientação e a estrutura do 
mundo exterior - consciência da relação do corpo com o meio. Organização 
Temporal é a capacidade de avaliar o tempo dentro da ação, organizar-se a 
partir do próprio ritmo, situar o presente, avaliar o movimento no tempo, 
distinguir o rápido do lento. O desenvolvimento do esquema corporal se dá 
a partir da experiência vivida pelo indivíduo com base na disponibilidade do 
conhecimento que tem sobre o próprio corpo e de sua relação com o mundo 
que o cerca. A Lateralidade representa a conscientização integrada e simbólica 
interiorizada dos dois lados do corpo (esquerdo e direito), o que pressupõe a 
linha média do corpo, que estão relacionados com a orientação face aos objetos.  

44 O usO de diFerentes eXpressões  
artísticas nO prOcessO de  
cOnstruçãO de cOnHecimentO da 
criança de 2 a 4 anOs
apresentadora: denise dias do amaral serra [denise.serra@ceb.g12.br]  
instituição: centro educacional Brandão 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, artes visuais, música, Jogos e brincadeiras, 
língua portuguesa oral, representações matemáticas, multilinguagens 

Este trabalho visa elucidar de que forma o professor pode enriquecer sua 
prática, através da exploração de diferentes linguagens com crianças de dois 
a quatro anos e a importância do conhecimento das faixas etárias para o 
estabelecimento de objetivos e planejamento de atividades. A construção do 
conhecimento por meio da exploração de diferentes expressões artísticas na 
Educação Infantil pressupõe o alinhamento e integração destas práticas, que 
devem ser vistas como grandes aliadas do professor como ferramentas para o 
enriquecimento do processo.
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Os sapatOs de mia cOutO      
apresentadoras: alessandra thomaz vicente lee [ale@elvirabrandao.com.br] 
| ana Keila pin [akeila@itelefonica.com.br] 
instituição: colégio elvira Brandão  
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, Formação de vínculos, 
vida em sociedade, artes visuais, corpo e movimento, língua portuguesa 
oral, língua portuguesa escrita, multilinguagens

45

A  escolha do tema foi inspirada nos valores fundamentais cultivados pela 
escola, bem como a proposta pedagógica que norteia o ensino da instituição, 
baseada na educação humanizadora,  que se utiliza da modernidade 
tecnológica como complemento, motivando o aprendizado. Um dos mais 
importantes escritores moçambicanos, ao falar sobre a pobreza para seus 
compatriotas, afirmou que eles possuíam sete sapatos sujos que deveriam 
ser deixados na porta da modernidade. Mia Couto evoca as necessidades 
humanas em cada momento que é solicitado. Através de uma leitura 
adaptada do texto, as educadoras conversaram com as crianças em roda 
sobre as nossas atitudes diárias, ressaltando o que poderíamos fazer para 
melhorar o convívio entre os integrantes do grupo. Os alunos do período 
regular de estudo montaram um painel com sapatinhos contendo palavras 
que expressassem sentimentos. Os alunos do período integral expuseram 
as suas expectativas em relação ao ano novo, em outro painel intitulado: 
“Viagem por meio dos valores”.

OlaFur eliassOn nO BerçáriO  
- reFleXOs e reFleXões      
apresentadoras: Katia girlene silva leite [katia.girlene@hotmail.com]  | antonia 
maria de Farias leite Brito [antonia-mae1@hotmail.com] | amanda sequeira 
silva [amandinha_tlc@hotmail.com] 
instituição: centro comunitário Jardim autódromo - núcleo iii Jd. shangri-lá  
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, vida em sociedade, 
artes visuais

46

Olafur trabalha com espelhos, reflexos, cor, luz e luminosidade, usando 
o meio ambiente e a natureza para transformar seu entorno, através da 
ocupação do espaço. O artista tem uma preocupação com a ocupação do 
espaço, além de gostar de explorar os ambientes. Isso conversa bastante com 
a fase em que os bebês estão, a de se descobrir e descobrir o outro. Reforçando 
a intenção desses trabalhos oferecemos diversas experiências de exploração 
do corpo, do espaço e dos ambientes. Ao final da sequência, as crianças 
interagiram e participaram das atividades com satisfação e, principalmente, 
adquiriram os conhecimentos almejados por nós. 
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47 OlHadOres
apresentadoras: luciane comenale Banciella [lucomenale@bol.com.br] | 
mônica aparecida araujo islas [monicaaraujo.sp@hotmail.com] 
instituição: eduque nova escola 
áreas: conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, Jogos e 
brincadeiras, informática

O projeto “Olhadores” é um espaço para a construção do olhar, um olhar 
sobre os objetos, pessoas e ambientes. Durante esse processo de construção 
do olhar, as crianças eram estimuladas a observar, desenvolver a capacidade 
de descrever, registrar, criar e recriar o objeto visto. Os olhadores são objetos 
ressignificados pelas crianças, a partir da sua própria exploração, podem ser: 
rolinhos de papel higiênico e cones de lã vazios, moldes vazados de papelão e 
objetos convencionais, como lanterna, binóculos, óculos, monóculos e máquina 
fotográfica. A partir da exploração do olhador nos diferentes espaços da escola, 
as crianças apropriavam-se do olhador, tornando-o um objeto significativo. 
Além dos olhadores apresentávamos alguns artistas que retratavam o olhar 
em suas obras, como “Magritte, Man Ray e JR”. O objetivo foi proporcionar 
uma nutrição estética ao projeto, ampliando a visão cultural das crianças.

48 OrientaçãO espacial: a impOrtância 
dessa prática cOmO FacilitadOra nO 
prOcessO de alFaBetizaçãO
apresentadoras: paula Favoretto lazarini [paula.lazarini@cda.colegiodante.com.br] 
| aline Barbam [aline.barbam@cda.colegiodante.com.br] 
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da in-
dependência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, Habilidades 
perceptivas e motoras, vida em sociedade, conhecimento e interação com 
o meio ambiente, artes visuais, corpo e movimento, música, Jogos e brinca-
deiras, língua portuguesa oral, língua portuguesa escrita, representações 
matemáticas, informática

Trabalhar essa noção em sala de aula faz com que a criança assimile e 
compreenda os diferentes conceitos posicionais partindo do seu próprio corpo (a 
frente, atrás, entre, embaixo, em cima, direita, esquerda etc.) Crianças que não tem 
essa noção bem definida e estão no processo de alfabetização, podem apresentar 
dificuldades na leitura (esquerda-direita) e na escrita, como: confundir as letras, 
invertê-las, atrapalhar-se na sucessão das letras nas palavras e das palavras nas 
frases. Portanto, é importante que as crianças sejam estimuladas desde cedo, 
começando com o esquema corporal que é a maior base para os outros estímulos.  
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papel dO educadOr nO Faz de cOnta      
apresentadoras: Bruna conti [bru_conti@hotmail.com] |  
renata chican e. da silva [recasilva15@hotmail.com] | paula de Oliveira 
cassimiro [cassimiro.paula@gmail.com] 
instituição: escola viva: arte expr. e educ. infantil ltda.  
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
Jogos e brincadeiras

49

Brincar é uma aprendizagem? Ensina-se a brincar? A Escola Viva 
acreditamos que a brincadeira é a forma de aprendizagem inerente à criança. 
Diante de tal importância, a escola oferece dentro das suas atividades 
pedagógicas curriculares alguns momentos voltados para o desenvolvimento 
de brincadeiras de faz de conta. Esses momentos ao longo das diferentes fases 
da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental, recebem diferentes 
planejamentos e intervenções do educador de acordo com as demandas da 
faixa etária e do grupo de crianças que vivenciará esta atividade. É sobre o 
papel do professor que focaremos esta reflexão.

para cOmer cOm Os OlHOs      
apresentadoras: Juliana carnasciali [jullipopmusic@gmail.com]  |  
patricia cintra [patricia.cintra@novaescola-eduque.com.br]  
instituição: eduque nova escola 
áreas: Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em 
sociedade, artes visuais

50

“Para comer com os olhos” é uma proposta de nutrição estética e 
ampliação estético cultural a partir de visitas mediadas em diferentes museus 
de arte de São Paulo desde a Educação Infantil, inicio do ingresso da criança 
na escola, até o Ensino Fundamental. Olhar e discursar sobre um objeto visto 
modifica a relação do homem com o meio e o insere de modo diferenciado na 
sociedade e, a partir deste pensamento, a escola resolveu ampliar ainda mais 
a presença da arte aliada à construção de conhecimentos e desenvolvimento 
da sensibilidade no espaço educativo e idealizou esta proposta. No processo 
organizacional, alguns nãos de museus que incialmente julgavam pouco 
interessante receber crianças de quatro e cinco anos em seus espaços e sins 
de museus bem preparados para receber qualquer faixa etária, ficou possível 
constatar que nossa idéia foi uma iniciativa de sucesso. 
Temos crianças expandidas para o contato e interesse com a arte, pais 
dispostos a se envolver cada vez mais nesse assunto e equipe pedagógica 
imersa na linguagem que maior liberdade de escolha e criação dispõe ao ser 
humano: a arte. 
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51 pedagOgia de prOJetOs nO períOdO  
integral - uma prática FacilitadOra 
de aquisiçãO de cOnHecimentO
apresentadoras: maria de lourdes pinto da silva [lu19.silva@uol.com.br] | 
adriana Fernandes Brito [adrianafb.edu@gmail.com] | pricilla lopes sanches 
[pricillalsanches@yahoo.com.br] 
instituição: colégio da companhia de maria 
áreas: História, geograf ia, Biologia, química, ciências naturais, língua portu-
guesa, arte 

O período integral tem por objetivo oferecer aos alunos uma gama de 
atividades diversificadas desenvolvidas por profissionais especializados, que 
visam a proporcionar os mais variados tipos de aprendizado. Além das aulas 
básicas que formam essa grade como: Inglês, Judô, Ballet, Artes, Culinária e 
Música, o trabalho realizado a partir de projetos com temas propostos pela 
UNESCO, tem nos mostrado o quanto essa prática é enriquecedora em se 
tratando da ampliação do universo cultural de nossos alunos.

52 pequenOs investigadOres, grandes 
descOBertas
apresentadoras: veruska natalli lolla [veruskalolla@yahoo.com.br] |  
carolina chagas Kondratiuk [carolinakondratiuk@hotmail.com] 
instituição: colégio santo américo 
áreas: conhecimento e interação com o meio ambiente, língua portuguesa 
oral, língua portuguesa escrita

Por meio de relatos, produções das crianças, portfólios e exemplos de atividades, 
será apresentado o trabalho de Ciências Naturais desenvolvido nas salas de 
Jardim 1 e 2 do Colégio Santo Américo. As sequências didáticas, elaboradas 
pela equipe de professoras, possibilitaram que temas presentes no cotidiano 
das crianças fossem abordados de maneira instigante e lúdica. Na “Sequência 
Animais”, as crianças do Jardim 1 tiveram a chance de acompanhar de perto o 
ciclo de vida de besouros na própria sala de aula. Já no Jardim 2, a “Sequência 
Ar” propôs brincadeiras e experimentos interessantes que proporcionaram aos 
alunos ter uma nova compreensão sobre o tema, aparentemente tão abstrato. 
Durante o estudo dos fenômenos naturais, as crianças puderam desenvolver 
uma postura investigativa, um olhar diferenciado para o entorno, bem como 
a elaboração de perguntas e hipóteses, a realização de experimentos para 
verificação das mesmas, a busca de informações em textos e imagens e o registro 
das descobertas. 
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pequenOs redatOres      
apresentador: andréia mara Braguim [andreiabraguim@franca.sp.gov.br] |  
valéria Freitas munhoz [valeriafmunhoz@yahoo.com.br] | tasmânia de 
andrade rodrigues [tas_rodrigues@hotmail.com] 
instituição: emeb professor milton alves gama 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, vida em sociedade, 
língua portuguesa oral, língua portuguesa escrita

53

A prática refere-se à produção textual, com crianças da Educação Infantil 
e do 1º ano do Ensino Fundamental, através do trabalho com a mídia 
impressa, desmistificando paradigmas em relação à produção escrita, com 
alunos em processo de alfabetização. Essa experiência apresenta estratégias 
para trabalhar a formação integral do aluno, colocando-o na vivência e 
reflexão da atualidade através do uso do jornal em sala de aula. Essa prática, 
realizada pela Emeb Professor Milton Alves Gama, foi vencedora do projeto 
jornal escola, uma parceria do Jornal Comércio da Franca - Grupo GCN - 
com a Secretaria Municipal de Educação de Franca.

prOJetO cOntOs cOm lOBOs      
apresentadora: tatiane cristine malvezi [tati_malvezi86@yahoo.com.br]    
instituição: liceu santista 
áreas: Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em 
sociedade, artes visuais

54

Esta comunicação oral tem como objetivo apresentar o projeto didático 
desenvolvido nas classes de crianças de cinco anos, na área de práticas de 
linguagem. Durante as etapas planejadas as crianças ouviram diversos 
contos sobre lobos para que pudessem ampliar seu repertório literário; se 
aproximaram da linguagem que utilizamos para escrever e das etapas de 
produção textual (planejamento, textualização, revisão e edição). O produto 
final do projeto foi a produção de um novo conto, tendo a professora como 
escriba.
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55 prOJetO crianças cOmO vOcê
apresentadoras: patrícia pires paiva [fabiana.castilho@objetivosorocaba.com.br] | 
daniela Fernanda de almeida | maria do carmo de m. thomé 
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da  
independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais,  
Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
conhecimento e interação com o meio ambiente, artes visuais, corpo e  
movimento, música, Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral, língua  
portuguesa escrita, representações matemáticas, multilinguagens 

Cada pessoa é importante e única. Valorizar a cultura e ter contato com ela 
é fundamental no processo da construção do ser e do saber. Aulas interativas 
proporcionam um aprendizado eficaz não somente de conteúdos curriculares, 
mas de experiências sociais, que ficam por toda uma vida. Foi a partir do livro 
“Crianças como Você”, do autor Barnabas e Anabel Kindersley, que mostra as 
diferentes etnias e culturas no mundo, que o projeto se iniciou. Cada grupo 
desenvolveu trabalhos relacionados a um país (Angola, Brasil e suas regiões, 
Japão e Estados Unidos). Brincadeiras regionais, culinária, vestimentas, 
músicas, parlendas, cantigas de roda e literatura são alguns exemplos de 
atividades que conduziram este projeto.

56 prOJetO equilíBriO: pensamentO  
cientíFicO e as crianças pequenas
apresentadoras: camila urquizas campello [camilacampello@gmail.com] |  
Helena nóbrega [helena_nobrega@uol.com.br] 
instituição: escola vera cruz 
áreas: Habilidades perceptivas e motoras, conhecimento e interação com o 
meio ambiente

Esta comunicação oral tem como objetivo apresentar o projeto equilíbrio 
realizado com crianças de cinco e seis anos. O propósito deste projeto foi 
aproximar as crianças dos conceitos de equilíbrio, por meio de propostas que 
permitissem a elas organizar o pensamento, argumentar, fazer previsões e 
comparações, buscar respostas, planejar e testar suas hipóteses. Inspiradas 
pelas explorações e descobertas das crianças, organizamos outras situações em 
que elas pudessem vivenciar o equilíbrio também com o próprio corpo, refletir 
sobre ele e estabelecer relações com as propostas anteriores. Algumas dessas 
experiências serão apresentadas, assim como conclusões acerca do trabalho com 
pensamento científico desenvolvido nessa faixa etária.  
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prOJetO luzes e sOmBras      
apresentadoras: aline da silva vieira [aline.vieira@objetivosorocaba.com.br] | 
mariana nanias [mariana.nanias@objetivosorocaba.com.br]  
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, Habilidades perceptivas e motoras, Formação 
de vínculos, vida em sociedade, conhecimento e interação com o meio 
ambiente, multilinguagens

57

Um dos maiores desafios dos educadores é transformar os interesses 
das crianças em elementos de conhecimento e cultura. Nesse sentido, e 
considerando a natureza como uma fonte inesgotável de descobertas, este 
projeto teve como início um simples ponto de luz que atravessou a janela e 
a cortina da sala e convidou a todos a descobrir o que estava acontecendo, 
despertando a curiosidade: “de onde vem?”. As crianças começaram a 
perceber que as luzes fazem parte das nossas manhãs, brincamos com os raios 
de sol, fonte natural de luz, que aos poucos foi se transformando em saber 
e dando lugar a uma das mais elevadas formas de pesquisa: brincar! Nasce 
então nosso projeto “Luzes e sombras”. Partindo do interesse das crianças, 
caminhamos para muitos conhecimentos, abrindo novas possibilidades 
para brincadeiras com lanternas, mangueiras de leds, retroprojetores, 
experiências, móbiles refletores, transparências, CDs, e muitos outros 
materiais que enriqueceram nossa pesquisa. O projeto foi tão significativo e 
envolvente que levou as crianças a refletirem a partir do conhecimento que 
construíram e compartilharam com outras turmas. 

prOJetO p iJ ama: um eventO da escOla 
planeJadO nas aulas de inglês      
apresentadoras: edianês Fantebom [fantebom@gmail.com]  |  
tatiana pricevicius [tatipric@gmail.com]  
instituição: escola projeto vida 
área: língua estrangeira

58

Professores de áreas específicas geralmente têm dificuldade em integrar-
se com as atividades que acontecem na escola. Por esse motivo, pensamos 
em um projeto que contemplasse um rito de passagem que já acontece em 
nossa escola. Nas aulas de inglês, os alunos se ocupam do planejamento das 
atividades. Pensam nas roupas e objetos que precisam levar, conversam com 
as teachers sobre como se sentem em relação a dormir na escola, escolhem 
os sabores de pizza favoritos. Ao mesmo tempo em que utilizam o inglês 
nessas discussões, ampliam os conhecimentos sobre o idioma. Ao integrar 
um projeto de inglês a um evento da escola, a aprendizagem do idioma 
ocorre de forma mais significativa.



Educação Infantil54

59 prOvOcações: O que É ser vivO?
apresentadora: alessandra de camargo moreno  
[leledecamargomoreno@gmail.com]  
instituição: Oswald de andrade 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, conhecimento e  
interação com o meio ambiente, multilinguagens 

Este projeto começa com histórias filosóficas que mostram diferentes 
pontos de vista e, aos poucos, coloca as crianças frente a inquietações como a 
conhecida pergunta: O que vem antes, o ovo ou a galinha? A ideia é escutar 
“o muito que as crianças sabem”, fazendo novas perguntas que os levem a 
repensar suas ideias sem que seja preciso responder a cada uma delas.

60 psicOmOtricidade na educaçãO  
inFantil: inserçãO, avaliaçãO e  
resultadOs 
apresentadoras: Bárbara travassos Barreto [barbara.barreto@pioxiicolegio.
com.br] | simone elizabete Fowler silva [simone.fowler@pioxiicolegio.com.br]  
instituição: colégio Franciscano pio Xii 
áreas: Habilidades perceptivas e motoras, vida em sociedade, corpo e  
movimento

A pesquisa intitulada “Psicomotricidade na Educação Infantil: inserção, 
avaliação e resultados” trata de uma apresentação de vivências com crianças 
de dois a seis anos. Discorre sobre a psicomotricidade, o corpo em movimento, 
o embasamento dos procedimentos das aulas, as principais características 
do desenvolvimento psicomotor e motor das crianças de dois a seis anos, a 
importância de uma avaliação constante, o protocolo de avaliação e a forma de 
apresentação dos resultados. São propostos estímulos psicomotores e avaliação 
semestral para que haja uma conduta preventiva e precoce, a fim de garantir 
um desenvolvimento harmonioso e integral das crianças. O trabalho foi 
embasado em estudos de Wallon, Fonseca, Piaget, Le Boulch, entre outros, onde 
a avaliação foi estruturada a partir dos protocolos de Fonseca (1995) e Rosa Neto 
(2002). A partir disso, espera-se possibilitar a intervenção precoce em lacunas 
de aprendizagem e a implementação de estímulos variados de acordo com os 
resultados obtidos, e assim, auxiliar no planejamento e reestruturação das aulas.
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quem sOmOs nÓs: um prOJetO  
transdisciplinar      
apresentadora: carolina zanoni vaccari dias [caruzanoni@yahoo.com.br]   
instituição: st. Francis college 
áreas: ciências naturais, língua portuguesa, língua estrangeira: inglês, 
educação Física

61

Trabalhando com o tema transdisciplinar “quem somos nós”, desen–
volvemos um projeto no 1º ano do Ensino Fundamental, com a ideia central 
de que todos os seres vivos se modificam. As principais linhas de investigação 
foram as diferenças dos seres vivos e não vivos, ciclo de vida das plantas, 
dos animais e dos seres humanos. Nas aulas de Educação Física, foi dada 
uma ênfase nos aspectos do crescimento e desenvolvimento humanos. No 
fim do ano letivo, foram feitas medidas de altura, que foram comparadas 
com outras feitas no início do ano com o intuito de verificar as mudanças 
no corpo. As habilidades com bola e de ginástica, atuais e mais antigas, 
foram confrontadas através de análises de vídeos e fotos individuais. Em 
grupos, os alunos do primeiro ano tiveram a oportunidade de dar uma aula 
de habilidades com bola para as crianças de três anos e de ter uma aula com 
as crianças do quinto ano para observar a diferença entre as performances.

raciOcíniO lÓgicO      
apresentadora: marcia de morais rufino da cunha [marciacom1@hotmail.com]   
instituição: emeb gente inocente 
áreas: Habilidades perceptivas e motoras, vida em sociedade, artes visuais, 
Jogos e brincadeiras, língua portuguesa oral, representações matemáticas

62

Através de um brinquedo desenvolvido pela autora do projeto, utilizando 
materiais recicláveis, utilizaremos objetos de encaixe em vários formatos.
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63 registrO da prática pedagÓgica
apresentadora: maria inês miranda [mariaines.miranda@terra.com.br]  
instituição: escola projeto vida 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, multilinguagens 

Este trabalho visa compartilhar os propósitos do registro e como organizá-los.
Registrar a prática pedagógica é parte importante do trabalho do professor, 
pois interfere diretamente na qualidade do seu trabalho, mas este registro 
pode ser feito de diferentes maneiras e ter diferentes propósitos. Nosso 
trabalho terá como foco estes dois eixos: como organizar os registros pensando 
no seu propósito, reunião de pais, refletir sobre a prática e o uso da foto como 
possibilidade de organizar estes registros.

64 rOda de cOnversa  
e leitura nO grupO 3 
apresentadora: carolina de souza rodrigues torres  
[torres.carolina@gmail.com]  
instituição: escola alecrim de ed. inf. e ens. Fund. ltda. 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, Formação de vínculos, 
língua portuguesa oral, língua portuguesa escrita

Esta apresentação visa a troca de experiências sobre o trabalho desenvolvido e 
debate do tema “roda”.
Conversar sobre o funcionamento da roda de conversa e leitura no chamado 
Grupo Três da Escola Alecrim: sua dinâmica e as especificidades da faixa etária 
no trabalho com a linguagem, com a leitura e importância na formação de 
vínculos.
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um mundO de sensações      
apresentadora: maíra namura [cmairabnamura@gmail.com]   
instituição: integration school 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, conhecimento e 
cuidados corporais, conhecimento e interação com o meio ambiente, artes 
visuais, corpo e movimento, multilinguagens

65

Este trabalho objeiva mostrar como conhecer mais sobre o que o bebê 
sente e como sente. Conhecer como trabalhar as áreas do conhecimento 
linguístico, social e artístico, através das sensações. Aprimorar o olhar para 
o que o bebê diz através de suas múltiplas linguagens. Dividir experiências 
para aumentar o repertório de atividades que estimulem as sensações.
“O bebê registra tudo o que acontece ao seu redor e em seu interior, por meio 
de sensações, emoções e gestos. Antes de poder pensar o mundo, ele o sente” 
(TRINDADE, 2007). Esta citação de André Trindade lembra que, nessa fase 
tão importante para o desenvolvimento infantil, quando o bebê está apto a 
descobrir o mundo e a construir a consciência que tem de si mesmo, é preciso 
proporcionar, principalmente, experiências que estimulem as sensações. 
Essas experiências podem envolver diversas áreas do conhecimento como 
linguístico, social e artístico. Dessa forma, vamos trabalhar as sensações e 
emoções dos pequenos, nas áreas do conhecimento citadas.

um passarinHO me cOntOu      
apresentadoras: carolina galesi carvalho [cgalesi@uol.com.br]  | Flavia 
tavares camara veiga [f.tcveiga@yahoo.com.br] | laura de souza marques 
Furtado [laufurtado.furtado@gmail.com] 
instituição: escola viva: arte expr. e educ. infantil ltda. 
áreas: Habilidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em 
sociedade, conhecimento e interação com o meio ambiente

66

De quem é essa pegada que encontramos no quintal? A elaboração de uma 
publicação de circulação interna, escrita numa linguagem simples e dirigida 
primeiramente às crianças, foi uma estratégia para integrar e estimular 
o trabalho de Ciências, Meio Ambiente e Educação Alimentar na Escola 
Viva. Parte importante do trabalho é fomentar a curiosidade em relação 
ao espaço, seus moradores e as interrelações que se estabelecem na Escola. 
Nosso objetivo com esta apresentação é compartilhar essa experiência, as 
intervenções que foram feitas e mostradas por meio dessa publicação, bem 
como alguns dos resultados obtidos.
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67 viagem pelOs sentidOs
apresentadoras: claudia Ferrari el Bayeh [clau.feb@gmail.com] | renata 
Facury [refacury@yahoo.com.br]  
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: Habilidades perceptivas e motoras, artes visuais, música, multilinguagens 

A “Viagem dos sentidos” é um trabalho integrado dos cursos de artes visuais 
e música. A montagem propõe ao visitante passar por experiências relacionadas 
às vivências dos alunos durante essas aulas. O escuro desperta e intensifica 
nossa sensibilidade. 
Os painéis foram produzidos pelas crianças do Infantil I, que escolheram os 
materiais segundo suas qualidades olfativas e táteis. A audição é provocada pela 
pesquisa sobre sons de vários ambientes, que resultou na gravação/composição 
de paisagens sonoras do Infantil II, inspiradas ora nas florestas, ora nas grandes 
cidades. Também fazem parte desse projeto os visores, feitos de caixinhas 
construídas pelos alunos do Infantil II, cujas experiências visuais resultaram em 
fotografias tiradas por eles. Organizadas em álbuns, elas representam o desfecho 
de um rico processo, que estimulou e desenvolveu a capacidade de observação e 
a intencionalidade do olhar. Os sentidos do corpo multiplicam-se em inúmeros 
outros sentidos, atribuídos por cada um de nós... Boa viagem!

68 vivendO e aprendendO... uma viagem 
aO sítiO dO picapau amarelO 
apresentadoras: carolina Werneck de abreu Katz  
[carolina.katz@pioxiicolegio.com.br] | Heloisa porto alves alcantara martim 
[alcantara_heloisa@hotmail.com]  
instituição: colégio pio Xii 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, conhecimento e cuidados corporais, Habi-
lidades perceptivas e motoras, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
conhecimento e interação com o meio ambiente, Jogos e brincadeiras, língua 
portuguesa oral, língua portuguesa escrita, representações matemáticas, 
multilinguagens

Este trabalho é uma amostra de diversas práticas realizadas em sala de 
aula, com crianças da série inicial de dois e três anos de Educação Infantil. 
Abordou-se o Sítio do Picapau Amarelo, pois este é um tema de interesse das 
crianças, possuidor de um linguajar próprio e próximo ao universo infantil; e de 
uma diversidade imensa de materiais a serem utilizados. A escola precisa ser um 
espaço de: desafios, ludicidade, motivação, significação; acolhimento, respeito 
às características próprias da infância; e precisa pensar nas crianças como seres 
ativos e autores de/no todo o processo de aprendizagem.
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Fundamental i

Acolher significa também cuidar e educar como forma de 
garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, para 
que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que 
lhe permitam usufruir dos bens culturais e ainda sentir- 
-se como produtor valorizado desses bens.

ensinO

Diretrizes Curriculares Nacionais - Art. 23 (adaptado)
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69 a avaliaçãO da prOduçãO teXtual  
e O prOcessO autOral
apresentadoras: Kátia chiaradia [npckatia@gmail.com] | Juliana serrano 
instituição: Objetivo sorocaba 
área: língua portuguesa: produção de texto 

O movimento de o aluno voltar-se para seu texto, revendo suas escolhas e 
estratégias de produção, é forte impulsionador do processo autoral. Assim, 
desde o EF1, são apresentados estratégias de produção e avaliação textual, em 
diferentes etapas: 1) A professora apresenta, oralmente e por escrito, a proposta 
de produção; 2) Cada aluno ou grupo realiza a primeira versão do texto; 3) Os 
textos são avaliados individualmente, segundo três importantíssimos critérios 
(além da modalidade linguística): adequação à proposta, adequação ao gênero, 
coerência interna à produção; 4) Cada aluno recebe uma devolutiva por escrito, 
considerando aspectos próprios a seu texto, e sugestões de alteração da versão 
inicial, buscando adequação e/ou melhora do texto. No caso das séries iniciais, 
a devolutiva também ocorre oralmente; 5) Diante das devolutivas e sugestões 
e, conforme a série, com a mediação das professoras, os alunos produzem a 
segunda versão de seu texto; 6) Todos os textos são, mais uma vez, avaliados 
individualmente, com destaque ao cumprimento, ou não, dos aspectos 
levantados por escrito na devolutiva. As avaliações individuais dos textos são 
feitas por uma equipe de corretores habilitados.

70 a Brincadeira na cOnstruçãO  
dO cOnHecimentO cientíFicO 
apresentadora: maria Helena Blasbalg [mblasbalg@uol.com.br]  
instituição: escola lourenço castanho 
área: ciências naturais

O ensino de Ciências nos anos iniciais de escolaridade é um tema que vem 
sendo bastante discutido na atualidade. Com base na abordagem sociocultural 
de educação, esses estudos enfatizam a importância do ensino da disciplina no 
desenvolvimento infantil, uma vez que a apropriação dos conceitos científicos, 
atitudes e habilidades a eles relacionadas, possibilitam à criança conciliar as 
diferentes esferas da vida humana, de forma que, vislumbrando a Ciência e 
seus produtos como elementos presentes no seu cotidiano, possa compreender 
melhor o mundo que a cerca. Dessa forma, foram desenvolvidas atividades 
em uma classe de 1º ano do Ensino Fundamental com o objetivo de priorizar 
as interações sociais e o brincar, de modo a propiciar às crianças experiências 
capazes de aproximar suas explicações do senso comum a aquelas validadas pela 
comunidade científica no processo de ressignificação do mundo. 
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a cOnstruçãO das relações  
multiplicativas: uma análise  
curricular vertical      
apresentadoras: eliane lavorato [elianelavorato@projetovida.com.br] | 
suzane anete rodrigues [suzane@projetovida.com.br]  
instituição: escola projeto vida 
área: matemática

71

“A multiplicação não é um conteúdo de um ano em particular, mas uma 
aprendizagem a longo prazo (Vergnaud, 1976). Durante os diferentes anos do 
Ensino Fundamental, as crianças poderão ampliar seus conhecimentos sobre 
essa operação, a partir das situações que enfrentam e de uma organização 
de ensino que favoreça a reflexão sobre essas mesmas situações” (Broitman, 
Claudia em “As operações matemáticas no Ensino Fundamental I”).

a escrita em matemática nO 1º anO: 
desaFiOs e pOssiBilidades      
apresentadoras: miruna Kayano genuino [miruna@vila.com.br]  | giulianny 
russo marinho [giulianny@vila.com.br]  
instituição: escola da vila 
área: matemática

72

Destacando práticas no ensino da Matemática, para crianças de seis e 
sete anos, que os ajudem a comunicar por escrito (símbolos, notações, 
representações) como construíram um caminho de resolução para um 
problema.
O problema de pesquisa sobre o qual pretendemos discorrer é o seguinte: 
Quais situações didáticas mobilizam as crianças do 1º ano a lançarem mão 
do registro escrito ao se depararem com uma situação problema no campo da 
Matemática? Para isso, promovemos diversas situações nas quais os alunos 
tivessem que resolver problemas do campo aditivo e registrassem, cada 
um do seu jeito, como fizeram para chegar às conclusões obtidas, além de 
momentos de trocas entre os alunos, mediadas pelo professor, para discutir 
sobre suas estratégias. São estas as situações que serão apresentadas, além de 
conclusões acerca das propostas que se resultaram mais produtivas para as 
crianças comunicarem como estavam resolvendo, a seu modo, as situações 
propostas.
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73 a estruturaçãO dO cursO  
transversal de inglês nO Fundamental i
apresentadora: maria paula Barros [mapaula@vila.com.br]  
instituição: escola da vila 
área: língua estrangeira: inglês 

A partir de 2008, foi implantado um novo projeto de Inglês na Escola da Vila. 
Nessa proposta, estabeleceram-se duas frentes de trabalho paralelas, ministradas 
por professores diferentes. Na primeira, curso regular, busca-se desenvolver as 
habilidades linguísticas em projetos comunicativos a partir de temas adequados 
às faixas etárias. Na segunda, o curso transversal, os projetos possuem as 
mesmas abordagens de práticas de linguagem, porém vão além: abordam um 
tema transversal relacionado ao meio ambiente. Como é o curso transversal? O 
que está por trás das escolhas dos temas abordados em cada ano? Esse trabalho 
busca responder a essas e outras indagações sobre o curso transversal. 

74 “a Friend in Our class” - um prOJetO de 
cOnteXtualizaçãO da língua inglesa
apresentadora: laís traglia teixeira de martin [laist2@uol.com.br]  
instituição: escola villare 
área: língua estrangeira: língua inglesa

Para atingir o objetivo compartilhado com as crianças: reconhecer e rela–
cionar conteúdos trabalhados durante o ano por meio de um boneco, que fará 
parte das aulas e participará das atividades propostas com os alunos. Para 
chegar aos objetivos didáticos: permitir que as crianças entrem em contato 
com diferentes formas de aprendizagem; reconheçam e relacionem conteúdos 
aprendidos ao boneco; assimilem novos conteúdos de forma lúdica e concreta; 
desenvolvam trabalhos manuais; registrem as etapas do projeto; levem para 
casa os conteúdos trabalhados em sala de aula; façam comentários, formulem 
perguntas e encontrem respostas através de discussões sobre o tema e; saibam 
ouvir os colegas, suas dúvidas e propostas de trabalho.
As crianças assimilam novos conteúdos e se interessam por eles, por meio 
de atividades lúdicas e contextualizadas, que façam sentido e que chamem a 
atenção. Por essa razão, confeccionar bonecos em tamanho real (das crianças) é 
uma ótima estratégia para ilustrar as aulas e inserir novos conteúdos.
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a impOrtância de uma  
alimentaçãO saudável      
apresentadora: Fabiana aparecida da silva [hanafaby@gmail.com]   
instituição: ce sesi 099 
áreas: ciências naturais, nutrição

75

O início do 1º ano é uma fase de muitas descobertas e adaptações. Uma 
delas, e talvez a mais difícil, é a alimentação, uma vez que essas crianças são 
do período integral e fazem três refeições na escola (café da manhã, almoço 
e café da tarde). Ao observar os horários de lanche e almoço, percebe-se que 
muitas crianças se recusam a comer, seja alimento doce ou salgado, alegando 
não gostarem, sem nem mesmo ter experimentado. Assim, foi desenvolvido 
um projeto, em parceria com as famílias e com a nutricionista, que explora 
o valor nutricional dos alimentos, ou seja, que tipos de vitaminas contém 
e para que servem. Através de diversas atividades e pesquisas, as crianças 
puderam se sentir co-autoras do processo de preparação dos alimentos, como, 
por exemplo, preparando alguma receita, conhecendo as funcionárias da 
cozinha e o local onde são preparadas as refeições. Isso resultou na melhoria 
dos hábitos alimentares de forma mais tranquila e prazerosa.

a impOrtância dOs prOJetOs  
interdisciplinares: ensinar e aprender 
dentrO da HeterOgeneidade para O 
avançO de tOdOs Os alunOs      
apresentadoras: carolina silveira leite [cacaclin@ig.com.br]  | elineiva de 
novaes Oliveira moreno [elineiva.novaes@gmail.com]  
instituição: emef anexa ao educandário dom duarte 
áreas: História, geograf ia, matemática, Biologia, ciências naturais, língua 
portuguesa, arte: teatro, informática

76

O trabalho se desenvolveu com alunos do 3º ano, em uma sala em que 
havia tanto alunos recém alfabéticos, como também havia alguns alunos 
que já escreviam textos bastante complexos. Depois de algum tempo, podia-
se notar a interdisciplinaridade acontecendo, a Matemática trazendo bilhões 
de anos, a língua portuguesa, ora com artigos científicos ora com lendas sobre 
a criação do universo ou dos astros, fomentando um repertório de palavras e 
expressões cultas e complexas para todos. A Geografia trazia o planeta visto 
do satélite e localizava nossa escola no mundo. A realização do trabalho 
aproximou a turma e transformou a heterogeneidade em oportunidade de 
se aprender com o outro e descobrir mais sobre o mundo que vivemos.
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77 a lei 11.645/08 e a cultura aFricana  
e aFrO-Brasileira: memÓria,  
educaçãO e identidade
apresentadora: andreza Barbosa machado [andreza.bm@hotmail.com]  
instituição: instituto singularidades 
áreas: História, geograf ia, sociologia, antropologia e política, arte: música   

O objetivo desse trabalho foi investigar como uma escola de Ensino 
Fundamental I trabalha a questão da cultura africana e afro-brasileira, em uma 
sala de 4º ano, a fim de contemplar os conteúdos previstos pela lei. Para isso, 
foram observadas aulas de Ciências Humanas e Música, além de entrevistas com 
coordenadoras e professoras, a fim de entender qual a importância desse trabalho 
dentro da instituição. Como bases teóricas foram utilizadas as contribuições dos 
autores Carlos Serrano & Maurício Waldman e a obra organizada por Kabenguele 
Munanga sobre a temática. Os dados coletados e analisados permitiram 
identificar que a instituição desenvolve um trabalho ilustrativo sobre a cultura 
africana e afro-brasileira e tem a intenção de combater a discriminação. Porém, 
conta com um número reduzido de afro-descendentes, o que acaba limitando a 
convivência com a diversidade. 

78 a leitura cOmpartilHada  
de HistÓria em quadrinHOs 
apresentadora: aline cristina da silva  [aline.carpediem@hotmail.com]  
instituição: e.e. profª nidelse martins de almeida 
área: língua portuguesa

A história em quadrinhos é um gênero muito apreciado pelas crianças. Além 
de diversão, pode ser um ótimo recurso pedagógico para estimular a leitura, a 
compreensão de textos e o uso das estratégias de leitura.
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a reFleXãO sOBre a prática  
de sala de aula numa perspectiva  
de educaçãO inclusiva      
apresentadora: carla Helena Bettini ronco [carlaronco@hotmail.com]   
instituição: escola vera cruz 
área: educação inclusiva

79

O trabalho relata a atuação sistêmica do professor no atendimento de um 
aluno com transtorno global do desenvolvimento, matriculado em escola 
regular. A professora apresentará a relação entre intenção, ação, investigação 
e reflexão que realizou durante um ano de convívio e trabalho com este 
aluno. Seu objetivo será compartilhar incertezas, acertos e intervenções que 
foram realizados, para que este aluno tivesse sua singularidade respeitada, 
pertencesse ao grupo classe e desenvolvesse suas habilidades sociais e 
pedagógicas. Abordará também seu percurso como membro de uma equipe 
docente que constrói o projeto pedagógico em diálogo com a prática, na busca 
de compreender e desenhar suas escolhas e o percurso construído com este 
aluno e seus colegas, à luz da concepção de criança como sujeito potente, com 
voz e direito de ser ouvido, ativo na construção da sua identidade e do seu 
conhecimento. Nesta perspectiva, esta experiência ilumina a potência desta 
criança e a prática da professora, possibilitando a sintonia entre intenção, 
planejamento e aprendizagem. Investigação, reflexão e constante revisão 
da prática alinhavam estes olhares. Olhares que se complementam e que 
evidenciam a complexidade do papel da Escola e do Professor na atualidade.

a seXualidade inFantil e a educaçãO      
apresentadora: maria nazaré de Jesus [marizare1@hotmail.com]    
instituição: cei primavera 
áreas: conhecimento e cuidados corporais, corpo e movimento

80

Este trabalho apresenta um recorte de uma investigação maior a respeito 
da sexualidade infantil. Visa, portanto, discutir brevemente as questões 
que envolvem a sexualidade infantil, tomando por base as contribuições 
da psicanálise, bem como apresentar uma proposta de intervenção didática 
relativa à temática. A investigação foi realizada com um grupo de crianças de 
seis, de uma instituição de Educação Infantil, utilizando como metodologia 
de pesquisa a pesquisa-ação. Com base na análise dos dados coletados foi 
possível identificar que não existe só um forma correta para lidar como 
o tema, mas é preciso os professores acolham as dúvidas e perguntas das 
crianças.
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81 a visãO dOs BiOmas BrasileirOs 
atravÉs de um BlOg
apresentadora: simone lopes de carvalho pinheiro  
[fabiana.castilho@objetivosorocaba.com.br]  
instituição: colégio Objetivo sorocaba - unidade centro 
áreas: História, geograf ia, sociologia, antropologia e política, arte: música

Este tema Biomas pôde ser trabalhado de forma interdisciplinar, composta 
por diversas etapas. Durante o semestre, os alunos puderam conhecer 
conceitualmente os biomas e, em grupo, de forma lúdica e interativa, conheceram 
como são as regiões brasileiras e quais são os animais em extinção de cada 
região. Como complemento, os alunos produziram seus próprios animais com 
material reciclável e criaram uma maquete, representando as características 
de cada bioma pesquisado. Todas as pesquisas, fotos, produções, desafios e 
curiosidades, validadas pelo professor, foram publicadas pelas crianças no blog: 
<turmadasimone.blogspot.com.br>.

82 as interações mediadas que  
pOssiBilitam O desenvOlvimentO da 
Fluência leitOra e suas implicações nO 
desenvOlvimentO da leitura e escrita 
apresentadora: idelvandre vilas Boas de santana santos  [idelvandre@ig.com.br]  
instituição: e.e. profª celeste palandi de mello 
área: língua portuguesa 

O  trabalho apresenta a análise de pesquisa realizada em uma Escola Estadual 
da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. A pesquisa foi dividida em três 
momentos. Primeiro, foi realizada a pesquisa bibliográfica com a finalidade de 
reunir o referencial teórico que embasaria o trabalho. No segundo momento, 
foi realizada a coleta de dados da pesquisa qualitativa, por meio de questionário 
para os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e observação 
de aula. No terceiro momento, foram organizados os dados em tabelas que, 
transformadas em gráficos, facilitaram a análise dos dados obtidos, à luz dos 
referenciais teóricos pesquisados. 
Para investigar a eficácia da mediação, durante o processo de aprendizagem, 
pensou-se na hipótese das mediações realizadas pelos professores propiciarem 
o desenvolvimento da construção de sentidos, auxiliando o desenvolvimento da 
fluência leitora e a produção de texto.
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ações cOrpOrais na FOrmaçãO  
dOs indivíduOs       
apresentador: márcio campos macarini [marcio@egv.com.br]   
instituição: escola granja viana 
áreas: educação Física, expressão corporal

83

Através da contação de uma história vivenciada em uma caverna e 
uma breve interpretação do “Mito da Caverna de Platão”, os alunos foram 
convidados a uma construção no espaço da quadra. Com ações corporais, 
cognitivas e sociais trabalhou-se, pela intenção pedagógica, a formação 
corporal com ampliação das relações sociais e uma oportunidade de 
observação de novas visões de mundo. O cuidado com a estética, o sentido 
de ajuda no transporte de materiais e a suplantação na passagem dos 
obstáculos foram sinais de captação dos objetivos propostos. A aula, que 
partiu do esquema corporal para o reconhecimento do corpo no espaço, 
encontrou muita emoção, percepções e permissão do encontro de sensações 
fantasiosas, ricas e amplas capazes de interferir positivamente na formação 
da identidade pessoal e coletiva.

adaptandO O currículO para Fazer 
inclusãO nO ensinO Fundamental i      
apresentadora: roberta cristina carletti mráz [robertamraz@escolasanti.com.br]    
instituição: escola santi 
áreas: matemática, ciências naturais, língua portuguesa

84

Os objetivos deste estudo são: discutir a inclusão escolar, dentro do 
conceito de educação para a cidadania e na perspectiva da transversalidade 
da educação especial e; considerar a necessária preparação da escola bem 
como a adaptação curricular que se faz necessária para trabalhar, em salas 
regulares, com alunos que tenham necessidades educacionais especiais.
Se, para trabalhar com alunos que apresentam diferentes níveis de 
desempenho já se faz necessário desenvolver habilidades específicas, 
mais importante ainda serão essas características diante das necessidades 
especiais dos alunos incluídos. Trabalhar com um aluno com síndrome 
de Down é um aprendizado para o professor, pois, deste modo, pode-se 
comprovar com sua prática a capacidade dele aprender e avançar nos seus 
saberes. Mas, apresenta uma problemática própria que obriga a adaptar 
objetivos, métodos, avaliações, entre outros, às características do aluno, com 
o propósito de conseguir avanços progressivos. Por conseguinte, a adaptação 
curricular e educativa vai ser a chave de seu progresso dentro de um contexto 
de educação integrada.
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85 aldemir martins: O pintOr dO Brasil
apresentadora: maria cristina Bosco [mcrisbosco@gmail.com]  
instituição: e.e. Henrique dumont villares 
áreas: ciências naturais, artes plásticas, geograf ia

Projeto interdisciplinar de Artes Visuais, Ciências e Língua Portuguesa.  
O trabalho foi desenvolvido a partir da decisão do tema-eixo apresentado pelos 
professores das séries envolvidas em planejamento anual: a fauna. A obra e a 
vida do artista Aldemir Martins serviu de mote para a construção do trabalho 
com os alunos que, a partir da apreciação de suas obras e do estudo de sua 
biografia, realizaram atividades relacionadas às Artes Visuais, produção de 
textos, Geografia e Ciências, aprofundando e inter-relacionando seus estudos 
sempre de forma lúdica e criativa. O envolvimento das salas com o projeto se 
deveu ao processo construtivo do mesmo e à afetividade natural das crianças 
para com os animais. A avaliação foi processual à medida que não havia a 
intenção de um produto final planejado. O resultado superou as expectativas e 
acabou originando uma grande exposição das criações dos alunos. 

86  alFaBetizandO cOm  
as HistÓrias das cOpas 
apresentadora: edemara Fátima macena pissaia  [edemarafm@yahoo.com.br]  
instituição: emeb moisés cândido vieira 
áreas: todas

É  importante informar o aluno sobre a relevância dos fatos ocorridos durante 
a festa cultural e esportiva que é uma Copa: cidadania, civismo, história, valores 
individuais e coletivos. Na Copa, o Futebol não está sozinho para responder a 
estas demandas fundamentais. O Futebol tem o poder de socializar, de unir os 
homens e, ao falar sobre a Copa, estaremos escrevendo História, respeitando 
diferentes culturas e etnias, revendo conceitos, prevenindo conflitos, 
mudando ideias.
O ardor esportivo se alia à Arte, à Música, ao Teatro, à variedade de costumes 
dos mais diferentes países, em um processo extremamente enriquecedor para 
a Educação em seu sentido mais amplo e, em particular, em seu estágio mais 
inicial, que é a alfabetização.
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alimentaçãO saudável       
apresentadores: carla de paula santos vieira  [carla@objetivosorocaba.com.br]  
| márcio santos miranda [marcio@nipec.com.br]  
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: ciências naturais, nutrição

87

Com o objetivo de compreender que o alimento saudável é fonte de energia 
para o crescimento e manutenção do organismo, os alunos participaram de 
um projeto no qual se destacou que uma alimentação variada e equilibrada é 
importante para uma vida saudável. Para isso, os alunos pesquisaram sobre a 
origem dos alimentos e fizeram uma análise da pirâmide alimentar. Diante 
da necessidade de trabalhar o conteúdo do bimestre e da relevância do tema 
“Alimentação”, esperava-se que os alunos compreendessem a importância 
de uma boa alimentação, relacionando-a com o seu cotidiano. Com esse 
projeto, eles conseguiram construir seus conhecimentos por meio das etapas 
desenvolvidas de maneira significativa e autônoma. Foram divididos em 
grupos para a construção de um jogo (Trilha da Alimentação) e discutiram 
como seria feito o esboço desse jogo, seguindo todas as etapas de construção: 
ideias, desenhos, regras, componentes do jogo, perguntas e respostas etc.

almanaque das BOrBOletas      
apresentadora: cristiane mendes da silva [crismendys@hotmail.com]    
instituição: centro de estudos psicopedagógicos 
áreas: desenvolvimento de Habilidades e competências, ciências naturais, 
arte: música  

88

A escolha deste projeto partiu de uma curiosidade dos alunos em relação 
à metamorfose pela qual passam as borboletas: de uma simples história do 
Macaco Danado, esta curiosidade permitiu contextualizar estudo e pesquisa, 
onde o professor e aluno ficaram envolvidos com a temática, permitindo às 
crianças conhecerem como é a metamorfose das borboletas, proporcionando 
um momento de descobertas significativas e prazerosas. Pensando em 
aprofundar este assunto, foi feito, como produto final, um almanaque das 
borboletas. Por intermédio desse almanaque intensificaram-se as práticas 
de leitura e escrita, e do conhecimento de gêneros textuais, tendo um 
campo bem significativo em pesquisas sobre alguns tipos de borboletas, 
curiosidades, músicas, poemas, histórias relacionados ao tema. Também 
foi feita uma visita ao borboletário para que as crianças pudessem ver e 
acompanhar a transformação da lagarta em borboleta.
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89 animais eXÓticOs da áFrica
apresentadores: alessandra silveira rodrigues [alessandra@objetivosorocaba.
com.br]  | márcio santos miranda [marcio@nipec.com.br] 
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: ciências naturais, língua portuguesa  

Estudamos sobre os animais exóticos através de pesquisas, em internet, livros, 
visitas à biblioteca da nossa escola, aulas expositivas, criação de um blog, visita ao 
Zoológico e Simba Safari de São Paulo. Produzimos um livro escrito pelos alunos, 
com confecção, desenho e pintura desses animais. Tudo começou com a viagem 
de um aluno à África e os nossos estudos sobre os animais exóticos na apostila. 
Então tivemos a ideia de aproveitar esse movimento dos alunos para fazer 
duas coisas: estudo do meio no zoo e produção de um livro feito coletivamente 
pelos alunos. Com este trabalho, em relação aos alunos, percebemos um grande 
envolvimento e interesse, pois eles foram os protagonistas do processo.

90 anOtações pessOais: instrumentO  
essencial na OrientaçãO de estudOs 
apresentadora:  priscilla costa urbano corrêa  [priscila.costa@colegiooswald.com.br]  
instituição: colégio Oswald de andrade 
área: língua portuguesa

Este trabalho partiu da necessidade de registro de um estudo de campo que o 
grupo-classe realizou pelo centro histórico de São Paulo.
Os alunos mostraram dificuldade em organizar os registros de seus pensamentos 
com as informações que recebiam. Assim, apresentaram anotações confusas, 
com informações mais curiosas do que relevantes ao trabalho orientado.
Inicou-se uma sequencia de atividades com o objetivo de instrumentalizar os 
alunos a realizar registros coerentes, coesos e compreensíveis a eles, possíveis de 
usar como fonte de estudo.
A resposta dos alunos foi muito maior do que a expectativa. Eles realizaram 
anotações pessoais através de diferentes recursos: esquemas, mapa conceitual, 
resumos e citações.
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arquitetOs dO FuturO, planeJandO 
JuntOs uma cidade ideal       
apresentadora: rafaela pedrassa  [rafaeladcp@ig.com.br]    
instituição: colégio da companhia de maria 
áreas: artes plásticas, arquitetura, urbanismo 
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Os alunos realizaram uma atividade, cujo processo exigiu que percorressem 
diversas áreas do conhecimento e, consequentemente, diferentes linguagens, 
para chegar ao produto final. O ponto de partida foi a pergunta: Como 
planejar uma cidade ideal enfocando o conceito de cooperativismo? Se uma 
cidade é boa (ideal) deve ser boa para todos. A partir deste questionamento, 
as crianças produziram um texto elencando os problemas e sugerindo as 
soluções. Nesta etapa do trabalho, ficou claro que os problemas citados eram de 
ordem estrutural. Com o texto pronto, os alunos tiveram contato com plantas 
arquitetônicas. Uma vez que tais plantas foram expostas em sala de aula, os 
alunos puderam familiarizar-se com a estética e padrão das mesmas, assim 
como, também puderam reconhecer as legendas e perceber que cada legenda 
contempla o que cada tipo de planta aborda. A parte final da atividade foi 
juntar as etapas anteriores criando uma planta arquitetônica da cidade ideal, 
sugerida por eles mesmos em redação. Os alunos utilizaram folhas de papel 
vegetal para que os trabalhos seguissem a estética e padrão adequados.

assemBleia de sala - um caminHO  
para resOlver Os cOnFlitOs      
apresentadora: maria augusta lara meneghelo [gutameneghelo@gmail.com]    
instituição: escola santi 
áreas: sociologia, educação moral  
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Os objetivos deste trabalho são: partilhar uma estratégia de trabalho 
que resulte em uma convivência mais respeitosa e saudável; mostrar a 
importância das assembleias de sala no cotidiano escolar; resolver conflitos 
cotidianos através do diálogo e negociação de soluções; aprender a fazer 
colocações de forma respeitosa; expressar as próprias opiniões; colocar-
se no lugar do outro; discutir e elaborar regras de convivência; explicitar 
diferenças, defender posturas e ideias muitas vezes opostas. Enfim, saber 
conviver num espaço coletivo. 
Este é um trabalho desenvolvido em sala de aula para melhorar a qualidade 
das relações, dos conflitos entre pares, através do diálogo. As assembleias 
de sala ajudam os alunos a resolver conflitos de forma democrática, pois é 
o momento institucional da palavra e do diálogo. Os alunos e professores se 
reúnem para melhorar a convivência.



Ensino Fundamental I72

93 assemBleias cOmO FiO cOndutOr da 
educaçãO mOral da criança
apresentadora: susana maria lisken carrión [susylisken@yahoo.com]   
instituição: sant´anna international school 
áreas: sociologia, educação moral

Os objetivos deste trabalho são: estabelecer rotinas consistentes para ajudar 
os aprendizes a entender a real função das assembleias; dar importância à 
participação dos aprendizes designando-lhes tarefas como: mediador, escriba, 
cronometrista, documentador, entre outros; permitir que os alunos montem a 
pauta de assembleias para que possam sentir a responsabilidade das decisões 
tomadas. Destaca-se o uso da assembleia como um espaço propício para 
trabalhar habilidades tais como: saber ouvir, saber argumentar e, ao mesmo 
tempo, avaliar as consequências do que se expressa por meio das próprias 
opiniões. Respeitar o espaço e o tempo para expor ideias. Avaliar as situações 
realmente problemáticas e comprometer-se com sua melhora contínua. O valor 
formador desse tipo de intervenção ajuda na construção de atitudes e valores 
como honestidade, solidariedade, igualdade, respeito às diferenças, confiança e 
responsabilidade.

94 assemBleias escOlares, uma nOva 
aBOrdagem. cOmO as assemBleias  
escOlares FavOrecem a cOnvivência 
nOs grupOs de alunOs 
apresentadoras:  ana lúcia arbex  [ana.arbex@bol.com.br] | gabriela Kogachi 
Kose [gabrielakose@gmail.com] | Karina trigo teixeira leite  [karinattl@gmail.com] 
instituição: escola nossa senhora das graças 
áreas: comunicação, educação moral

Como as assembleias escolares favorecem a convivência nos grupos de 
alunos? Cada vez mais a prática educativa se depara com grupos heterogêneos 
e singulares. Nesse trabalho, será buscado compartilhar uma prática vivida ao 
longo de alguns anos e que desenha o modo como esses grupos se constituem. 
Além disso, será apresentada também uma nova abordagem da assembleia, 
na qual a ação determina o trabalho e a formação da identidade do grupo. O 
intuito dessa atividade não é levar aos nossos colegas receitas de padronização e 
homogeneização dos grupos, e sim compartilhar diferentes encaminhamentos 
motivados pelas características do grupo de alunos que, mobilizado pelas 
reflexões e trocas, cria vínculos e desenvolve habilidades para uma melhor 
convivência.
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atelier da vila nOva - a parceria  
que deu certO       
apresentador: stefano Bigotti  [stefanob@lourencocastanho.com.br]    
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: História, sociologia, antropologia e política, Filosof ia, artes plásticas, 
dinâmica de grupo
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Buscando proporcionar aos alunos uma possibilidade de convívio com 
diferentes realidades, foi elaborado este projeto, com a proposta de parceria 
entre os alunos de 5º ano da Escola Lourenço Castanho e os alunos de 6º ano 
da Escola Estadual Martim Francisco. A partir da união dos alunos das duas 
Escolas e uma apresentação conceitual sobre os estilos e formas dos pintores: 
Di Cavalcanti, Vincent Van Gogh e Jackson Pollock, os 180 alunos envolvidos 
foram levados a sessões de pinturas coletivas de telas. Como resultado final, 
além da produção e exposição de 37 telas, o projeto promoveu a integração e 
a troca de saberes dos jovens envolvidos.

Bandeiras e Bandeirantes      
apresentadoras: lisandra munhoz Fantinelli [lisandrafantinelli@yahoo.com.br] | 
patrícia da silva galinski [psgalinski@yahoo.com.br]    
instituição: escola villare 
áreas: História, literatura, pesquisa 
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O levantamento de hipóteses e a análise crítica de obras de arte, mapas e de 
diferentes portadores textuais são elementos essenciais para o trabalho com 
História nas salas de aula. Mas, como articular essas ações com os conteúdos 
a serem ensinados? Nesse encontro serão apresentadas as práticas realizadas 
com as turmas de 4° ano, ocorridas no trabalho com uma sequência didática 
sobre os bandeirantes.
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97 BicHOdáriO - aquisiçãO da  
leitura e escrita
apresentadoras: Francisca das chagas rodrigues silva [franlibeto@hotmail.com] | 
vilma eduarda de matos ribeiro [vilma.matos.ribeiro@gmail.com]    
instituição: e.e. professor miguel roque 
áreas: ciências naturais, leitura e escrita   

O Projeto “Reforço Bichodário” foi instituído pela Secretária da Educação, 
visando, como foco principal a leitura e a escrita, a ser desenvolvido no período 
de um semestre. Tem como finalidade buscar soluções para sanar as dificuldades 
de leitura e escrita dos alunos não alfabetizados nas séries iniciais. O Bichodário 
possibilitou ao aluno desenvolver o conhecimento da leitura e da escrita, tendo 
como experiência o nome de diferentes animais, muitos deles desconhecidos, o 
que constituiu um grande estímulo no ensino-aprendizagem dos alunos. O que 
se pode observar como resultado do projeto, foi a aprendizagem e a mudança no 
desenvolvimento da criança, conseguindo-se constatar que o sujeito se apropriou 
e realizou a leitura e escrita com autonomia.
  

98 BiOmas BrasileirOs 
apresentadores:  roberta rodrigues de castro  [roberta.castro@objetivosorocaba.
com.br] | márcio santos miranda [marcio@nipec.com.br]  
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: História, geograf ia, ciências naturais, língua portuguesa

O projeto visou trabalhar os biomas brasileiros com etapas diversificadas: 
pesquisa de campo, estudo do meio, pesquisas na internet, entre outros, 
culminando no produto final: a construção de miniecossistemas típicos de 
nossa região (Mata Atlântica). A partir da observação de um miniecossistema, 
trazido por um profissional, a convite da professora, e as relações existentes 
ali, surgiu a curiosidade para a pesquisa dos diferentes biomas brasileiros, 
levando os alunos a conhecerem seu ambiente e a pesquisar e identificar as 
características do Bioma original de Sorocaba. O trabalho com esse projeto levou 
os alunos a localizar parques, reservas e resquícios da Mata Atlântica na cidade 
e a conhecer as ações que estão sendo feitas para sua preservação, assim como 
compreender a importância da Mata Atlântica para o equilíbrio ecológico da 
região e desenvolver consciência e ações para sua preservação e restauração. O 
projeto possibilitou a compreensão dos diferentes tipos dos biomas brasileiros, 
relações entre os seres vivos, bem como a identificação de resquícios da Mata 
Atlântica na cidade de Sorocaba.
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BlOg: englisH OsWald Fundamental i        
apresentadora: marina puoli alves Bastos Buteler  [mapuoli@yahoo.com]    
instituição: colégio Oswald de andrade 
área: língua estrangeira: inglês
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Para tornar o trabalho do curso de Inglês do Fundamental 1 mais visível 
para a comunidade Oswaldiana, criamos o English Oswald F1 Blog. A partir 
dessa plataforma, documentamos os processos pedagógicos dos alunos dos 
3ºs, 4ºs e 5ºs anos do curso de Inglês, do Fundamental 1, no Colégio Oswald 
de Andrade em 2012. 
Esta significativa experiencia promoveu a integração da comunidade com 
diversos processos pedagógicos presentes no nosso curso. Os alunos e a 
comunidade passaram a se comunicar e a interagir a partir dos processos 
documentados, tornando os alunos envolvidos peças chaves e protagonistas 
desses processos. O blog ainda se revelou uma relevante fonte de reflexão e 
avaliação para os educadores envolvidos.  
Projeto Chants (3º ano) Projeto The very hungry Bug (4º ano) e Projeto Italian 
Food de Shel Silverstein (5º ano) foram alguns dos processos documentados no 
English Oswald F1 Blog. 
Endereço do blog: http://www.englishoswaldf1.blogspot.com.br  

Brincadeiras temáticas  
aFrO-Brasileiras      
apresentador: manoel eduardo m. c. ghizzi [manoelghizzi@hotmail.com]    
instituição: e.e. Henrique dumont villares 
áreas: História, educação Física, música   
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Os objetivos deste trabalho foram: resgatar trechos da história dos 
escravos africanos no Brasil Colonial e relevar a importância do respeito ao 
próximo, independente de raça, origem, cor de pele, religião, nível sócio-
econômico e limitação física e mental. 
Foram propostas brincadeiras temáticas, pega-pega temático e outras 
atividades, abordando os temas: consciência negra, escravidão, africano, 
afro-brasileiro, navio negreiro, quilombo, senzala, capitão do mato, feitor, 
capoeira e outros - história da população afrodescendentes no Brasil 
Colonial.
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101 BrincandO cOm a FOrma das letras: 
análise de uma eXperiência didática 
nas sÉries inicias
apresentadora: Fabiene cortijo ramos [fabienecr@hotmail.com]     
instituição: colégio rio Branco campinas 
áreas: língua portuguesa

Este projeto visa apresentar os resultados de um estudo sobre aspectos 
topológicos (forma e posição) das letras do alfabeto. Esse estudo foi realizado 
a partir da inquietação da autora sobre os equívocos cometidos por professores 
ao ensinar para seus alunos o traçado (forma e posição) das letras. Desta 
forma, pensou-se em uma sequência didática que consiste em criar situações 
de aprendizagem, através de ferramentas que promovessem o aprendizado real 
e significativo das letras do alfabeto. O trabalho está alicerçado em dois jogos 
criados especificamente para essa sequência: Brincando com as formas das 
letras e Corrida da topologia.
  

102 BrinquedOs e Brincadeiras 
apresentadora:  sueli gallette  [sueli.gallette@hotmail.com]  
instituição: sesi - serviço social da indústria 
áreas: História, geograf ia, matemática, ciências naturais, língua  
portuguesa, educação Física

Com o objetivo de levar os alunos a apreciar a ler, valorizar e produzir 
releitura de obras de arte, produzir texto individual com clareza e estrutura, 
construir pipas com a família, pesquisar na informática e biblioteca, localizar 
no espaço e desenvolver atitudes de cooperação, foi desenvolvido o trabalho - a 
partir de uma das unidades do material didático no eixo de Linguagens. Todo o 
trabalho foi acontecendo ao longo dos meses, sem que a autora pudesse prever 
todos os conteúdos desenvolvidos. As atividades foram direcionadas a partir 
dos questionamentos e dúvidas que surgiam no decorrer do desenvolvimento 
da unidade.
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cantigas de rOda        
apresentadora: renata munhoz gonsales  [rezinhamunhoz@hotmail.com]    
instituição: escola villare 
área: língua portuguesa
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As cantigas de roda fazem parte do universo infantil e estão presentes 
em diversos momentos na escola. São textos curtos, de fácil memorização, 
com rimas e musicalidade. Desde pequenas as crianças têm contato direto 
com um grande repertório destes textos, seja ouvindo-as diariamente, 
seja recitando-as de memória ao longo de sua rotina escolar. No caso das 
cantigas de roda, como já sabem o texto de cor, não precisam se preocupar 
com o conteúdo. Assim, podem focar sua reflexão apenas em como ler, 
ajustando a fala com o que está escrito, pensando ao mesmo tempo em 
como escrever, refletindo sobre quais letras usar e em qual ordem. Também 
possibilitam a reflexão sobre a estrutura dos textos em questão.   

cantOs espaçOs lúdicO pedagÓgicOs      
apresentadora: mônica carrer [monica.carrer@hotmail.com]    
instituição: e.e. dona maria alice crissiuma mesquita 
área: artes plásticas   
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Com o objetivo de desenvolver nos alunos a autonomia, a criatividade, 
a organização, o respeito pelo espaço escola, pelo espaço sala e pelos 
materiais utilizados e, treinando a coordenação motora (fina motricidade), 
o raciocínio lógico matemático e o gosto pela leitura, foram criados os 
“Cantinhos” lúdicos com atividades diversificadas de recorte, colagem, 
modelagem, leitura, desenho livre e jogos, realizados pelas crianças 
simultaneamente.
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105 capOeira na escOla, uma  
OpOrtunidade para educar / prOJetO 
BrincandO cOm a arte de mOvimentO
apresentadores: cristiano aparecido amâncio dos santos  
[cristiano@objetivosorocaba.com.br] | vinicius rodrigues de moraes  
[vinicius@objetivosorocaba.com.br]     
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: educação Física, educação do movimento, arte: música  

Inserindo a cultura afro-brasileira na escola, o projeto “Brincando com a arte 
do movimento”, uma participação ativa da comunidade escolar, compilou 
um livro de músicas de capoeira, retratando a cultura local e valorizando os 
saberes relacionados à capoeira e ao seu desenvolvimento na escola. O projeto é 
estruturado com estratégias para vivências corporais estimuladas por histórias, 
músicas e poesias, valorizando o brincar que remete ao imaginário vivido pelos 
escravos. Após perceber a dificuldade dos alunos em entender as músicas e 
todo contexto da capoeira, começamos a estimular os alunos a criarem letras 
de músicas, contando um pouco de sua compreensão relacionada ao assunto e 
um pouco de suas trajetórias, valorizando o histórico cultural de cada família. 
O projeto começou a tomar corpo, quando as famílias começaram a participar 
por meio do grande entusiasmo dos alunos, que rabiscavam letras, que vinham 
a se tornar músicas ou poesias. Aos poucos, o projeto foi tomando proporção e 
envolvendo toda a comunidade escolar com a participação da Educação Infantil 
ao Ensino Superior, bem como colaboradores e direção da escola, num trabalho 
cujo produto foi um livro com CD de músicas de capoeira, pela ótica dos alunos.
  

106 carta dO leitOr 
apresentadora:  iracema domingues cardoso  [iracem_d@yahoo.com.br]  
instituição: emeb marcelo Faria pereira 
área: língua portuguesa

O objetivo deste trabalho é que o aluno reconheça, compare, execute, 
diferencie, critique, planeje e produza com clareza e que se desenvolva como 
leitor competente, para que saiba produzir um bom texto.
A presença dos meios de comunicação impressos e digitais, na vida das pessoas 
que habitam em meios urbanos, é um fato. Atualmente, sabemos que não basta 
aprender a ler e escrever para ser um leitor competente. Assim, a construção da 
capacidade de leitura de textos dessa esfera tem se constituído, cada vez mais, 
como uma condição para formar sujeitos atuantes. 
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cartas para JOgar        
apresentadoras: marcia regina iatallese cassiano  [marcia@escolavillare.com.br] | 
sílvia matumoto [silvinhahiphop@hotmail.com]  
instituição: escola villare 
áreas: língua portuguesa, multilinguagens, informática, comunicação, 
artes, Jogos e brincadeiras
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Mostrar que os jogos de cartas vão muito além do baralho e que, ao 
jogar, os alunos utilizarão a memória, concentração, atenção e estimularão 
a sua autonomia e o trabalho em grupo. Com a apresentação dos jogos, 
as crianças conhecerão sua origem, diferentes culturas, curiosidades em 
geral, além de diversas maneiras de utilizarem as cartas através de mágicas, 
construção de torres e esculturas e contação de histórias. A expectativa 
deste Projeto é de que os alunos percebam as mais diversas possibilidades 
de explorar e brincar com as cartas, usando muita imaginação, criatividade 
e adquirindo grandes aprendizados. 
Os alunos e professora exploraram os diferentes tipos de jogos que envolviam 
cartas e, em seguida, criaram, partindo do interesse e curiosidade deles 
sobre alguns temas da mitologia, jogos de cartas com curiosas “criaturas 
incríveis”.
   

ciclO de vida - planeJamentO vivO      
apresentadoras: silvia Omori ribeiro de mendonca [sil.mendonca1@gmail.com] 
| roberta aiex rosenberg colorni  [aiex.roberta@gmail.com]   
instituição: escola vera cruz 
áreas: ciências naturais   
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No 1º ano da Escola Vera Cruz, o conceito escolhido para trabalhar 
Ciências Naturais com as crianças é “ciclo de vida”, a partir da pesquisa 
do desenvolvimento das minhocas. Este estudo possibilita fazer diversos 
movimentos para planejar o encontro dos alunos com o conhecimento 
científico: pensar cada proposta, avaliar as aprendizagens, considerar os 
saberes das crianças, interpretar esses saberes, aprofundar as discussões 
e traçar novos passos do trabalho. Uma vez que o trabalho depende 
basicamente das respostas que as crianças são capazes de encontrar para 
o que é proposto, o desafio do imprevisível é possível porque tem-se muita 
clareza dos conceitos e de aonde os professores querem que o aluno chegue. 
Ao longo do projeto optou-se por trabalhar algumas questões investigativas 
tendo em vista o universo das minhocas. Aprofundou-se cada uma delas 
com bastante qualidade e intensidade, inaugurando um formato próprio 
de planejar e refletir sobre a prática. 
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109 ciências e matemática - currículO  
em cOnstruçãO
apresentador: rodrigo c. Fonseca [rodrigo@nipec.com.br]     
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: matemática, ciências naturais  

Numa perspectiva existencialista de aprendizagem, na qual o resultado 
obtido é decorrente das interações entre os próprios indivíduos e entre eles e o 
conhecimento, foi implementado um trabalho de assessoria pedagógica junto 
ao corpo docente do Colégio Objetivo de Sorocaba, no nível Fundamental I, sobre 
os conteúdos estudados em Ciências da Natureza e Matemática. A proposta de 
trabalho, em função da dinâmica específica desenvolvida, permitiu iniciar a 
construção de um currículo escolar para as professoras utilizarem em suas aulas, 
partindo do conhecimento prévio delas, das suas crenças e das suas necessidades, 
tornando o currículo único e funcional nos seus conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais, sempre respeitando as características específicas 
de cada disciplina presente nessa área do conhecimento. Dos encontros semanais 
realizados com as professoras e em reuniões realizadas com os coordenadores, 
resultam atividades práticas, sequências didáticas, experimentos, projetos, além 
de um planejamento anual que leva em consideração as referências nacionais e 
estaduais dos órgãos que avaliam e regulamentam os conteúdos que devem ser 
abordados por essas disciplinas.
  

110 ciências e tecnOlOgia - a transver-
salidade em prOl da alFaBetizaçãO 
apresentadoras:  Bianca Bujan rodriguez corsi  [bianca_corsi@hotmail.com]  |  
graziella matarazzo di licosa  [gramlj@gmail.com]  
instituição: colégio visconde de porto seguro 
áreas: matemática, Biologia, ciências naturais, língua portuguesa, artes 
plásticas, informática

Um dos focos de trabalho do 1º ano na área de Ciências é investigar os seres 
vivos. De acordo com esse objetivo geral, o grupo de crianças elegeu o sapo como 
objeto de estudo. Foram realizadas diversas propostas em diferentes plataformas 
de ensino para que compreendessem o ciclo vital deste ser, como, por exemplo, 
acompanhar o crescimento de um girino no aquário, jogos, atividades de 
leitura e escrita, pesquisas na internet, entre outras. Como produto final 
deste projeto, as crianças sugeriram produzir um vídeo que representasse o 
desenvolvimento do sapo. Oferecemos algumas opções como curta-metragem, 
teatro, documentário. Após votação, o grupo decidiu pela elaboração de um Stop 
Motion com massinha.  
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cOm tatO - uma eXperiência  
de ensinO de cerâmica na escOla        
apresentadoras: suca m. mazzamati  [sucam@uol.com.br]  |  
cintia valente [cintiavalen@gmail.com]  | débora postali pelegrini  
[debora.postali@terra.com.br]  
instituição: escola vera cruz 
área: artes plásticas  
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Essa prática vem sendo realizada desde 1992 e, a partir dela, coletou-se 
resultados e reflexões que apontam sua importância. O contato que tais 
conteúdos proporcionam aos alunos, ao trabalhar com uma matéria tão 
rica de significado e expressão humana, não tem similaridade. É próprio 
de uma experiência direta com a argila e a sua transformação por meio 
do fogo, a cerâmica. Os aprendizados ancestrais, técnicas desenvolvidas 
desde os povos mais remotos, são introduzidos no decorrer desse trabalho. 
As técnicas não vêm antes nem depois, mas durante o processo artístico 
dos alunos. Elas dão apoio e se entrelaçam com as invenções, descobertas 
e as expressões de cada um. Suas escolhas são respeitadas, no seu 
desenvolvimento de aprendizagem durante esses três anos de trabalho. 
Acrescido a esse conhecimento construído, que se desvela no desenvolver 
do processo de criação, os alunos têm contato com a produção popular, 
histórica e de trabalhos contemporâneos, com os quais ora se reconhecem, 
ora se surpreendem. O relato dessa experiência tem como objetivo principal, 
ser fiel à riqueza desse processo.
   

cOnteXtualizandO  
O cOnceitO de FraçãO      
apresentadora: daniela venturi de abreu [danielaventuri@hotmail.com] | 
carolina cherubini     
instituição: escola escola santi 
área: matemática   
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O ensino dos números fracionários é um tema de bastante interesse e 
que gera dúvidas e dificuldades tanto por parte do professor quanto por 
parte do aluno. No entanto, o processo de aprendizagem vivenciado pelos 
alunos do 5º ano permitiu que pensassem no conceito da fração para além 
de sua representação. A grande conquista se deu no momento em que se 
pôde vê-los comparando frações e outros números que estão nesse conjunto 
dos números racionais, de forma autônoma e demonstrando compreender 
a relação entre eles como, por exemplo, entender que ½ não é só a metade 
do bolo, mas 50% do bolo, ou ainda 0,5 do bolo. 
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113 cOntOs de Fadas
apresentadora: débora dos santos souza [debora23souza@gmail.com]     
instituição: e.e. Heidi alves lazzarini 
área: língua portuguesa  

O trabalho desenvolvido com os alunos procurou favorecer o atendimento à 
demanda pós-alfabetização, na perspectiva do letramento. Durante o semestre, 
os alunos foram apresentados a diferentes contos de fadas e desenvolviam 
atividades acerca dos mesmos, como por exemplo, reescritas coletivas, textos 
fatiados, textos lacunados, resgates orais etc. Para finalizar cada conto, os alunos 
o reescreviam e ilustravam-no, o que resultou em diversos livros além de um 
livro coletivo. Ao final, as crianças envolvidas neste projeto apresentaram-se 
para a escola com a peça teatral “João e Maria”.
  

114 cOrreiO em sala 
apresentadora:  sheila ribeiro Ferreira Fernandes  [sheila.fer8@gmail.com.br]    
instituição: serviço social da indústria - sesi 431 
áreas: língua portuguesa, comunicação

Este trabalho foi concebido na intencionalidade de desenvolver as 
competências relacionadas à leitura e escrita e a funcionalidade social 
das diferentes linguagens existentes. A partir de diferentes estratégias 
didático-pedagógicas, foram empreendidas sequências didáticas que, ao 
final, promoveram um aluno competente a compreender o uso social 
da carta, o processo de comunicação via este recurso, o relacionamento 
interpessoal entre os alunos, a aproximação da família no processo escolar, 
reavivando o uso no passado do meio de comunicação “carta”, que hoje não é 
tão intenso no contexto familiar, como fora no passado. As crianças, durante o 
processo da produção das cartas para envio aos familiares e amigos de turma, 
manifestaram uma intensa alegria e consequente ansiedade pelo recebimento 
das mesmas e seu retorno. 
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cOstumes e tradições  
cOm arte de vestir      
apresentador: márcia maria longo machado [marchinhalongo@hotmail.com]  
instituição: serviço social da indústria - sesi ce 123 - sorocaba 
áreas: História, sociologia, língua portuguesa, artes plásticas    
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Ensinar e construir o conhecimento nos eixos de História e Arte requer 
criatividade, envolvimento, pesquisas, atividades lúdicas e a interação do 
grupo. O presente relato tem o intuito de mostrar a experiência do trabalho 
desenvolvido pelos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental – Integral, 
com a finalidade de conhecer, diferenciar e utilizar adequadamente os 
conceitos de costumes e tradições, em paralelo com a arte de vestir. Em 
consonância com as atividades propostas no material didático, os alunos 
realizaram uma pesquisa junto aos familiares e em seguida socializaram 
em sala de aula. Partindo desta pesquisa, começamos a desenvolver os 
conteúdos citados proporcionando vivências e experiências onde os alunos 
elaboraram diversas atividades.  

cOrtesia para cOm as princesas?  
sempre!        
apresentador: marta maria pinto Ferraz  [martaferraz33@gmail.com]    
instituição: escola vera cruz 
áreas: literatura, arte, Formação de valores  
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O projeto visa perceber, nos textos apresentados, por meio da leitura 
mediada, a “evolução”, a permanência e a importância da cortesia na 
literatura infantil, nesses trezentos anos de “histórias”. A construção de 
valores de um indivíduo constitui um processo de aprendizagem baseado 
em uma transmissão cultural. Isso posto, podemos considerar a cortesia 
como um valor fundamental para o equilíbrio social, desde a Antiguidade 
até os dias atuais. A literatura é tida como um dos contextos que facilitam 
as relações humanas. Assim sendo, os clássicos infantis proporcionam 
exemplos de situações e modelos de valores, no caso, a cortesia, relevantes 
para a adaptação social. 
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117 crianças na Bienal: a escOla  
e a arte cOntempOrânea,  
pOssiBilidades de nOvOs sentidOs
apresentadores: ana letícia penedo [analepenedo@uol.com.br]  |  
luis Fernando narcizo gomes [kikosnights@hotmail.com]    
instituição: gracinha - escola nossa senhora das graças 
área: artes plásticas    

Reflexões sobre as questões da contemporaneidade e a importância de 
propiciar experiências que sejam significativas para as crianças, a partir do 
relato das visitas dos alunos do EF1 à “30ª Bienal - A Iminência das Poéticas, em 
2012. Como apresentar as obras às crianças?” O registro de fotos das visitas e o 
relato das ações realizadas, a partir do material educativo oferecido pela Bienal, 
poderão contribuir para a conversa sobre a importância do ensino de arte e a 
necessidade de estar cada vez mais conectado com o seu tempo.
  

118 cultura pOpular Brasileira 
apresentadora: marcela chanan  [marcelachanan@gmail.com]    
instituição: escola santi 
áreas: História, geograf ia, língua portuguesa, artes plásticas, música

A proximidade das festas juninas é uma ótima oportunidade para se 
trabalhar com a cultura popular brasileira, assim as crianças adquirem um 
novo olhar para esta comemoração.
O projeto propicia iniciar uma reflexão sobre essa festança e suas 
transformações: ter contato com diferentes manifestações e perceber a riqueza 
do capricho, semelhanças e diferenças entre os costumes das regiões, conhecer 
as influências de outras culturas e parte de sua simbologia.
Os pequenos participam de diversas etapas e entram em contato com diferentes 
linguagens: rodas de conversa, leituras, produções de arte, apreciações, 
culinária, músicas, danças, instrumentos etc.
 



Ensino Fundamental I 85

diFerentes FOrmas de traBalHar 
cOm Os gênerOs teXtuais nO 1º anO 
dO ensinO Fundamental i        
apresentadoras: ana paula melillo lourenção  
 [ana.melillo@cda.colegiodante.com.br]  |  
camila gasparetto Barazetti  [camila.barazetti@cda.colegiodante.com.br]    
 instituição: colégio dante alighieri 
área: língua portuguesa  
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O trabalho com os gêneros textuais no 1º ano do Ensino Fundamental I visa 
introduzir as crianças no mundo letrado, de uma forma dinâmica, lúdica e 
didática. Ao apresentar as estruturas já conhecidas por elas, seja na forma 
oral ou escrita, procuramos apresentar as intenções comunicativas de 
cada tipo de texto: narrar, relatar, argumentar, expor, informar, descrever 
ações e, até mesmo, brincar. Assim, o objetivo desse trabalho é mostrar 
diferentes atividades que favoreçam o processo de alfabetização a partir de 
situações cotidianas.
   

diFiculdade de aprendizagem      
apresentadora: maria christina alexandrino [chrisalexandrino@yahoo.com.br]  
instituição: e.e. visconde de itaúna 
áreas: matemática, língua portuguesa    
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O objetivo do projeto é realizar uma reflexão sobre os transtornos de 
aprendizagem, caracterizando seus sintomas e as estratégias pedagógicas 
apropriadas, para que o aluno tenha sucesso diante do processo de ensino 
e aprendizagem.
O que fazer quando você se depara com uma turma de alunos diferente de 
todas as outras com que você já trabalhou? De onde vem tanta defasagem? 
De onde vem tanta dificuldade? Buscando respostas para essas perguntas, 
a autora descobriu o mundo desafiador dos transtornos de aprendizagem. 
O Transtorno de Aprendizagem reflete o fracasso do aluno em áreas 
distintas do conhecimento. Transtornos da leitura, da expressão escrita e da 
Matemática são tipos específicos de transtornos da aprendizagem conforme 
definição da DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000). 
Diante dos novos desafios sobre o processo de aprender, era necessário 
buscar novos conhecimentos teóricos e estratégias apropriadas. Percebeu-se 
que somente a teoria e as estratégias não eram suficientes. Foi preciso que 
juntos, alunos e professor, participassem ativamente do processo de ensino-
aprendizagem. 
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121 dO liXO aO luXO
apresentadora: taís de araújo [tais.dearaujo@hotmail.com]      
instituição: emeb profº mitermair alves Barbosa 
áreas: ciências naturais, artes plásticas, serviços urbanos    

A sequência didática trata da produção de lixo domiciliar pelos alunos tanto 
em casa quanto na escola, como esse lixo é tratado na cidade e o que pode ser 
feito por cada um para melhorar o meio ambiente. A turma estudou, em sala 
de aula, os diferentes tipos de lixo e sua destinação. Com as observações feitas 
em casa e na instituição escolar, perceberam a necessidade da separação do 
lixo. Logo, construiram os cestos e passaram a utilizá-los em casa e na escola. 
Foram feitas visitas ao aterro sanitário e à usina de reciclagem da cidade, para 
conhecer a realidade dos profissionais da área e observar a destinação final do 
nosso lixo. Assim, os alunos perceberam a importância de auxiliar no processo 
da reciclagem. Foram feitas algumas oficinas nas quais utilizaram garrafas PET, 
potes de vidro, jornais, entre outros materiais. Foi passado o filme “Wall-E” e 
foram feitas reflexões sobre a importância da preservação do meio ambiente. Os 
alunos, ao final, relataram toda experiência vivida e escreveram ao jornal local. 
  

122 eu e vOcê – na diversidade cultural 
apresentadora: anna maria affonso dos santos  [annaaffonso@terra.com.br]    
instituição: escola granja viana 
área: artes plásticas  

As coleções de moda “Turista Aprendiz” do estilista brasileiro Ronaldo Fraga 
ilustraram as relações entre moda e arte, estabelecendo um diálogo da cultura 
brasileira com o mundo contemporâneo. A arte é a forma do ser humano 
expressar suas emoções, sua história, através de valores estéticos, como beleza, 
harmonia e equilíbrio. Já a moda revela o modo de ser de cada época da história 
da humanidade, através de seu modo de vestir e de se apresentar para o mundo. 
Em um projeto transdisciplinar, os alunos foram criando vocabulário próprio, 
observando e pesquisando aspectos plásticos (cores, texturas, artesanato, arte, 
vestimentas) das regiões Norte e Nordeste do Brasil, selecionando elementos 
que compõem a identidade cultural de cada região. É nessa perspectiva – de uma 
moda com “o jeito de ser de cada um” - que os alunos do Ensino Fundamental I  
criaram suas estampas, alinhavaram e modelaram seus figurinos. Suas peças 
foram produzidas em oficinas artesanais. As coleções ficaram muito originais e 
criativas, valorizaram a diversidade cultural de nosso país e coloriram a Mostra 
Cultural da escola.
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eventOs FestivOs. uma prOpOsta 
didáticO-transFOrmadOra        
apresentadoras: marcela r. p. l. piston  [marcelapilates@hotmail.com]  | 
Katia cristina melito zapata Kinugawa [katiamelito@ig.com.br]  |  
angela cristina ucha campos [cris.ucha@gmail.com]   
 instituição: e.e. prof. miguel roque 
áreas: dinâmica festiva para confraternização, arte, teatro, expressão 
corporal  
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O presente trabalho nasceu em 2007, com a necessidade de transformar 
os eventos festivos, como Festa Junina e Natal, de uma escola pública de 
Ensino Fundamental I, em um trabalho multidisciplinar de regentes 
de classe e especialistas (Arte e Educação Física), e com a participação 
efetiva da comunidade. Este trabalho conta como a construção do projeto 
proporcionou o desenvolvimento do conhecimento cultural, corporal, social 
e artístico, por meio de jogos, brincadeiras, pesquisas, manipulação de 
objetos, músicas, textos, atividades em grupo e com a família. O momento 
mágico do projeto ocorre quando há o entrelaçamento entre a escola e 
a comunidade, durante a manifestação das experiências adquiridas no 
processo de aprendizagem dos alunos.
   

FicHas sOBrepOstas e  
O sistema de numeraçãO      
apresentadoras: iracema domingues cardoso [ciracem_d@yahoo.com.br] | 
luciana Barbosa pereira cabezón [luciana@cabezon.com.br] 
instituição: emeb marcelo Faria pereira 
áreas: matemática, língua portuguesa    
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Trabalhar a relação entre a escrita de um número no sistema de numeração 
decimal e sua decomposição na ordem do sistema de numeração. 
Trata-se de um conjunto de fichas numeradas que permitem escrever os 
números de 0 a 9999, com a forma das fichas, sobrepondo uma sobre as 
outras para melhor visualização.
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125 FOrmandO alunOs-leitOres  
cOmpetentes: Odisseia cOm tecnOlOgia
apresentadoras: alaise maria carrijo ramos e andrade  
[alaise.andrade@liceuasabin.br]  | tatiana carollo porto abdo  
[tatiana.carollo@liceuasabin.br]  | ana amélia Oliveira dos santos   
[anaamelia.santos@liceuasabin.br ]     
instituição: liceu albert sabin 
áreas: língua portuguesa, informática    

Este trabalho teve por finalidade principal contribuir para a formação de um 
leitor competente e ancorou-se nos princípios teóricos contidos nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), que entendem que a leitura é um processo no 
qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a 
partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, 
bem como de seus conhecimentos sobre a língua. O apoio das novas tecnologias, 
utilizadas como ferramenta de pesquisa e de montagem do produto final, foi 
fundamental para a execução deste trabalho e apoiou no momento de manter 
o aluno envolvido em suas tarefas. O estudante foi estimulado a trabalhar em 
grupo dentro de um contexto desafiador, devendo respeitar a opinião da maioria 
durante a composição do trabalho, colocando em prática todo conhecimento 
adquirido durante sua prática de leitura do livro “Odisseia”. Além disso, o 
aluno-leitor foi levado a entender que a tecnologia deve ser compreendida como 
mais uma ferramenta de aprendizagem na construção do conhecimento, o que 
constituía também uma das finalidades deste projeto. 
  

126 FOrmandO leitOres 
apresentadora:  sirlene rodrigues  [sirlenerodrigues@bol.com.br]    
instituição: e.e. Henrique dumont villares 
áreas: língua portuguesa, teatro    

A ideia deste projeto nasceu do objetivo de ampliar o interesse nos alunos pela 
leitura, para sedimentar no leitor e no ouvinte a importância de uma prática 
prazerosa, capaz de envolver o gosto pelo conhecimento de novo vocabulário, 
por meio de histórias escolhidas pelos próprios alunos leitores, para os colegas 
menores. A estratégia a ser utilizada é possibilitar que os alunos do 3º ano 
pratiquem a leitura e despertem o gosto por esta leitura nos alunos do 1º ano, 
que acabaram de ser apresentados ao mundo da escrita.
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HumanizandO O trânsitO        
apresentadora angélica Bonoti lima  [angelica_bonoti@hotmail.com]    
 instituição: emeb Frei lauro de carvalho Borges 
áreas: geograf ia, língua portuguesa, educação moral 
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O Projeto “Humanizando o trânsito” teve seu início com uma visita ao 
centro de formação da concessionária Autovias, com a exposição de leis de 
trânsito e comportamentos atitudinais em ruas e vias automobilísticas. 
Em sala de aula foi ouvido o cordel: “Transitando de bem com a vida”. 
Em seguida, foi realizada uma roda com apresentação deste cordel na 
própria concessionária. Foi realizada uma pesquisa com a comunidade 
com o título: “Atitudes negativas que me incomodam ocorridas no 
bairro”. Pensando em viabilizar a “solução” dos dados com maior índice 
de reclamações na pesquisa, foi realizada uma orientação nos portões da 
escola, visando a conscientização dos motoristas. Além disso, foi entregue 
um marca texto com as frases vencedoras de um concurso interno, que 
expressasse conteúdos de humanização do trânsito. Finalizando o projeto, 
houve um trabalho interdisciplinar com o profissional de Educação Física, 
desenvolvendo a sensibilidade corporal como meio de expressão, através 
da música “Rapidinho”, de Paulo Gimenes. Logo após, em Ribeirão Preto, 
na Convenção Estadual da Autovias, houve uma apresentação de dança 
ilustrando o assunto.
   

inclusãO: uma visãO dO presente  
nO cOtidianO escOlar      
apresentadora: alessandra cristina antonelli [ales.c.antonelli@gmail.com]   
instituição: emeb prof. antônio manoel de paula 
áreas: língua portuguesa, inclusão na educação    
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Este trabalho tem por objetivo discutir a inclusão de portadores de 
necessidades especiais em escola de ensino regular. Para tanto, são 
apresentados alguns paradigmas que a sociedade traz ao longo dos tempos 
em relação a esses portadores, situação essa, que será exemplificada através 
de um breve relado sobre a inclusão de um portador com Artrogripose 
Múltipla. A inclusão é uma realidade que tem provocado mudança de 
atitude por parte do professor, que é obrigado a contar com uma nova 
clientela, possuidora de necessidades mais específicas e diferenciadas. 
Observa-se também que a ausência de apoio técnico e de infraestrutura das 
escolas colabora para complicar ainda mais esse contexto. Esta pesquisa, 
portanto, visa a apontar para a necessidade de valorizar o desenvolvimento 
da competência social dos alunos, como forma mais eficaz de contribuir 
para o futuro convívio desses indivíduos na sociedade.
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129 intervalO dirigidO,  
uma prOpOsta de interaçãO
apresentador: rafael Belmejo marques [rafaelb@objetivosorocaba.com.br]       
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: educação Física, artes, recreação    

Lidar com o comportamento dos estudantes, durante os intervalos, é um dos 
desafios da escola. Embora, na maioria das vezes, são encontradas situações de 
camaradagem e de descontração, eventualmente podem surgir focos de tensões, 
que vão do imperceptível bullying, a situações de conflitos físicos. Para tentar 
dar conta desses problemas, o Objetivo Sorocaba vem colocando em prática 
diversas ações que transformam o intervalo em algo, ao mesmo tempo, lúdico e 
significativo. A consequência disso é a real integração entre os alunos. O intervalo 
dirigido é um projeto que oferece diversas atividades, propiciando, assim, um 
ambiente de escolhas. As propostas englobam diferentes jogos e brincadeiras 
mediadas por estagiários de diferentes áreas como Educação Física, Artes, Teatro 
e Dança. Dessa maneira, foi incentivado o processo de autonomia desses alunos, 
favorecendo sua socialização, de acordo com suas afinidades. Respeito, cuidado 
e cooperação são notados nessa interação de diferentes faixas etárias. Dessa 
maneira, a escola torna-se um local decisivo para a construção do sujeito.
  

130 JOrnal na sala de aula 
apresentadoras:  marinalva moura santos  [marinalvamourasantos@hotmail.com]  
| marcia aparecida Fernandes miron  [marciapfermir@hotmail.com]   
instituição: emeb profª vanda thereza de senne Badaró 
áreas: comunicação, arte, informática    

Esta oficina visa fornecer aos alunos um recurso pedagógico dinâmico, 
permanentemente atualizado e viável na sala de aula: o jornal, como recurso de 
apoio didático para todas as disciplinas curriculares. Hoje, a atividade escolar é 
cada vez mais voltada para a praticidade. Ao ler o jornal, o aluno, depara-se com 
a própria realidade, observando os erros e acertos que a sociedade e indivíduos 
cometem. Dentro deste contexto, ele vem exercer seu papel de formador de 
opinião, propiciado por este projeto.
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liçãO de casa e autOavaliaçãO:  
a serviçO da gestãO dO prÓpriO 
cOnHecimentO        
apresentadora: veridiana garcia da costa peron  [veriperon@hotmail.com]    
 instituição: centro educacional sesi 235 de Batatais 
áreas: matemática, ciências naturais, língua portuguesa 

131

Este projeto apresenta práticas avaliativas em diferentes momentos 
do processo de ensino aprendizagem. Estas práticas fazem parte de 
um projeto que tem a lição de casa, como fio condutor, objetivando 
desenvolver habilidades e competências referentes a um conhecimento 
mais consciente, da forma como aprendem; pelos estudantes, pelo 
professor, sobre o que seus alunos sabem, dominam ou não, para que 
possa regular ações metacognitivas, pertinentes às diferentes formas e 
tempos de aprendizagem e, ainda, para o acompanhamento dos pais. A 
autoavaliação, neste projeto de trabalho, tem papel fundamental sobre o 
modo mais adequado de autogestão, desafiando o aluno a fazer análises 
de suas próprias tarefas, num processo mental pelo qual o estudante 
toma consciência dos diferentes aspectos e momentos de sua atividade 
cognitiva. O projeto será trabalhado durante o ano todo. 
   

linguagem cOrpOral:  
mOvimentO, ritmO e vOz      
apresentadoras: nanci castilho gomes [nancigomes73@hotmail.com]  | 
chaiene cristina Barbosa capp [chaiene_capp@hotmail.com]  
instituição: e.e. profª nidelse martins de almeida 
áreas: educação Física, linguagem corporal, comunicação    
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O trabalho em questão segue por uma linha de movimentos corporais, 
associando-os com espaço, tempo e sonoridade, para assim explorar 
as possibilidades de experiências de movimentos do corpo através da 
percepção e relação com o mundo. 
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133 mapas, gráFicOs e medidas:  
um eXercíciO de leitura dO espaçO e 
dO mundO 
apresentadora:  mirtes carvalho de rezende  [bibarezende@ig.com.br]  |  
andrea chehade Kleiber campos  [andreac.k.c@gmail.com]   
instituição: escola vera cruz 
área: matemática    

No 2º ano, no eixo de trabalho com espaço e forma, um dos objetivos com 
as crianças é que identifiquem locais e descrevam relações espaciais usando 
entre outras a representação plana do espaço. Acreditando que as competências 
se desenvolvem em situações significativas, que nascem do cotidiano e se 
apresentam como problemas a serem resolvidos pelo grupo, é realizado, há 
alguns anos, uma proposta de trajeto pelos arredores da escola, o que propicia 
muita conversa e reflexão sobre onde encontrar e como utilizar as ferramentas 
necessárias para localizar um determinado destino e chegar até ele. Com 
esse trabalho, as crianças expõem suas hipóteses e discutem estratégias 
para solucionar o problema apresentado: como escolher o melhor percurso 
para percorrer, a pé, o caminho até o local escolhido, tendo como ponto de 
partida a escola. Esse processo abre espaço para novas aprendizagens na área 
de Matemática que envolvem o conhecimento de diversos instrumentos de 
medida, orientação espacial, leitura de mapas de ruas e diferentes formas de 
tratar a informação. Nesse trabalho específico, foram registradas as medidas de 
distância, obtidas em quilômetros e metros e a representação das informações 
colhidas foi feita em forma de gráficos. 

  

134 matemática divertida
apresentadora: maria leonor nascimento [camilamorelli@hotmail.com]       
instituição: e.e. Henrique dumont villares 
área: matemática   

O objetivo do trabalho é propiciar oportunidade de reconhecer e nomear as 
formas geométricas através de momentos lúdicos e essenciais aos alunos. 
Devido ao grande interesse que eles demonstram por esse eixo da Matemática 
– Espaço e Forma – este projeto busca diferentes e desafiadoras práticas 
para que possam avançar nessa área do conhecimento, trabalhando com 
as diferentes formas geométricas e desenvolvendo as habilidades espaciais.  
O foco está nas sequências didáticas caracterizando diferenças e semelhanças 
entre figuras planas.
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mídias e cOntOs:  
aliadOs da alFaBetizaçãO        
apresentadora: angelina rodrigues da silva Barbosa   
[angelina-pinkinha@yahoo.com.br]    
 instituição: emeb profª maria Brizabela Bruxellas zinader 
áreas: literatura infantil 
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Aproximar as crianças do gênero narrativo: contos de fada, construir 
habilidades de leitura, conhecer versões do conto, possibilitar a compreensão 
da história utilizando, como estratégia, as mídias disponíveis.
O uso dos contos de fada, associado aos recursos tecnológicos e à mediação 
do professor, potencializam o processo de alfabetização. O caminho de 
construção do conhecimento pode tornar-se mais atraente e interessante, 
se aliado às tecnologias disponíveis, desenvolvendo a imaginação, a 
criatividade e tornando-se um caminho mais atrativo e motivador no 
ingresso da criança ao mundo letrado. 

   

música e tecnOlOgia  
inOvandO a cada dia      
apresentadoras: maristela aparecida iope de alcântara  
[maristela.alcantara@gmail.com]  | monica pinheiro [mp_melim@hotmail.com]  
instituição: consultoria tecnologia educacional e Brinquedo cantado 
áreas: língua portuguesa, arte, informática    
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Esta oficina visa integrar arte e tecnologia a favor do processo de 
ensino-aprendizagem. Brincar é essencial na vida de uma criança. Brincar 
e criar com música e tecnologia é um dos caminhos propostos para 
despertar nas crianças a vontade de criar sempre mais, a curiosidade e 
a autonomia. A produção eleva a autoestima, desenvolve o senso crítico 
e favorece o desenvolvimento das habilidades tão necessárias nesta era 
digital: criticidade, autonomia, capacidade de lidar com diferentes 
situações, trabalho em equipe e respeito mútuo. A proposta é apresentar 
as ferramentas necessárias para a produção de uma animação Stop Motion 
após despertar, através de brinquedos cantados, a emoção, deixando a arte 
unir-se à tecnologia. 
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137 navegandO nas águas da arte  
cOm leOnilsOn - vivência e  
eXperimentaçãO cOm alunOs  
dO 1º anO
apresentadora: patricia do amaral pfutzenreuter [patriciareuter@uol.com.br]       
instituição: colégio marista paranaense 
áreas: geograf ia, matemática, artes plásticas      

Explorar e vivenciar possibilidades expressivas com diferentes materiais e 
procedimentos, utilizando-os em suas produções individuais e coletivas, para a 
criação de novas formas e significados. 
A partir de estudo da imagem da obra “Navio” do artista Leonilson, crianças do 
1º ano, nas aulas de arte, experimentaram diferentes materiais e vivenciaram 
inúmeros procedimentos, criando e recriando novas obras de arte. A releitura 
coletiva final foi a criação de um painel em tela plástica e tampinhas de 
garrafa PET. 

  

138 O atO de cOntar HistÓrias
apresentadora:  célia da conceição augusto [celia.augusto@hotmail.com]    
instituição: e.e. Henrique dumont villares 
áreas: língua portuguesa, arte     

Com o intuito de envolver os alunos nas diferentes práticas de leitura, eles 
são levados a vivenciar minuciosamente cada momento dentro da história de 
maneira a aguçar o interesse pelo tema abrangente.
Observa-se grande dificuldade dos alunos na leitura e compreensão de textos. 
O ato de contar histórias trará um mundo imaginário partindo do concreto 
e do abstrato criando relações com o texto. Essas práticas possibilitam ações 
de vivenciar e explorar dentro de um universo, momentos que provocam uma 
ampliação da capacidade de entendimento, interpretação e conclusão de um 
tema abordado.
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O HOmem e as representações  
cartOgráFicas: dOs mapas  
antigOs aO gps        
apresentadoras: ianina adamenas [ianina.gabriela@ceb.g12.br]  |  
sandra pitanga [sandra.pitanga@ceb.g12.br]  
instituição: centro educacional Brandão 
áreas: geograf ia, cartograf ia 
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A necessidade que o homem tem de desenhar os caminhos por onde 
passa é muito antiga. Dos entalhados na argila até os mais modernos, 
os mapas eram feitos para garantir a sobrevivência dos viajantes. Eles 
precisavam saber onde estavam as tribos inimigas, onde havia alimento, 
água, outros povos, etc. O projeto tem como objetivo aproximar o aluno da 
linguagem cartográfica, identificando os componentes que a envolvem e 
suas implicações na vida do homem. Foram feitos estudos sobre a história 
dos primeiros mapas da antiguidade e sobre o alfabeto cartográfico; 
observação de desenhos de plantas e percursos, além de pesquisas sobre 
instrumentos de localização. Por meio da leitura de imagens, puderam 
investigar como os espaços geográficos se organizam ou são constituídos 
a partir da ação do homem sobre o meio ambiente. O projeto favoreceu 
muitas reflexões a cerca da existência da tecnologia na vida do homem, 
desde a antiguidade até os tempos modernos. 

   O pOvO BrasileirO      
apresentadoras: patrícia Fernandes da silva [tissa.fernandes@terra.com.br]  | 
vanessa Francheli [vanefrancheli@yahoo.com.br]  
instituição: escola villare 
área: História    
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Nós, os brasileiros, somos um povo mestiço. O Brasil é um país que 
tem em sua identidade a marca da diversidade cultural. Por esta razão, o 
povo brasileiro foi o tema de estudo dos alunos do 5º ano na Escola Villare. 
Este estudo mostra-se especialmente importante, pois contribui para a 
construção da identidade brasileira de cada aluno. A brasilidade de cada 
criança se reafirma na medida em que tem a oportunidade de conhecer as 
tradições de seu povo, apreciá-las, vivenciá-las e se reconhecer nelas. Neste 
trabalho, múltiplas fontes de pesquisa foram trabalhadas: documentos 
históricos, obras de arte, canções, vídeos, mapas, textos informativos e 
visita aos museus Afro e Paulista, exigindo dos alunos procedimentos de 
leitor e os desafios de articular informações, analisar, reelaborar e expor 
coletivamente a síntese das aprendizagens em forma de texto escrito e 
exposição oral.  
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141 OrientaçãO seXual 
apresentadoras: Janaina maria carvalho Katinskas [janainamck@ig.com.br]  |  
Helena verderamis sellani [helena@escolavillare.com.br]    
instituição: escola villare 
áreas: ciências naturais, Orientação sexual      

Identificar o papel dos gêneros e suas diferenças quanto ao processo do 
desenvolvimento, compreender o que é a puberdade e as mudanças corporais 
que ocorrem nessa fase; Entender o processo de concepção dos seres humanos; 
Respeitar as diferenças e lidar responsavelmente com as mudanças pertencentes 
à puberdade.
O trabalho descreve uma sequência de encontros sobre orientação sexual realizado 
com turmas do 5º ano do Ensino Fundamental I. A orientação sexual nessa fase 
faz parte do início de um processo de informações, reflexões e questionamentos 
sobre relação entre gêneros, mudanças decorrentes da puberdade e saúde sexual 
com a função de orientar os alunos para tomada de atitudes responsáveis. Essa 
sequência didática visa auxiliar o aluno durante a passagem pela puberdade 
através de atividades e dinâmicas.
 

142 OrquestrandO aprendizagens
apresentadora:  aline de camargo lima morguetto   [limorguetto@hotmail.com]    
instituição: sesi santos 087 
áreas: língua portuguesa, educação Física, arte: música      

O presente trabalho partiu da unidade didática “A representação da água” 
que propunha que os alunos representassem a água em suas diversas formas, 
além de propor um coral com a música “Água mineral” do intérprete Carlinhos 
Brown, utilizando tambores confeccionados com material alternativo. Para a 
realização dessa proposta, foi aproveitado o conhecimento de alguns alunos que 
faziam aula de canto, para auxiliar na organização do coral e confeccionados 
além dos tambores, chocalhos com latinhas de refrigerante. Ampliando 
todo esse trabalho foram criadas paródias musicais que envolvessem temas 
trabalhados em sala, e eram feitos os arranjos musicais, utilizando tanto 
materiais alternativos como também a percussão corporal. Envolvidos com 
a música, dois alunos que tocavam violão e flauta transversal pediram para 
integrar os sons de seus instrumentos ao do grupo. Foram trabalhados diversos 
gêneros musicais, o que incentivou alguns alunos a elaborarem coreografias 
para essas músicas. Dessa forma, foram organizadas apresentações diversas 
envolvendo canto com acompanhamento de instrumentos e danças.  
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Os cincO sentidOs - JOgOs        
apresentadoras: Fabíola germano vallerini  
[fabiana.castilho@objetivosorocaba.com.br]  |  
Kelly regina v. Biazotto [fabiana.castilho@objetivosorocaba.com.br]  
instituição: colégio Objetivo sorocaba - centro 
áreas: ciências naturais, língua portuguesa, artes plásticas,  informática
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Você gosta de jogos? Qual jogo mais diverte você? Foi assim que o 5º ano 
iniciou seu projeto de criação de um jogo, desde suas regras até as peças 
e tabuleiro. Porém, todo o conteúdo vivenciado na disciplina de Ciências, 
sobre os cincos sentidos, norteou esta criação. Vivenciar e experimentar 
são fases importantes do processo de aprendizagem de uma criança e não 
devem ser descartadas deste projeto. Os alunos participaram de momentos 
em que, vendados, tiveram que sentir e descobrir os cheiros que tinham 
os temperos, ouvir sons, defini-los e experimentar diversos alimentos. O 
computador foi utilizado como recurso tecnológico para criação de cartas, 
digitação de regras e pesquisas de imagens. 

   

Os JOgOs para aprender matemática      
apresentadora: cristiane chica [crischica@mathema.com.br]    
instituição: mathema 
áreas: ciências naturais, informática    
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O ato de jogar tem um papel importante no desenvolvimento de 
habilidades de raciocínio matemático. Neste trabalho, será discutido como 
os jogos, aliados à perspectiva metodológica da resolução de problemas e 
aos recursos de comunicação, podem envolver os alunos em processos de 
aprendizagem de noções e conceitos matemáticos. 
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145 OssOs dO cOrpO HumanO        
apresentadora: alessandra cristina antonelli [ales.c.antonelli@gmail.com]    
 instituição: emeb prof. antônio manoel de paula 
áreas: ciências naturais, informática     

Desenvolver habilidades de observação, pesquisa e registros, conhecer 
e saber empregar conceitos científicos básicos sobre os ossos humanos, 
valorizar a saúde individual e coletiva. Nesta atividade os alunos buscaram 
através da pesquisa, localizar, registrar e trocar informações obtidas sobre a 
estrutura óssea do corpo humano. Entretanto, as habilidades de observação, 
anotação, discussão e digitalização, permearam por todo o tempo da execução 
deste trabalho. Assim os alunos passaram a conhecer, saber e empregar 
alguns conceitos científicos básicos sobre os ossos humanos, valorizando a 
saúde individual/coletiva. O estudo do corpo humano é um tema motivador 
para a faixa etária de nove a 11 anos de idade, desta forma, além do 
aprendizado acadêmico, conseguiu-se uma reflexão sobre a importância dos 
comportamentos dos alunos durante as brincadeiras, pois há possibilidade 
de fraturas nos ossos, causando sérios problemas de saúde nos colegas, além 
do desconforto do causador deste problema. Portanto, houve um grande 
sucesso da aprendizagem e aceitação de todos, principalmente pelo uso da 
tecnologia digital.

146 O traBalHO cOm a literatura:  
ilustrações e ilustradOres em FOcO
apresentadora: ana paula mateus [apmateus2010@hotmail.com]       
instituição: colégio Oswald de andrade 
áreas: língua portuguesa, literatura   

Durante todo o ano de 2012, alunos do 5º ano participaram de propostas a 
partir das quais puderam ampliar sua formação como leitores literários. Tiveram, 
assim, a oportunidade de lidar com a literatura de formas variadas, em práticas 
como: produzir recomendações literárias; discutir sobre personagens; ler 
títulos individual ou coletivamente; analisar coleções; ampliar a compreensão 
sobre o trabalho de ilustradores. Em uma das propostas, foram convidados a 
preparar um álbum virtual reunindo ilustrações de própria autoria. O trabalho 
se deu a partir dos livros Coraline, de Neil Gaiman, e “Mistério no Museu 
Imperial”, de Ana Cristina Massa (os títulos favoritos do grupo). Para tanto, 
se fez necessária uma análise das produções de alguns ilustradores literários 
considerando, entre outros aspectos, os recursos que utilizavam, as impressões 
que suas ilustrações causavam no leitor e a relação que estabeleciam com 
os textos escritos. Ao planejar como fariam as próprias ilustrações, uma das 
principais intenções dos alunos foi fazer uso de formas e materiais inusitados, 
que pudessem surpreender os leitores ou interferir em seu imaginário. 
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O usO das nOvas tecnOlOgias nO 
prOcessO de ensinO-aprendizagem
apresentadora:  selma ruas Ferreira   [selma.rf@ibest.com.br]    
instituição: sesi santos 087 
áreas: informática como recurso em várias áreas    
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 A Informática se apresenta como uma tendência mundial de comunicação 
e auxílio no desenvolvimento de tarefas, interferindo de forma irredutível 
em todas as áreas do conhecimento. As crianças já nascem inseridas no 
mundo tecnológico, direta ou indiretamente, todos fazem uso de algum 
desses serviços. A informática pode ser um meio poderoso para o avanço na 
educação, pois trata-se de algo inovador, interessante, que aguça a curiosidade 
e desenvolve a criatividade, com infinitas possibilidades a serem utilizadas na 
produção docente e discente. Assim, será apresentada a relevância do uso do 
computador como um recurso a mais no processo ensino-aprendizagem, por 
ser atrativo e auxiliar no desenvolvimento de habilidades básicas, necessárias 
para um bom desempenho escolar como atenção, concentração, memorização, 
organização e busca pelo saber. 
   

parque dOs dinOssaurOs: calçadas 
revelam HistÓria!      
apresentadora: graziella Felizari [felizabba@hotmail.com]    
instituição: sesi - centro educacional 339 - araraquara  
áreas: ciências naturais, língua portuguesa    

148

Em 2011, foi desenvolvida uma proposta de trabalho na qual os alunos do 
1º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional SESI 158 (hoje Centro 
Educacional SESI 339) tiveram a oportunidade de visitar o Parque Infantil 
“Leonor Mendes de Barros”, na cidade de Araraquara – SP. Essa proposta 
teve início no trabalho com a unidade “Identificando um ambiente”, 
presente no material didático da Rede Escolar SESI-SP “Ciências da 
Natureza e Matemática”. O trabalho foi aprofundado por meio de registro 
fotográfico, realizado pelos alunos, das pistas de animais pré-históricos 
presentes nas calçadas de arenito do referido parque. Os alunos não tinham 
ideia da presença de tais pistas e o que elas significavam; nesse sentido, 
foram enviadas as fotos a paleontólogos que as analisaram e responderam 
às dúvidas dos alunos. Foi verificado um profundo interesse dos alunos 
pelo tema, tornando-se mais atentos à necessidade de conservação das 
áreas fossilíferas da cidade e provando que a Paleontologia é uma ciência 
passível de ser transmitida além dos muros da universidade. 
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149 pequenas caBeças, grandes cÉreBrOs 
apresentadora: claudia lima gabionetta [claudiagabionetta@uol.com.br]   
instituição: escola vera cruz 
áreas: História, geograf ia, matemática, ciências naturais, língua portuguesa, 
música        

Para valorizar a curiosidade dos alunos, por meio da leitura e da pesquisa, 
eles são estimulados a compartilhar o que aprendem com seus colegas de classe, 
e a contribuir para a aprendizagem do grupo. O projeto procurou também 
valorizar o conhecimento que cada aluno possui em relação ao mundo que o 
cerca, dando voz àqueles que, às vezes, apresentam dificuldade em relação aos 
conteúdos curriculares e que, em um diferente contexto, têm a oportunidade de 
demonstrar o que sabem e também valorizar e estimular alunos que precisam 
ser mais desafiados, já que apresentam condições de avançar na busca de 
novos conhecimentos, ampliando seu repertório pessoal. Alunos do 4º ano 
são incentivados a fazer pesquisas sobre diferentes assuntos de seu interesse, 
preparando uma apresentação para os colegas da classe. São orientados para 
que façam suas pesquisas em diferentes fontes de informação, fazendo uso das 
novas tecnologias disponíveis e aprendendo a transformar as informações lidas 
em um texto escrito por eles. Precisam compreender e estudar a respeito do 
assunto, para que consigam expor com clareza os conteúdos abordados e para 
que sejam bem entendidos por seus interlocutores.
 

150 planeta terra e seus astrOs
apresentadora:  eliana elena pistelli antunes    
[fabiana.castilho@objetivosorocaba.com.br]    
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: História, geografia, ciências naturais, língua portuguesa, artes plásticas       

A partir de uma aula de História e Geografia e uma pesquisa realizada pelos 
alunos sobre a profissão astronauta, a professora do 2º ano elaborou o projeto 
“Planeta terra e seus astros” (com grande interesse de seus alunos sobre o 
assunto). Através de uma simulação da explosão cósmica, iniciou-se o trabalho. 
Vídeos, aulas especiais, pesquisas, tudo sobre a origem do planeta Terra, sistema 
solar, ordem dos planetas, contribuíram para que os alunos compreendessem as 
fases da Lua. Todo este trabalho permitiu que as crianças criassem um grande 
móbile, composto pelas quatro fases da lua, o Sol e a Terra.   
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planO de traBalHO, autOavaliaçãO 
e pOrtFÓliO nas sÉries iniciais        
apresentadoras: adriana nabarrete [adriana.nabarrete@ceb.g12.br]  |  
ana carolina moura Batista [carol.moura@ceb.g12.br]  
 instituição: centro educacional Brandão 
área: avaliação
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Troca de experiências sobre avaliação e uso de portfólio para avaliação 
do processo de aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental I.
Quais as vantagens de um trabalho partilhado com os alunos do início ao 
fim? À medida em que o educador estabelece os objetivos em parceria com 
o grupo e apresenta a proposta de trabalho aos alunos, a aprendizagem e 
a avaliação tornam-se mais significativas. Portfólio – como organizar? O 
que priorizar? O conceito de Portfólio e o trabalho com alunos de 2º ano de 
Ensino Fundamental.
 

   

práticas de leitura dO teXtO  
literáriO em sala de aula: cOmO a 
escOla pOde cOntriBuir para a  
FOrmaçãO de leitOres literáriOs?      
apresentadora: edna Oliveira do carmo [ednaolicarmo@gmail.com]    
instituição: instituto superior de educação de são paulo - singularidades  
áreas: língua portuguesa, literatura    
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Este projeto é resultante de uma pesquisa desenvolvida em um 3º ano do 
Ensino Fundamental cujo objetivo foi examinar como o texto literário era 
trabalhado em sala de aula. Para entender como era desenvolvido o trabalho, 
ou seja, entender as práticas leitoras presentes neste 3º ano, foi necessário 
historicizar as práticas de leitura; conhecer e compreender as orientações 
dos documentos oficiais nacionais e, por fim, o que dizem alguns teóricos 
da área a respeito da leitura e do trabalho com o texto literário em sala de 
aula. A metodologia que embasou este trabalho foi a pesquisa qualitativa, 
de cunho etnográfico. Os dados analisados apontaram questões relativas 
à presença ou não do livro didático em sala de aula e indícios de práticas 
leitoras que favorecem a formação do leitor literário. 
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153 práticas de leitura na alFaBetizaçãO 
- traBalHO cOm adivinHas 
apresentadora: michelle de la cruz lui [michellelui10@yahoo.com.br]   
instituição: escola villare 
área: língua portuguesa: leitura        

As situações de leitura, que contribuem para a apropriação do sistema 
alfabético, são aquelas que brindam as crianças com a oportunidade de enfrentar 
e resolver problemas relativos à compreensão dos textos. Atribuir espaços 
para o trabalho com textos conhecidos pelas crianças, em situações onde seja 
significativo lê-los e relê-los, torna possível acompanhar no texto o que vai sendo 
dito e dá lugar a muitas reflexões vinculadas com a correspondência entre “o 
que se diz” e “o que está escrito”. Mas, como planejar o trabalho com leitura nas 
salas de alfabetização? Que tipo de intervenção o professor pode fazer, diante de 
crianças de um mesmo grupo, que se encontram em diferentes momentos no 
processo da aquisição da leitura e escrita? Essas são algumas questões que o 
presente trabalho abordará.
 

154 prOduçãO de autOria  
de cOntOs de suspense
apresentadora:  luana marra   [luanamarra@escolasanti.com.br]    
instituição: escola santi 
áreas: língua portuguesa, literatura       

Produção de autoria de contos de suspense é um projeto realizado com 
turmas de 4° ano, na área de Língua Portuguesa. Por meio dele, os estudantes 
têm a oportunidade de se colocar como autores de um conto de suspense, 
participando ativamente de todo o processo de produção: planejamento do 
enredo, listagem de episódios, textualização e revisão. Para tal, ao longo 
do estudo, as crianças entram em contato com alguns contos de suspense, 
fazem análises aprofundadas desse tipo de enredo, descobrindo dessa forma, 
as particularidades desse gênero, conhecimento essencial para a produção de 
autoria. No decorrer do trabalho, as questões acerca da gramática também são 
intensamente discutidas, entre elas o estudo dos adjetivos tão presentes nesses 
textos ricos de descrições dos personagens e detalhes dos cenários.  
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prOJetO autOBiOgraFias        
apresentadora: patricia diniz Oliveira [paty.diniz@ig.com.br]   
instituição: colégio santo américo 
área: língua portuguesa

155

O “Projeto Autobiografias” foi desenvolvido pelos alunos do 1º ano 
do Ensino Fundamental. Partimos do estudo de textos biográficos, para 
chegarmos aos autobiográficos. Pela reflexão sobre textos produzidos 
por diferentes autores, as crianças tornaram-se capazes de construir 
seus próprios textos, seja como redator ou narrador. Durante o projeto, a 
produção foi organizada de modo a possibilitar reflexões intensas sobre 
a linguagem escrita. Neste caso, o texto foi elaborado de acordo com as 
possibilidades de cada aluno, explicitando seus saberes, que podem ser 
foco de reflexões mais amplas, orientadas pelo professor e por colegas 
com diferentes experiências. O livro, contendo as autobiografias de todos 
da classe, significou um destino real e interessante para o trabalho dos 
alunos, o que contribuiu para que se esforçassem e se dedicassem durante 
as etapas, e para que as revisões se tornassem necessárias antes do 
lançamento do livro, na manhã de autógrafos. 
 

   

prOJetO cOnstruçãO da casa de 
leitura - interaçãO escOla, Família 
e cOmunidade      
apresentadoras: adriane Fay Biasi [fabiadri@gmail.com]  |  
Katia maria lima [katialima.lima9@gmail.com]  
instituição: emeb professor antônio gonçalves  
áreas: língua portuguesa, arte: teatro      

156

Estimular o prazer de ler, possibilitar o acesso à leitura, criar uma 
cultura de participação através da construção da biblioteca, confecção de 
puffes, almofadas, e leitura com os filhos.
Com estes objetivos elaborou-se a construção de uma biblioteca, em parceria 
com pais e voluntários, através de sequência didática utilizada pelos 
professores para integrar alunos e família ao lançamento da biblioteca.
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157 prOJetO de residência pedagÓgica: 
regência em sala de aula e impactOs 
na FOrmaçãO inicial e cOntinuada 
apresentadora: yara alessandra alberio [yara@singularidades.com.br]  |  
tatiana andrea Olave Ortiz  [tatiana@singularidades.com.br]  |  
anna luiza de Fatima Borges  [annaluizafb@hotmail.com]   
instituição: alunos: formação de professores/singularidades 
área: pedagogia        

O trabalho visa compartilhar uma experiência de residência pedagógica, 
vinculada ao Programa de extensão universitária, e apresentar os impactos 
dessa experiência na formação inicial e continuada de estudantes do curso 
de Pedagogia e de Pós-Graduação em Currículo e Didática. O esperado é que, 
a partir das informações compartilhadas, possa-se refletir sobre o quanto é 
enriquecedor, no percurso acadêmico, envolver-se em projetos que permitam 
a articulação entre teoria e prática, instrumentalizando o futuro docente ou o 
docente para a gestão qualificada do processo de ensino-aprendizagem.
 

158 prOJetO: dOe seu BrinquedO
apresentadoras:  erika Barbosa Feliciano  [macaejark@hotmail.com]  |  
adriane Fay Biasi  [fabiadri@gmail.com]   
instituição: emeb professor antônio gonçalves 
áreas: ciência social, educação moral       

Entender a escola como um lugar que pertence a todos, cabendo a cada um 
fazer a sua parte no cuidado, manutenção e crescimento desse local. Proporcionar 
aos alunos a alegria de compartilhar os demais objetos que não lhes são mais 
necessários. Aumentar o acervo de brinquedos da escola, proporcionando mais 
opções de lazer no período de permanência no ambiente escolar. Relato do 
projeto desenvolvido pelas professoras no qual as crianças foram sensibilizadas 
a doar um brinquedo para a escola.  
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prOJetO interdisciplinar: Brasil  
mestiçO; uma terra de muitOs pOvOs        
apresentadora: cristiane rocha ribas [crikarr@hotmail.com]   
 instituição: colégio dos santos anjos 
áreas: História, artes, língua portuguesa, geograf ia

159

O trabalho consistiu em desenvolver um único tema englobando 
diferentes disciplinas, ou seja, elaborado através da pedagogia dos 
projetos. O tema foi a História do Brasil, visto que, durante o ano foram 
desenvolvidas sequências didáticas referentes a diferentes disciplinas 
correlacionadas com esse tema, tornando, assim, a aprendizagem 
significativa dentro de cada contexto. A escolha do título e logotipo, 
durante a disciplina de Artes, foi o pontapé inicial. Cada aluno(a) trouxe a 
sugestão elaborada em conjunto com a família e, em seguida, houve uma 
votação no colégio, situação que possibilitou a parceria família-escola. 
Em Língua Portuguesa, foram analisadas reportagens atuais, articulando 
interpretação de texto, gramática e produções textuais, sempre embasadas 
por muitas discussões. A análise de gráficos e sensos foram contribuições 
extremamente importantes para a inserção da Matemática. Na disciplina 
de Geografia foi desenvolvido o tema através do trabalho com mapas, 
regiões brasileiras, regionalidade e a relação do cidadão no mundo. A 
organização com História teve o enfoque da História do Brasil, desde o 
descobrimento até os dias atuais, originando, assim, a produção de um 
roteiro de uma peça teatral. O roteiro e a produção foram fruto do trabalho 
coletivo que o grupo do 5° ano desenvolveu. 
 

   
prOJetO: sistema de numeraçãO  
decimal. traBalHandO cOm O  
sistema mOnetáriO      
apresentadora: clélia gonçalves chaves [cleliagoncalveschaves@gmail.com]   
instituição: emeb mariano marcelino nascimento  
área: matemática     

160

O fato de trabalhar esse conteúdo, sistema de numeração decimal, foi 
fundamental na vivência dos alunos. Foi notado que ao desenvolver esse 
trabalho, com dicas da formação continuada de professores em Matemática, 
haveria uma contribuição muito grande para a vida social dos alunos. 
Compreender a organização do sistema de numeração decimal; resolver e 
comparar resoluções de problemas; fazer uso do conhecimento que se tem 
sobre o valor das cédulas do real e perceber que os números tem um uso 
social e que estão presentes em muitas situações do seu cotidiano.
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161 prOJetO Xadrez 
apresentadora: letícia cintra viganó [leticiavigano@ig.com.br]     
instituição: externato santo antonio 
área: Jogo de Xadrez com todas as suas possibilidades cognitivas        

O bjetiva-se mostrar e demonstrar atividades e conceitos a serem trabalhados 
com educandos de seis anos, além de proporcionar subsídios para os professores 
possibilitarem aos alunos dos anos iniciais, experiências significativas de 
aprendizagem do jogo de xadrez, interpretando o tabuleiro como nossa “vida”.
 

162 puBerdade: O que É issO?  
transFOrmações que O cOrpO  
passa na puBerdade
apresentadora:  lucia velloso de almeida  [lucia.velloso36@gmail.com]     
instituição: centro educacional sesi 400 - são roque 
área: educação sexual      

O trabalho tinha como intenção que os alunos percebessem que o nosso 
corpo tem órgãos com diferentes funções, entre eles, as glândulas responsáveis 
pela produção de substâncias reguladoras, chamadas hormônios sexuais, 
responsáveis pelas transformações do corpo. É um tema que desperta muita 
curiosidade, interesse, mas também, constrangimentos para alguns. Por isso, 
foram necessárias rodas de conversa e algumas leituras para se sentirem seguros 
e confiantes e, esclarecerem as dúvidas que surgiam... E como surgiram dúvidas! 
Surgiu então, a necessidade de organizar uma caixinha onde colocassem as 
perguntas que seriam respondidas pela autora. Observou-se que essa atividade 
motivou ainda mais os alunos, o que foi muito produtivo e interessante. Através 
das pesquisas, desenhos, registros escritos e leituras, os alunos compreenderam 
o que é “puberdade” e observaram através da “linha do tempo”, construída por 
eles, que o desenvolvimento do corpo é diferente em cada pessoa, bem como, 
a transformação de um corpo infantil em um corpo adulto e as mudanças que 
ocorrem no corpo durante essa fase. 
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qualidade de vida cOletiva        
apresentadora: adriana da silva rocha [marinaarthur@ig.com.br]   
 instituição: e.e. professora Flora stella 
áreas: educação Física, Biologia, matemática, sociologia, Filosof ia, 
antropologia

163

T rabalho que visa promover a qualidade de vida; conquistar uma meta 
individual de massa corpórea; propiciar o processo de ensino aprendizagem 
referente ao conteúdo conceitual e ao conteúdo atitudinal.
Avaliação antropométrica básica (estatura, massa corpórea e circunferência 
abdominal) com alunos do 1º ao 5ºano com início no mês de março e 
término em novembro, com a participação da família. Projeto ampliado 
ao grupo escola: docentes e funcionários, visando criar uma cultura de 
cuidados pessoais com a alimentação e a saúde.

 

   

quantO custa ter uma  
alimentaçãO saudável?      
apresentadora: ana paula rheda garcia [paulagarccia@hotmail.com]   
instituição: emeb profª maria angela david Henrique dos santos  
área: matemática      

164

Objetivo: Fazer com que a criança compreenda a utilização das 
grandezas, medidas e o funcionamento do sistema monetário bem como 
sua função social. Incentivar o comportamento empreendedor. 
Desenvolver o projeto de forma que ofereça aos alunos várias situações 
de contagem para saber qual o valor gasto para se ter uma alimentação 
saudável.
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165 rádiO e JOrnal na escOla: prOJetOs 
que eXtrapOlam a sala de aula 
apresentador: Fernando ribeiro pimentel [fernando@colegiooswald.com.br]     
instituição: colégio Oswald de andrade 
áreas: língua portuguesa, artes, informática        

Desde 2008, o colégio conta com dois projetos extraclasse que contribuem 
para a formação de um aluno pesquisador. São eles a “rádio da boca pra fora” 
e o jornal “letras e rabiscos”. Ambos os projetos fortalecem o protagonismo 
do aluno ao colocarem-no como produtor da cultura institucional, a partir da 
participação voluntária em projetos que contam com o reconhecimento social 
(que o fazer escolar pode promover), como consequência última da ação do aluno. 
Os dois projetos também servem como suporte para a comunicação de trabalhos 
feitos em sala de aula, atribuindo novos significados tanto para o trabalho a ser 
comunicado, como à plataforma usada nesta comunicação.
 

166 reFleXões sOBre a escrita  
da língua inglesa        
apresentadoras: Bianca sgai Franco [biancafranco@escolasanti.com.br] |  
lígia da silva garrucho duran [ligiaduran@escolasanti.com.br]  
instituição: escola santi 
área: língua estrangeira: inglesa    

O trabalho visa compartilhar a experiência com profissionais da área 
para obter suas opiniões a fim de cada vez mais aprimorar nossa prática e 
refletir sobre o ensino da língua estrangeira.
A concepção construtivista dentro do ensino de línguas traz um grande 
desafio, principalmente ao entrar no campo do ensino da leitura e da escrita. 
A coerência entre planejamento, concepção e prática possibilitou um novo 
caminho para a escrita e leitura da Língua Inglesa, proporcionando às 
crianças do 1º ano do Ciclo I a reflexão sobre sua própria língua e a segunda 
língua, gerando aprendizados valiosos para a postura de leitor e escritor em 
Língua Inglesa.
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reFleXãO sOBre O traBalHO  
cOm teXtOs instruciOnais nas  
sÉries iniciais
apresentadora:  tatiana luiza da silva lima  [tluizalima@bol.com.br]     
instituição: escola villare 
área: língua portuguesa    

167

Ampliar os conhecimentos dos alunos quanto a leitura e escrita, análise da 
estrutura dos textos prescritivos e sua função social.
Reflexão sobre o trabalho com textos instrucionais nos anos iniciais. Este 
trabalho pretende trazer um olhar sobre a utilização deste gênero textual 
como forma de potencializar a produção escrita dos alunos em processo 
de alfabetização. Os textos instrucionais apresentam uma estrutura que 
possibilita a ampliação dos conhecimentos dos alunos sobre diversos 
aspectos iniciais da escrita e leitura. Além disso, são textos em que se percebe 
claramente a situação comunicativa.

 

   

resgatandO a autOestima  
de alunOs cOm deFasagem na 
aprendizagem      
apresentadores: alex silvio de moraes [alexlecomoraes@hotmail.com]  | 
Francisca Barbosa de sá santana [franciscabsa@terra.com.br]  
instituição: e.e. profª nidelse martins de almeida  
área: língua portuguesa     

168

Logo nas sondagens iniciais desta turma, de 5º ano, identificou-se 
uma aversão ao ato de escrever, um medo intenso de escrever. Todavia, 
como fazer para que alunos que tinham medo de escrever fizessem uma 
lista de palavras em um diário pessoal? Optou-se por adiar a produção do 
diário. Desse modo, os autores garantiram aos alunos oportunidades de 
construir e consolidar a escrita alfabética, de avançar na autonomia de 
leitura e escrita. Justificativa para este trabalho: é a autonomia didática 
do professor para organizar a proposta curricular de maneira adequada as 
necessidades dos alunos que possibilita o alcance dos resultados esperados. 
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169 residência pedagÓgica: a FOrmaçãO 
dO prOFessOr alFaBetizadOr: relatO 
de eXperiência 
apresentadoras: emedina domingos miranda [emedina_miranda@hotmail.com] 
| luana alves de andrade [andradelu_207@hotmail.com] | Fabiana França 
catarino [fabicatarino21@hotmail.com]    
instituição: aluno: formação de professores/singularidades 
áreas: língua portuguesa, pedagogia        

O projeto visa compartilhar uma experiência de residência pedagógica, 
vinculada ao programa de extensão universitária, e apresentar as contribuições 
dessa experiência na formação inicial do estudante de Pedagogia. O esperado é 
que a partir das informações compartilhadas possa ser promovida a discussão a 
respeito da importância dos estudantes de Pedagogia, em sua formação inicial, 
ingressar nas salas de aula da educação básica da rede pública de ensino, de 
modo a aprender sobre (a) as situações didáticas e formas de intervenção no 
âmbito da alfabetização e do letramento de alunos do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental; (b) determinados aspectos do funcionamento da escola pública; 
(c) os vários saberes necessários para o exercício da docência.
 

170 rOBÓtica educaciOnal cOm Kit  
WedO legO - criandO, prOgramandO, 
BrincandO e aprendendO
apresentador: marcelo ribeiro salles  [marcelo.salles@ceb.g12.br]     
instituição: centro educacional Brandão 
áreas: matemática, Física, informática, robótica, ciências      

O conjunto Wedo “Nós Fazemos”, construção em robótica, apresenta a 
robótica aos alunos do Ensino Fundamental 1 de forma direta, fácil e divertida. 
Alunos de seis a nove anos trabalham como se fossem cientistas, engenheiros, 
matemáticos e designers, através de experiências robóticas. Os alunos são 
capazes de construir modelos utilizando motores, sensores de inclinação e 
de movimento, engrenagens, polias, rosca sem fim, elásticos, etc. Aprendem 
noções de lógica e começam os primeiros passos na programação dos seus 
modelos. Explorando e desenvolvendo modelos criados por eles mesmos, 
adquirem habilidades em Ciências, tecnologia, engenharia, Matemática e 
linguagem.
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sarau literáriO        
apresentadora: cássia regina cunha garcia [cassiareginagarcia@ig.com.br]   
instituição: e.e. profª Flora stella 
áreas: História, geograf ia, sociologia, língua portuguesa

171

Resgatar o hábito da leitura prazerosa, divulgar obras de autores 
consagrados da literatura, propiciar o enriquecimento do vocabulário 
e contato com textos de qualidade, despertar a vontade de aprender e 
desenvolver a oralidade através das atividades propostas e aprimorar 
nos alunos a competência leitora e por sua vez, auxiliar o processo da 
produção de texto. Ampliar o repertório das crianças do 2º ano do Ensino 
Fundamental no Ciclo I em relação a diversos gêneros textuais, levando-as 
ao conhecimento de obras de autores consagrados da literatura, bem como, 
textos da sabedoria popular, desenvolvendo nos alunos a competência 
leitora, como prevê o programa ler e escrever por meio de apresentações à 
comunidade escolar.

 

   

seXualidade(s): discussões  
sOBre gênerOs cOm alunOs e  
alunas dO 5º anO      
apresentadoras: rosana silva garcia solha [rosanas@lourencocastanho.com.br]  | 
Karyn Bulbarelli [karynb@lourencocastanho.com.br]  
instituição: escola lourenço castanho  
áreas: educação sexual     

172

A sexualidade, tema nuclear do desenvolvimento humano, permeia os 
espaços e a rotina escolar sob as mais variadas formas. Desde o interior das 
salas de aula, do pátio, corredores e banheiros, passando pelas descobertas 
corporais, pelos desenhos e brincadeiras infantis, na segregação “Luluzinha 
e Bolinha”, nos escritos proibidos que marcam os tampos das mesas e as 
portas dos banheiros, nos rostos ruborizados, nas primeiras cartas de amor, 
nos namoros escondidos na quadra quando ninguém vê ou até para que todo 
mundo veja. Não há dúvidas de que a escola desempenha uma função bastante 
importante na educação sexual de seus alunos, mas claro, não a é a única, 
nem tampouco a primeira. Segundo nossa concepção educacional, quando 
a infância já cede lugar para a adolescência, muitas questões merecem um 
aprofundamento para que novos arranjos pessoais e sociais possam surgir. 
Será apresentado um recorte do trabalho desenvolvido com as turmas dos 5ºs 
anos quando, a partir de algumas leituras e atividades dirigidas, os alunos 
são levados a refletir sobre a importância do autoconhecimento para ampliar 
suas compreensões a respeito dos gêneros, do preconceito e da sexualidade 
propriamente. 
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173 situações-prOBlema 
apresentadora: alessandra cristina antonelli [ales.c.antonelli@gmail.com]     
instituição: emeb prof. antônio manoel de paula 
área: matemática        

Aprendendo a interpretar situações-problema, através da apresentação de slides 
no PowerPoint. Assim, este projeto visa auxiliar na compreensão do raciocínio 
lógico matemático, ampliando o repertório na criação de imagens mentais 
para melhor compreensão de situações-problema e posteriormente, resolvê-los 
através de operações com números naturais e racionais. Nossas crianças possuem 
conhecimento técnico operatório nas situações-problema, porém, apresentam 
certa dificuldade em analisar a comanda, muitas vezes causada pela falta da 
criação de imagens mentais durante a leitura e interpretação. Portanto, foi 
notada quão rica foi a troca durante as atividades. Durante a aplicação verificou-
se que a arte de pensar está ficando menos prazerosa entre as crianças. Para 
alguns alunos o passo a passo na interpretação auxiliou-os na compreensão dos 
enunciados. Assim o objetivo foi atingido: muitos alunos passaram a ser mais 
atentos na leitura, buscando resolver os problemas de maneira correta e com 
mais autonomia. 
 

174 tal am
apresentadoras:  Joyce mitnik szlak  [joyce.s@renascenca.br]  | roberta Krauss  
[roberta.krauss@gmail.com]  | tamara gebers  [tamar@globo.com]  
instituição: colégio Hebraico Brasileiro renascença 
áreas: língua estrangeira: Hebraico e línguas em geral      

Com o intuito de fortalecer o ensino de línguas em nossa escola, que habilite 
os nossos alunos a dialogar, utilizando um vocabulário diversificado, moderno 
e funcional, a ler e compreender textos com diferentes graus de complexidade 
e a redigir textos com estruturas completas, adotamos, o programa “Tal Am” 
(currículo de língua hebraica e legado judaico). No contexto específico da 
escola, a língua hebraica é reconhecida como um dos principais elementos que 
promovem a unidade do povo judeu. Neste sentido, o hebraico traduz-se na base 
da expressão cultural judaica ao longo dos tempos, não apenas como o elo com 
os textos bíblicos e litúrgicos, mas também como o idioma revitalizado pelo 
advento do estado de Israel. Seu método propicia a aquisição da língua hebraica 
de maneira natural e efetiva, uma vez que procura ativar o uso dos centros do 
pensamento por meio de diversas atividades de comunicação, integradas aos 
conceitos e valores judaicos, com base em um currículo holístico espiralado.
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traBalHandO cOm medidas        
apresentadoras:  adriane Fay Biasi  [fabiadri@gmail.com]  |  
Katia maria lima  [katialima.lima9@gmail.com]  | rita de cássia pereira dos 
santos  [rita.joaopedro@gmail.com]  
instituição: emeb antônio gonçalves  
áreas: matemática

175

Com o objetivo de trabalhar estimativa e grandezas de medida, 
desenvolver conceitos matemáticos relacionando-os com situações 
cotidianas, comparar e ordenar capacidades de um recipiente e utilizar 
instrumentos de medida não padronizados de medidas de capacidade, foi 
desenvolvido o presente trabalho. Este consiste em relato de experiência de 
atividade prática realizada com alunos do primeiro ano. Utilizando água 
e objetos simples de cozinha os alunos puderam trabalhar comparando 
medidas de capacidade.

 

   

traBalHandO cOm medidas (litrO)      
apresentadora:  viviane alves de araujo Fernandes  
[vianefernandes@bol.com.br]   
instituição: emeb mariano marcelino nascimento  
área: matemática     

176

T rabalhar com os alunos “medida” de litro de maneira não convencional 
para que haja maior interesse e tornar a aula mais dinâmica, lúdica 
permitindo que os mesmos participem da construção da sua aprendizagem.
Trabalhar o conceito, que é fundamental na vivência dos alunos, porém, 
só após receber a formação de Matemática e as dicas para desenvolver 
o trabalho com medidas, sentindo a necessidade de transmitir esse 
conhecimento.
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177 traBalHandO cOm taBelas e gráFicOs 
- pesquisa de OpiniãO nO recreiO 
apresentadora: eloa azzena parada [eloa.parada@cda.colegiodante.com.br]     
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: matemática, informática        

Para permitir a construção e a leitura de tabelas e gráficos de forma 
participativa, reflexiva e crítica, além de contribuir para o desenvolvimento 
de estratégias e ações que possibilitem aos alunos uma adequada análise e 
interpretação de gráficos e tabelas, auxiliando-os na compreensão de questões 
atuais e oferecendo aos professores propostas de encaminhamento e sugestões 
de atividades, foi utilizada a pesquisa.
O uso da pesquisa é bastante comum nas diversas atividades do ser humano. 
A realização de uma pesquisa envolve muitas etapas: a seleção da amostra, a 
coleta de dados, a organização desses dados, o resumo dos dados e a interpretação 
dos resultados. Esses resultados, por sua vez, são representados, na maioria das 
vezes, por tabelas ou gráficos. Saber interpretar dados e resultados de pesquisa 
de forma crítica é um aprendizado. É neste contexto que o presente trabalho 
se insere. Desta forma, foram desenvolvidos e realizados procedimentos que 
possibilitaram ao aluno coletar, organizar, sintetizar levantamentos, comparar 
e analisar dados para defender ideias. 

 

178 tudO acaBa em pizza!
apresentadora:  claudia marita liebert muknicka tardelli   
[claudiamarita1966@hotmail.com]    
instituição: e.e. profª lurdes penna carmelo 
áreas: matemática, arte, informática     

Com o objetivo de explorar diferentes significados das frações, interpretar 
números racionais e uso frequente nas representações fracionária e decimal, 
comparar e ordenar números racionais e uso frequente nas representações 
fracionária e decimal, desenvolver o raciocínio de proporção, divisão, partes 
de um todo e equivalência, envolver o aluno não só com a Matemática, mas 
também com as demais disciplinas, procuramos desenvolver as aulas com 
materiais concretos que fazem parte do cotidiano dos alunos. O estímulo à 
reflexão dos alunos sobre a relação parte-todo favoreceu a compreensão de que 
a Matemática faz parte da vida do ser humano. Ao contar a história da origem 
da pizza e introduzir a aula prática da fração, os alunos aprenderam de forma 
lúdica e mágica através das aulas diversificadas.
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uma eXperiência de gestãO:  
a cOnstruçãO dO ppp  
demOcráticO e inclusivO        
apresentadoras:  silvana maria ravagnani silva  [silvanaravagnani@gmail.
com]  | rosilene de Fátima rocioli messias  [rosilenerocioli@gmail.com]  | 
nylbe nicula  [nylbenicula@yahoo.com.br]  
instituição: emeb profª luzinete cortez Balieiro 
áreas: gestão educacional, Filosof ia

179

Este trabalho é fruto da construção coletiva do projeto político pedagógico 
da escola sob a perspectiva de uma escola inclusiva e democrática. A escola 
como espaço social, econômico, cultural e político é influenciada por essas 
questões, fazendo mais do que repassar conhecimentos e valores. Ela 
introduz o indivíduo e legitima a forma de vida social. Foram utilizadas 
algumas estratégias, tais como reuniões em todos os níveis de gestão, para 
pesquisas; avaliações; análise conjunta e formação dos professores sobre 
a temática “projeto político pedagógico democrático e na perspectiva da 
educação inclusiva”. Encontrou-se a necessidade de uma mudança nos 
paradigmas, como resgate de valores: justiça, honestidade, respeito, 
igualdade, cooperação, solidariedade, responsabilidade e amizade para 
construir em conjunto uma nova sociedade justa e democrática, a fim de 
vislumbrar harmonia e integração entre o crer, ser e fazer. 

 

   

uma lenda, duas lendas,  
tantas lendas 
apresentadoras: claudia marita liebert muknicka tardelli  
[claudiamarita1966@hotmail.com]  | elena aparecida de Freitas campos  
[elennacampos@hotmail.com]    
instituição: e.e. profª lurdes penna carmelo 
áreas: literatura, arte, teatro, informática    

180

Compreensão geral do que vem a ser o gênero lenda. Desenvolver o 
comportamento leitor. Apropriar-se de procedimentos de reescrita de lendas. 
Analisar as características linguísticas. Ampliar a capacidade dos alunos 
no uso das práticas de linguagem, de modo que se tornem cada vez mais 
competentes na oralidade, leitura e escrita: estes são nossos primordiais 
objetivos. Através das lendas, levar o aluno a viajar num mundo fantástico, 
encantador, interessante, curioso e divertido. Utilizando obras literárias de 
uma forma lúdica e prazerosa, tornar o aluno leitor mais rico, e possibilitar que 
construa o seu próprio conhecimento. A partir desta construção, extrapolar os 
seus conhecimentos para as artes, criando uma peça teatral para representar 
uma lenda escolhida pelos alunos.
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181 um prOJetO de FOguete - viaJandO na 
imaginaçãO e nO cOnHecimentO      
apresentadoras:  irene de aguiar alonso [irenealonso1979@hotmail.com]  | 
natália corrêa martins  [natalia-correa1988@bol.com.br]  
instituição: colégio Oswald de andrade  
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, Formação de vínculos, 
Jogos e brincadeiras      

Como conciliar o lúdico e o conhecimento científico em um mesmo projeto? 
Essa foi a dificuldade encontrada no decorrer do projeto “Viagens espaciais”. 
Tudo começou com uma grande brincadeira de nave e foguete. Depois, as 
crianças tiveram a oportunidade de observar imagens reais de foguete, 
pesquisar em livros e sites, além de ampliar o conhecimento sobre o assunto. 
O plano era construir um foguete para dar continuidade à brincadeira, 
porém, outros questionamentos começaram a aparecer. Com o conhecimento 
mais refinado, a brincadeira de viagem espacial deixou de acontecer, já que 
a imaginação não dava conta de se sobrepor aos conhecimentos adquiridos 
ao longo da pesquisa. Através da leitura de muitas histórias e da criação 
da história da viagem do grupo, as crianças voltaram a “viajar” durante os 
momentos de brincadeira, agora utilizando os conhecimentos adquiridos 
bem como abrindo o espaço para novos saberes. O resultado foi registrado em 
um vídeo filmado e narrado por um dos alunos.

 
182 vivências e descOBertas dO  

cOtidianO da rOça
apresentadoras: tatiana isabel robles pedroso  [tati.robles@yahoo.com.br]  | 
sandra c. Bonotti coppini  [sandra.coppini@hotmail.com]  
instituição: escola granja viana 
áreas: língua portuguesa, arte: artes plásticas, informática     

Esse projeto inicia-se a partir do 3º ano do Ensino Fundamental com 
uma viagem para as cidades de Ibiúna e de Piedade (São Paulo). Antes da 
viagem, os alunos realizam em sala de aula um estudo acerca da zona rural 
e suas principais características. Além disso, realizam um levantamento de 
conhecimentos prévios e uma sensibilização como forma de preparação para o 
estudo do meio. Durante o estudo do meio “Ibiúna e Piedade”, os alunos podem 
conhecer o mundo rural e ter a chance de observar a paisagem do campo, tipo 
de construção, entrevistar trabalhadores, verificar atividades desenvolvidas, 
conhecer uma pequena cidade do interior. Com entusiasmo, eles criam e 
recriam apresentações para comunicar o que foi aprendido durante o estudo 
do meio, nas trocas entre séries, e aos pais, em uma aula aberta, na qual outras 
linguagens estiveram presentes: arte, poesia e música. 
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Fundamental ii

Ampliar e intensificar o processo educativo, desenvolver 
a capacidade de aprender, visando a aquisição de con-
hecimentos e habilidades, formação de atitudes e valores, 
domíno da leitura, da escrita e do cálculo, compreensão 
do ambiente natural e social, da tecnologia, das artes e da 
cultura.

ensinO

Diretrizes Curriculares Nacionais - Art. 234 (adaptado)
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183 a BiOdiversidade nO ensinO  
pOr investigaçãO
apresentadores:  peterson lásaro lopes  [lopespl@gmail.com] | luciana Bastos 
Ferreira | sandra maria rudella tonidandel      
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: Biologia, ciências naturais        

O ensino de biodiversidade na educação básica vem se tornando incoerente 
em relação aos demais campos do conhecimento biológico. As dimensões da 
barreira que irrompeu entre os conhecimentos acadêmico e escolar, em relação 
a temas como biodiversidade, sistemática e evolução têm dificultado o trabalho 
dos professores e dos livros didáticos em mostrar a Biologia como uma ciência 
moderna. Enquanto o conhecimento acadêmico continua a avançar o escolar 
tem progredido lentamente e, com isso, ficado cada vez mais distante dos 
paradigmas científicos vigentes. A proposta deste projeto é usar o ensino por 
investigação para aproximar o conhecimento escolar do acadêmico, fazendo 
uma transposição da Biologia atual, a fim de que alunos do 7º ano tenham 
cultura científica e vejam-se com plenas condições de se apropriar das correntes 
atuais do pensamento científico, típicas do mundo em que eles vivem e no qual 
eles atuarão.

 
184 a BruXa. uma análise da cultura  

teOcêntrica medieval        
apresentador:  Fábio garcia dias  [fabiogdias@gmail.com]   
instituição: sesi 
áreas: História, sociologia, antropologia e política, artes plásticas     

Este trabalho teve como objetivo reconhecer a construção mental que 
justificava o funcionamento da sociedade tripartite medieval, utilizar 
fontes históricas de origem imagética e textual e traçar um paralelo entre a 
sociedade medieval e a contemporânea reconhecendo valores sociais. 
Foi entregue aos alunos a tradução de um poema escrito pelo clérigo do 
século XII, Estevão de Fougère. Foi montada, então, uma reflexão sobre a 
interferência cultural promovida pelo clero. Brotou daí um debate que levou 
o aluno a reconhecer que quem detém o conhecimento garante a segurança 
sobre o plano metafísico. Através de imagens produzidas na Idade Média, 
os alunos reconheceram como o processo didático da catequese medieval 
colocava no modo de vida cristão o meio de manutenção da ordem universal. 
Pesquisaram também sobre catarismo, uma manifestação herética popular 
e fundamentada nos ideais cristãos. Ao término do processo foi montada 
uma discussão entre os alunos de forma a compreender a manutenção da 
ordem social medieval, perpetuada pelo clero.
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ações sOciais na escOla:  
práticas e reFleXões      
apresentadores:  Kadine teixeira lucas [kadinel@lourencocastanho.com.br] | 
Juan carlos ramirez mondejar [juanm@lourencocastanho.com.br]  
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: projetos  

185

O trabalho pretende compartilhar a experiência do Núcleo da Projetos 
Sociais da Escola Lourenço Castanho (NUPS), que visa contribuir para 
a formação de uma geração mais consciente de seu papel social e mais 
disposta a respeitar o outro. Trata-se de um espaço em que se debate sobre 
as diferenças sociais, culturais, econômicas; em que se instiga a perceber 
o outro, em toda sua alteridade, reconhecendo e respeitando as diferenças 
de gênero, etárias, étnicas, as deficiências. E, mais do que um espaço de 
debate, o NUPS pretende-se um espaço de ação. Não basta saber que é 
necessário mudar, é preciso efetivar a mudança. 

 

   
a ditadura militar e a cOpa de 1970      
apresentador:  lucas monteiro de Oliveira [lucas.monteiro.oliveira@usp.br]   
instituição: escola santi 
áreas: História   

186

Com os objetivos de: analisar as relações entre esporte e política, 
compreender os elementos centrais da Doutrina de Segurança Nacional, 
desenvolver habilidades de análise de material fotográfico, musical e 
fílmico e entender os impactos políticos e sociais da ditadura militar a 
partir do estudo de filmes, fotografias e músicas referentes a Copa de 1970, 
procuramos compreender as estruturas repressivas da ditadura militar 
brasileira, articuladas em torno da Doutrina de Segurança Nacional.
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187 a elaBOraçãO de HipÓteses  
cOmO etapa para a cOnstruçãO  
dO cOnHecimentO 
apresentadora: débora dos santos Bueno novaes [deboranovaes@hotmail.com]     
instituição: escola villare 
áreas: todas        

A elaboração de hipóteses como etapa para a construção do conhecimento. 
Entendemos que o ato de aprender resulta de uma releitura de fatos já conhecidos. 
Esse processo também se dá através da elaboração de hipóteses, que proporciona 
ao professor e ao aluno um espaço aberto e democrático em sala de aula. Dentro 
desse ambiente seguro, a voz dos alunos tem prioridade, estimulando assim 
dentre muitas coisas, o falar e ouvir, a argumentação, o registro, a comparação, 
e a pesquisa, a partir do que já conhecem e daquilo que desejam conhecer.  

 

188 a escrita nO cursO de língua inglesa 
dO 8º anO da escOla da vila 
apresentadoras: andrea cristina alves [andreiac@vila.com.br]  |  
veronica Bochio [veronica@vila.com.br]    
instituição: escola da vila 
área: língua estrangeira: inglês     

É bastante comum, em um curso de língua estrangeira, uma proposta de 
trabalho que se remeta às quatro habilidades linguísticas: ler, falar, escutar 
e escrever. No entanto, essas habilidades, embora sempre mencionadas, nem 
sempre são trabalhadas com importância semelhante. A escrita, que será o foco 
deste trabalho, muito frequentemente é marginalizada nos livros didáticos 
e mesmo nos curso de LE. Essa habilidade, que talvez não tenha na nossa 
sociedade imediatista o mesmo prestígio do falar inglês, normalmente aparece 
apenas como uma sugestão de tarefa, ao final da unidade de trabalho, a ser 
realizada em casa. Dessa forma, essa habilidade comumente não é trabalhada 
como um processo e, o mais comum, é que o seu produto final não seja resultado 
de reflexões e correções dos alunos. Assim, diante desse cenário, o trabalho 
proposto por nós apresenta um projeto desenvolvido com alunos do 8º ano que 
evidencia a importância da escrita em nossos cursos. 
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áFrica e amÉrica: diáriOs de viagens 
apresentadoras: Fabiana silva costa de Brito [fabiana@escolavillare.com.br]  | 
luciana duenha dimitrov [luciana.dimitrov@gmail.com] |  
renata terence almeida de Oliveira [re.terence@gmail.com]    
instituição: escola villare 
áreas: geograf ia, língua portuguesa, informática  

189

Estudar os países da África e da América se tornou muito mais interessante 
aos alunos do 8º ano. Os alunos elaboraram uma síntese sobre dados 
peculiares de países desses continentes (histórico, seus pontos turísticos, 
sua cultura) que foi avaliada nas aulas de Geografia. Para isso, partindo da 
necessidade de aprimorar técnicas para elaboração de pesquisas escolares 
com qualidade, associada à latente demanda de apresentações orais em 
situações cotidianas, os alunos, nas aulas de informática, aprimoraram 
suas pesquisas e apresentações. Em paralelo, durante as aulas de português 
estudaram os textos confessionais. Esse estudo se transformou em diários 
de viagem sobre os países estudados. Os registros escritos foram concebidos 
seguindo os padrões do gênero e as normas da ABNT. 

 

   

a impOrtância e O usO  
de pOrtFÓliOs na geOgraFia
apresentador:  léa dos santos camargo  [lea.santos@liceusantista.com.br]  
instituição: liceu santista - santos 
área: geografia     

190

O presente trabalho busca mostrar o uso do portfólio nas aulas de Geografia, 
como um instrumento de formação, reflexão dos conteúdos, favorecimento 
da autonomia didática e pessoal, comunicação professor-aluno-família e 
compreensão dos diferentes processos que envolvem o aprender geográfico. 
Em um momento em que a escola tem se renovado a cada dia para 
acompanhar as transformações sociais e espaciais do mundo, a Geografia tem 
um papel decisivo como Ciência Humana imprescindível para compreensão 
do cenário sócio-político-econômico. Desta forma, a adoção de portfólios como 
instrumento de aprendizagem e avaliação do aluno, permite que o professor 
construa com sua turma um processo de ensino e aprendizagem significativo, 
em que o aluno é protagonista. Nesta comunicação será apresentada a 
proposta pedagógica de uso de portfólios, exemplos de autoria de alunos e as 
estratégias docentes de orientação, mediação e avaliação. 
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191 a integraçãO dO supOrte  
FilmOgráFicO nO ensinO de HistÓria        
apresentador: douglas souza santos  [doug.discipulo@gmail.com]   
instituição: liceu santista 
área: História       

A proposta do trabalho com suporte filmográfico no ensino de História, 
objetiva o uso desta linguagem artística, como componente constante e 
específico na edificação do conhecimento. 
A filmografia que se consolida na história recente, surge como mais uma 
linguagem que documenta, não só a informação que se pretende transmitir, 
mas também o contexto social que a gerou. E é precisamente o discernimento 
desta conjuntura histórica dos agentes humanos que se envolve na produção 
da obra artística ou da cultura; que se torna o ponto de partida e/ou de 
chegada, para a realização de atividades pedagógicas na disciplina da 
História.
A exposição do referido tema consistirá na exibição de trechos de três 
filmes, intercalados por questionamentos e análises sobre os interesses dos 
grupos articuladores da produção em questão, em relação ao seu respectivo 
panorama histórico.
 

 

192 álgeBra e geOmetria: estratÉgias para 
desenvOlver a visãO espacial
apresentadores:  luiz carlos siqueira cré  [luizcre@globo.com] |  
rosilene da silva dias matos  [rosisimatos@yahoo.com.br]  
instituição: escola granja viana 
área: matemática     

Pretendemos propiciar ao aluno uma oportunidade de compreender como, 
com uma régua e um compasso, ele pode resolver situações problemas que, 
aparentemente, só com a álgebra seria possível. Trabalhamos com a geometria 
de forma concreta, desenvolvendo as técnicas das construções básicas. Iniciamos 
com construções do tipo traçado de retas, polígonos, passando pelos cálculos de 
áreas, até chegar ao produto final, sólido geométrico, em que a relação entre a 
álgebra e a geometria fica explícita.
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a metamOrFOse, de Franz KaFKa: dO 
capitalismO à psicOlOgia Humana      
apresentadora: andréia afonso carvalho [deiacarvalho22@hotmail.com]   
instituição: liceu santista 
áreas: História, geograf ia, língua portuguesa, literatura     

194

A leitura de obras literárias é importante para a compreensão das 
relações entre o homem e o mundo. É por meio dela que o imaginário e o 
emocional dos leitores são privilegiados; meio, também, útil aos escritores 
para que pensem e levem a pensar a realidade social e cultural em que 
estamos inseridos. Diante disso, o objetivo deste trabalho é proporcionar 
aos estudantes uma leitura abrangente da obra “A Metamorfose”, de Franz 
Kafka. Juntamente com professores de outras disciplinas, são abordadas 
questões referentes ao contexto histórico e social. Já em Língua Portuguesa, 
analisam-se as características do texto narrativo, tais como: narrador, 
personagem, tempo e espaço. Além disso, discute-se a presença de ícones 
dentro do texto e a contribuição deles para uma leitura psicológica, a fim 
de compreender “A Metamorfose” como uma grande metáfora da condição 
humana.

all tHe englisH i KnOW !        
apresentadoras:  maria do carmo Hopf [maduhopf@hotmail.com]  | 
andrea guerra [teacherandreaguerra@yahoo.com.br]  
instituição: colégio elvira Brandão 
área: língua estrangeira: inglês 

193

Este trabalho propõe como utilizar o acesso a palavras aplicadas nas 
diferentes mídias para aumentar o vocabulário e trocar experiências fora 
do ambiente da sala de aula. 
Muitos alunos conhecem/aprendem palavras em inglês nos jogos de 
video game, sitcoms, músicas ou livros. Foram organizadas, pelos próprios 
alunos, apresentações de como eles têm acesso a essas palavras e de que 
forma aproveitam esse momento de aprendizagem, enriquecendo seu 
vocabulário.
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195 animaçãO em ciências      
apresentadora:  debora soares marini [soares_debora@yahoo.com.br]   
instituição: escola villare 
áreas: ciências naturais, informática      

O conteúdo de Ciências, abordado no 7° ano, trata de seres vivos e suas 
relações. Temas, previamente sugeridos pelos alunos, foram selecionados. 
Através de pesquisas, elaboração de cenários e enredo da história, foi construída 
a animação em Stop Motion. No projeto, é possível demonstrar que o trabalho 
não requer somente conhecimentos sobre a técnica do Stop Motion e da relação 
entre os seres, mas também habilidades de organização, planejamento e 
trabalho em equipe. As aulas, fornecidas para o desenvolvimento do trabalho, 
só são suficientes se o trabalho for realizado por todos, simultaneamente. 
 

 

196 a realizaçãO de atividades  
eXperimentais e O desenvOlvimentO 
dOs prOcedimentOs de pesquisa  
para cOnstruçãO dO cOnHecimentO 
cientíFicO 
apresentadoras: luciana da conceição Frade [lucianafrade@projetovida.com.br]  
| maria cristina rodrigues da costa [crisciencias@projetovida.com.br]    
instituição: instituto projeto vida 
área: ciências naturais  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento 
dos procedimentos de pesquisa, a partir de atividades experimentais, com 
a finalidade de tornar significativos os conteúdos teóricos trabalhados nas 
aulas de Ciências.
O uso de atividades experimentais no ensino de Ciências pode ser um facilitador 
de uma aprendizagem significativa pois, a partir de uma situação-problema, 
o professor conduz os alunos ao levantamento de hipóteses, à realização de 
um experimento e ao registro dos resultados. Em seguida os alunos poderão 
realizar pesquisas em diferentes fontes comprovando, ou não, a sua hipótese 
inicial e, com os resultados obtidos, poderão estabelecer relações e conclusões. 
Isso permite que o aluno se aproxime dos conteúdos estudados na teoria e o 
uso de relatórios é indicado para a apresentação e discussão dos resultados 
experimentais e das pesquisas realizadas. 
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a recuperaçãO cOmO  
OpOrtunidade de aprendizadO
apresentador:  mark thomaz ugliara Barone  [markbarone@bol.com.br]  
instituição: pueri domus 
área: ciências naturais  

197

Desenvolvemos, na disciplina de Ciências do Currículo Americano, um 
trabalho em que a prova de recuperação torna-se apenas a última etapa de 
um processo. Todos os alunos têm a liberdade de escolher se gostariam ou não 
de fazer a prova de recuperação para tentar melhorar a nota de prova ou de 
produção individual. Orientamos os alunos a identificar suas dificuldades e 
facilidades. Em seguida, formam-se grupos de estudo compostos por alunos 
que possam ajudar uns aos outros em suas dificuldades. Ao final dos estudos, 
os alunos fazem a prova de recuperação. Nossa experiência tem indicado que 
todos os alunos melhoram suas notas e têm desempenho melhor do que 
quando faziam a recuperação tradicional. 

 

   

arte de rua - graFite 
apresentadora: rosalina aparecida pinho alves [rosalinaart@hotmail.com]   
instituição: ce 410 - sesi  
áreas: artes plásticas, música, dança

198

A arte está presente em diversas situações do dia a dia, porém, a maioria 
das pessoas não se dá conta disso. Permitir ao aluno entrar em contato com as 
diversas manifestações artísticas pode levá-lo a desenvolver a sensibilidade, 
adquirir e cultivar o senso artístico e estético, tornando-o cidadão consciente, 
sensível, crítico e atuante. Dentre as várias manifestações artísticas está a 
arte de rua, que tem ganhado cada vez mais espaço em museus e galerias, 
além de estar onde todos podem ter acesso, transformando-se em meio 
de comunicação de massa. A proposta de trabalho “Arte de rua: grafite”, 
do material pedagógico da Rede Sesi do 8º ano, permitiu introduzir essa 
manifestação artística junto aos alunos e dialogar com eles sobre o que 
entendiam ser pichação e o que diferenciava o grafite da mesma. Observou-se 
que os alunos confundiam as duas coisas e as consideravam como atividades 
ilegais. Foi proposto, a partir dessa observação, que eles fizessem um estudo 
mais elaborado sobre o tema através de pesquisas, leituras de textos, 
levando-os inclusive a associar a arte na pré-história, pop art e o grafite. 



Ensino Fundamental II126

199 arte de rua nO sesi 211
apresentadora:  Beatriz marsiglia [beatriz.marsiglia@gmail.com]  
instituição: sesi-sp 
áreas: artes plásticas, música, dança      

A arte de rua, extremamente democrática, mas fora dos circuitos comerciais 
de arte, muitas vezes é produzida por pessoas à margem da sociedade, o que 
levanta muitas questões sociais. A partir de diversas imagens de grafites e 
pichações foram propostas aos alunos questões como as diferenças entre o 
grafite e a pichação, o que leva as pessoas a picharem e a grafitarem, quem 
são essas pessoas, qual a relação entre o grafite e a pintura rupestre e muitas 
outras. As reflexões foram calorosas, intensas, polêmicas, o que confirmou 
o grande potencial do tema. Os alunos criaram coreografias a partir de 
movimentos da breakdance, fizeram grafites, pesquisaram e se entusiasmaram 
cada vez mais com o trabalho, contagiando, a todos, inclusive à professora! 
 

 
200 as descOBertas matemáticas  

a partir da cOnstruçãO de  
registrOs virtuais        
apresentadora: raquel davison Boeri teixeira da silva  
[raquel@projetovida.com.br]   
instituição: escola projeto vida 
área: matemática  

Esse trabalho tem como objetivo a pesquisa e autoria em Matemática. 
Os alunos fazem uso de ferramentas tecnológicas para construção de um 
livro virtual, com registros matemáticos. Para essa etapa escolar, esses 
registros foram construídos em um contexto de trabalho abrangendo os 
conteúdos de geometria, números e operações, história da Matemática 
e curiosidades matemáticas. Esse trabalho proporciona que os alunos se 
apropriem de registros matemáticos, através de coletâneas de conteúdos 
matemáticos, conhecidos ou não, que julguem importantes e/ou curiosos, 
fortalecendo a compreensão do conhecimento e da linguagem matemática 
(reconhecimento de símbolos, apropriação de procedimentos e do registro). 
Para isso utilizam-se de diferentes programas disponibilizados (Power 
Point, Paint, Word entre outros), já que são softwares de fácil uso, acesso 
e mediação, baixo custo e que permite o desenvolvimento da escrita de 
textos em várias versões e de hipertextos. O produto final é a construção 
de um livro virtual de descobertas matemáticas que contribui para melhor 
composição de ideias e de registros dos alunos e para um aprendizado em 
pesquisa usando, como um dos caminhos, a tecnologia.
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avaliaçãO da prOduçãO escrita:  
desaFiOs e pOssiBilidades       
apresentadora:  aline evangelista martins [aline@vila.com.br]   
instituição: escola da vila 
áreas: língua portuguesa 
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No ano de 2012, foi proposto que, ao final do trimestre, os alunos 
examinassem o conjunto de suas produções escritas, a fim de analisar o 
percurso e identificar as conquistas e os aspectos que precisam de mais 
investimento. A leitura do que os alunos registraram nesse momento 
de análise de portfólio ofereceu elementos interessantes para a reflexão 
sobre avaliação, metacognição e construção da competência escritora. 
A análise dessa experiência conduziu a avanços na reflexão acerca dos 
caminhos possíveis para garantir ao aluno uma participação mais efetiva 
nos processos de análise, revisão e avaliação da produção de texto. 

 

   

BeBê OvO      
apresentadora:  lucia Helena alves de souza [lhssouza@hotmail.com]   
instituição: colégio elvira Brandão 
áreas: Biologia, ciências naturais   

202

Um dos conteúdos estudado pelo 8º ano é o sistema reprodutor. Em 
função disso, foi pensado um projeto que pudesse trabalhar todos os 
conceitos relacionados à reprodução, métodos contraceptivos, gravidez 
precoce e DSTs. Para que isso acontecesse, os alunos se organizaram em 
duplas e cada dupla deveria cuidar de um ovo caracterizado (olhos, boca, 
cabelos, roupas), dando-lhe um nome e, durante 15 dias, cuidando da sua 
integridade. Levantaram preços de enxoval de bebê, móveis, plano de saúde, 
pediatra, tudo que uma criança precisa nos primeiros meses de vida. O 
trabalho envolveu: pesquisa científica: vacinas, doenças, tipo sanguíneo; 
pesquisa geral: maternidades, batismo, registro civil, alimentação 
saudável. A finalização foi feita por meio de uma apresentação oral. 
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203 Bilingual times neWspaper 
apresentadoras: daniela cessar Fernandes [daniela.fernandes@objetivosorocaba.
com.br]  | carolina r. de almeida [carolina.almeida@objetivosorocaba.com.br]   
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: língua estrangeira: inglês        

O “Bilingual Times” foi um projeto rico em seus resultados e, atualmente, 
tornou-se uma disciplina na grade curricular do departamento da Educação 
Bilíngue. A proposta é desenvolver o jornal de forma ampla e transcendental 
e, também, propiciar esta oportunidade a um maior número de alunos. O 
trabalho teve como objetivos promover uma oportunidade para o aluno praticar 
a escrita e a leitura, aprender a trabalhar em grupo, valorizar os esforços, 
protagonizar, incentivar a responsabilidade, o aperfeiçoamento, a precisão, 
revisar e adquirir habilidades com mídias e tecnologias, promover informação, 
expressar opiniões e gostos, integrar com o meio escolar em que vive, além de 
muitos outros benefícios. 
 

 

204 caleidOciclOs: uma representaçãO 
criativa dOs tempOs
apresentadores:  sandra carla vieira adelizzi  
[sandraa@lourencocastanho.com.br] |  
rodrigo guimarães de abreu [rodrigoa@lourencocastanho.com.br] |  
João marcello de araújo costa lopes de almeida  
[joaomarcellol@lourencocastanho.com.br] 
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: História, matemática, língua estrangeira: inglês   

Inspirados nos estudos do meio sobre o rio Tietê, pela leitura do livro “The Big 
River”, de Vera Abi Saber, pelos trabalhos de História (relação entre diferentes 
tempos e estudo do uso dos rios por sociedades antigas) e pelos demais estudos 
sobre o meio ambiente, os alunos relembraram suas vivências durante a 
viagem, criaram imagens e compuseram as cenas de um caleidociclo, anéis 
circulares formados a partir de cadeias de tetraedros que podem girar a partir 
de seu centro, em moção contínua, e que foram utilizados para que os alunos 
pensassem a Matemática em seu caráter geométrico-espacial. Caleidociclos = 
Kálos (belo) + eidos (forma) + kyklos (ciclo). 
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cidadania e eXclusãO       
apresentador:  marcus vinícius de castro santos  
[marcus.santos@liceusantista.com.br]   
instituição: liceu santista 
áreas: História, geograf ia, sociologia, antropologia e política, Filosof ia 
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O presente trabalho foi realizado com turmas de 9º ano do Ensino 
Fundamental e visou estabelecer uma interpretação crítica acerca do 
tema cidadania. A partir da análise de um curta-metragem, três músicas 
(sendo duas delas videoclipes) e suas respectivas letras, um texto literário 
e algumas charges, os alunos depararam-se com as diversas realidades em 
que o tema cidadania se apresenta. Ao refletirem sobre o papel do cidadão 
e o exercício da cidadania, outro tema foi abordado: a exclusão social. A 
discussão acerca dos limites entre esses temas possibilitou uma análise 
histórica das mudanças e permanências de aspectos da organização social 
das sociedades ocidentais desde o Período Clássico grego até os nossos 
dias, ampliando o debate para os prós e contras dessa transformação e os 
porquês de sua ocorrência.

 

   

cidadania: vivenciandO  
O pOder legislativO      
apresentadora: nathália alves lima de castro leite 
 [nacastroleite@yahoo.com.br]   
instituição: colégio doze de Outubro 
áreas: História, geograf ia, sociologia, antropologia e política, Filosof ia, 
ciências naturais   
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Após aulas sobre as funções dos três poderes, os alunos são convidados 
a escrever projetos de lei a partir do modelo proposto pelo projeto 
“parlamento jovem”, da Câmara Municipal. Os estudantes levantam 
os problemas da cidade e propõem soluções. Cada projeto é elaborado 
por um grupo e um é escolhido para ser enviado à Câmara Municipal 
representando a escola. Um(a) estudante eleito(a) vivenciará a experiência 
de ser vereador(a) por um dia, participando de uma sessão no plenário da 
Câmara Municipal de São Paulo. 
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207 ciências nO ensinO Fundamental  
- análise crítica da açãO Humana  
sOBre O meiO amBiente 
apresentadora: ana margareth gonçalves Junot [lulu_bia@ig.com.br]     
instituição: liceu santista 
áreas: ciências naturais, geograf ia        

“Interferência humana no meio ambiente, suas causas e consequências”. 
Esse é um importante assunto abordado no 6° ano do Ensino Fundamental. 
Porém, como promover a aplicabilidade dos conceitos de forma crítica pelos 
alunos? Assim surgiu o projeto interdisciplinar entre Ciências e Geografia: 
“Registro fotográfico de interferências humanas na cidade de Santos”. Os 
alunos foram orientados a registrar, por meio de fotos, ações humanas incorretas 
em relação ao meio ambiente. A primeira análise dos registros mostrou que 
os alunos tinham uma visão muito superficial das causas e consequências 
dessas ações. Conceitos específicos como tipos de poluição, fontes poluidoras, 
urbanização e suas consequências para o meio foram ampliados através das 
aulas de Ciências e Geografia, o que possibilitou uma nova e profunda análise 
das situações registradas. Um panorama da interferência humana no meio 
ambiente na cidade de Santos foi exposto à comunidade escolar através das 
fotos e de propostas de soluções para evitar tais desequilíbrios.  
 

 208 cOmendO as Frações       
apresentadoras:  priscila laini pereira [priscila_laini@hotmail.com]  |  
marli lima do carmo [teachermarli@yahoo.com.br] 
instituição: sesi - ce 434 - tatuapé 
áreas: matemática, língua portuguesa 

A partir da dificuldade apresentada pelos alunos em trabalhar com 
representações abstratas e operações com frações, surgiram as necessidades 
de buscar uma metodologia diferenciada para realização do trabalho 
significativo, desenvolver a capacidade de compreender problemas 
situados em contextos, identificar informações pertinentes e elaborar 
estratégias de solução de problemas. Em Língua Portuguesa, a resolução 
ocorre no confronto de interpretação de situações ou fatos do cotidiano, 
comparando diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de 
cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados. 
Foram utilizadas história da Matemática, receitas, dobraduras, leitura e 
interpretação de textos e trabalhadas situações-problema, representações 
geométricas e abstração de frações. Os alunos apresentaram mais interesse 
após a realização das situações diversificadas, havendo maior colaboração 
e empenho ao realizar as atividades propostas.
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cOntO: a transpOsiçãO da Ótica  
escritOra à leitOra
apresentadora:  luciana Kerche do amaral cavalcante  [luhkerche@gmail.com]  
instituição: centro educacional sesi 114/ agudos 
áreas: língua portuguesa, teatro, informática 

209

O relato visa debater a prática da leitura aliada à escrita e vice versa, 
através do trabalho feito com contos. O objetivo principal foi auxiliar o aluno, 
tornando-o um leitor autônomo, assim como um produtor competente de 
textos. Com apoio no documento Referenciais Curriculares da Rede Escolar 
SESI-SP e no Fazer Pedagógico, partiu-se da prática educativa exercida pelos 
docentes da rede, onde a ação do professor é desvelar os conhecimentos prévios 
do aluno, promovendo a situação que conduz à aprendizagem; e dentro de 
tal referência pedagógica, é pressuposto que um texto, para ser realmente 
compreendido, necessita dos sentidos que o leitor lhe atribui, os quais estão 
entrelaçados com o contexto da produção e com o momento da leitura. 
Visando ainda êxito nessa prática, aliamos leitura e escrita ao trabalho com 
expressão corporal (teatro) e à utilização de diferentes tecnologias (produção 
de um filme).

 

   

cOntOs e mídias      
apresentadoras:  simone Jorge [sisibr5@globomail.com] |  
luciana duenha dimitrov [luciana.dimitrov@gmail.com] |  
Fabiana silva costa de Brito [fabiana@escolavillare.com.br] 
instituição: escola villare 
áreas: língua portuguesa, informática   

210

Esse trabalho foi realizado com o objetivo de despertar o prazer pela 
leitura de contos literários, aguçar o olhar a respeito dos sentidos, estilos 
e intenções presentes nesse gênero; integrar o uso da tecnologia a esses 
conteúdos; desenvolver a criatividade com o apoio de mídias; leitura de 
contos de autores consagrados, desenvolvida em etapas, buscando análise 
literária, aprofundamento e familiaridade com a literatura; elaboração de 
um “trailler” em forma de livroclip, utilizando as mídias “Movie Maker”, 
“4shared” e “PowerPoint”. O trabalho resulta em um seminário para a 
exposição do estudo feito acerca do conto e culmina com a apresentação 
do livroclip. 
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211 cOntOs FantásticOs 
apresentadoras: cláudia silva dos santos [claudia.santos@liceusantista.com.br]   | 
alice dias Blanco dos santos [calicebdsantos@uol.com.br]   
instituição: liceu santista 
áreas: matemática, língua portuguesa        

Com o intuito de incentivar a leitura e a escrita, foi proposto aos alunos que 
elaborassem contos para a produção de um livro. Através do gênero textual 
narrativo e de temas baseados nos conteúdos das disciplinas, dispostos em plano 
de ensino integrado, os alunos criam histórias utilizando todos os elementos 
essenciais do gênero aprendido, escolhendo redações e  outros suportes como 
filmes, livros, jogos de video game para que desenvolvam individualmente seus 
textos. Também fazem a opção pela tipologia: suspense, drama, terror, comédia, 
ficção, romance. Esse projeto ajuda a explorar o mundo da imaginação do aluno, 
trabalhando a arte de escrever e ler, utilizando a metodologia de aprendizagem 
cooperativa, com mediação das professoras, pois os alunos compartilham suas 
leituras e desenvolvem os textos em grupos. Entre as disciplinas do 6º ano, a 
Matemática foi escolhida como principal parceira para, principalmente com 
utilização de imagens e saberes específicos de assimetria, elaborarem as capas 
dos livros produzidos.  

 

212 cOOperaçãO e respeitO
apresentadora:  regina denelle venturelli  [rventurelli@superig.com.br]  
instituição: colégio coração de maria 
áreas: Biologia, educação Física   

Com o objetivo de resgatar valores, assumindo o compromisso de 
transformação pessoal e social, tornando-se artífices de um novo mundo, 
foram montadas várias comissões de trabalho, em que o aluno escolhe onde 
quer atuar. São feitos a elaboração do conteúdo e um trabalho de cooperação 
e conscientização do tema ou atividade escolhida pelo grupo, assim como 
reuniões de estudo e valorização de cada ideia apresentada. Por fim, procede-se 
a divisão de tarefas e execução das atividades. 
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da leitura para a escrita       
apresentadora: daniela Ferrari [daniferrarif@yahoo.com.br]   
instituição: e.e. professor Odon cavalcanti 
áreas: língua portuguesa

213

Para ampliar a compreensão, expectativas e o desenvolvimento das 
competências leitora e escritora dos jovens, desenvolveu-se uma Sequência 
Didática, a partir do livro de Ana Maria Machado, “Bisa Bia, Bisa Bel”. 
Foram utilizadas diferentes estratégias como: leitura compartilhada, 
rodas de conversa, exercícios de interpretação de texto e produção escrita. 
O primeiro passo foi o resgate dos conhecimentos prévios dos alunos por 
meio de um levantamento, oral e escrito, sobre os conceitos de ler, contar 
e ouvir histórias. Além de conceitos linguísticos e gramaticais, foram 
trabalhados os elementos da narrativa: tempo/espaço/personagens/foco 
narrativo/enredo. 

 

   

dante cOnnectiOn – apresentaçãO 
de um JOrnal televisivO      
apresentadoras:  liete maria de amorim machado [lietemamorim@gmail.com] | 
adriana de Freitas sebastião [adriana.freitas@cda.colegiodante.com.br] |  
adriana de Freitas pereira de almeida [adriana.pereira@cda.colegiodante.com.br] 
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: geograf ia, língua portuguesa, língua estrangeira:  italiano, 
produção multimídia, informática  
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Com o objetivo de identificar as diferentes linguagens; relacionar 
informações; reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos 
das linguagens; reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos 
verbais e não verbais; relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos; inferir em um texto quais são os objetivos 
de seu produtor e quem é seu público alvo; reconhecer no texto estratégias 
argumentativas, relacionar as tecnologias de comunicação e informação 
ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem 
durante o ano letivo, os alunos produzem vídeos sobre temas trabalhados 
em diversas disciplinas. A turma é organizada em quatro grupos (em 
média oito alunos) para apresentação de um jornal televisivo. Este jornal 
tem partes já pré-definidas e a tarefa do grupo é organizar-se e preparar-se 
para a apresentação que será transmitida on-line. 
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215 de quiXOte a gOnzaga 
apresentadoras: Jacqueline lara Justo de pinho  
[jacqueline.justo@cda.colegiodante.com.br]   |  
maria cleire cordeiro [mcleire.cordeiro@cda.colegiodante.com.br]   |  
miriam stuart  [miriam.stuart@cda.colegiodante.com.br]   
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: História, língua portuguesa, língua estrangeira:  inglês, artes plásticas          

O trabalho teve início com a leitura do texto de Miguel de Cervantes, 
“Dom Quixote em H.Q.”, por Bira Dantas. Foram desenvolvidos três tipos de 
trabalhos. Em outro momento, Bira Dantas veio ao colégio e conversou com os 
alunos,  que conheceram o trabalho de um cartunista/ilustrador/autor. 
Os alunos se encontraram com as crianças da ACORDE para um trabalho 
conjunto: produziram a capa do livro gigante, motivados pelo curta “A 
verdadeira história de Dom Quixote” e pela canção “Asa Branca”, de Luis 
Gonzaga, imaginando o encontro entre o menino Quixote e eles mesmos. 
O trabalho finalizado foi exposto como cordel, em barbante, para que todos 
o lessem, e cada criança da ACORDE levou consigo um livro, bem como o 
livro doado por Bira Dantas. Em outro encontro, as crianças da ACORDE 
desenvolveram a leitura da letra de algumas canções em inglês - expressões 
coloquiais, assim como as letras de cordel.

 

 216 desaFiOs da cOntempOraneidade: 
aprender a cOnviver cOm O OutrO
apresentadora:  solange maria rodrigues alberto  [solangemra@einstein.br]  
instituição: programa einstein na comunidade de paraisópolis 
áreas: todas  

A convivência nos ambientes educativos vem sendo um grande desafio. 
As contribuições de Delors e Morin apontam que, além de um fazer 
pedagógico, é preciso promover a aprendizagem de novos saberes que 
possibilitem não só “decifrar” o mundo, mas compreendê-lo. As relações 
entre crianças e adolescentes precisavam ser ressignificadas e, assim, 
surgiu este trabalho. Conviver e trabalhar em grupo foram os eixos centrais 
do processo construído, tendo sido implantadas as seguintes propostas: 
resolução dialogada dos conflitos, valorização da família, exercícios de 
pertencimento, cooperação e fazer coletivo. O grande impacto observado foi 
a mudança no olhar e a aceitação do projeto por parte de todos. As avaliações 
apontaram melhora significativa e se verificou que os participantes estão 
se apropriando do recurso do diálogo como forma de prevenir um conflito 
relacional. 
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desenHandO cOm tOdOs Os ladOs 
dO cÉreBrO       
apresentadora:  maria leticia rauen vianna [leticiarvianna@gmail.com]   
instituição: Famper-pr 
áreas: artes plásticas, desenho
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O trabalho pretende abordar questões relativas ao uso dos desenhos 
estereotipados na escola, analisando suas principais causas e consequências. 
Através de exercícios de desestereotipização do desenho, pretende atenuar 
seus efeitos nocivos tanto na expressão do adulto como na sua adoção com 
crianças. Resgatando os meios de expressão e a criatividade no desenho 
dos professores, visa promover mudanças em suas posturas pedagógicas.  

 

   

día de muertOs      
apresentadoras:  desirre de georgean vieira roxo [desireegvr@hotmail.com] | 
Fernanda izilda de carvalho gomide [fernanda_iii1707@yahoo.com.br] |  
sueli de lemos [sue_lemos@hotmail.com] 
instituição: colégio elvira Brandão 
áreas: História, desenvolvimento de Habilidades e competências, química, 
língua estrangeira:  espanhol, arte:  artes plásticas   
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“Día de Muertos” é um trabalho interdisciplinar entre as áreas 
de História, Artes, Língua Espanhola e Química, baseado em diversas 
estratégias e que desenvolve as mais variadas habilidades nos alunos do 
9º ano. Estuda-se a história mexicana e a formação de sua cultura; a vida 
e obra de Frida Kahlo e Diego Rivera e suas inferências na vida política, 
social e cultural do México; trabalha-se a criação de “retablos” pelos 
alunos e a participação destes em toda a execução do evento pedagógico 
o “Día de Muertos”, que contou com o estudo de religiões e suas relações 
com o Dia de Finados, homenagens a pessoas já falecidas, a construção de 
um altar  tipicamente mexicano, a criação de “um minuto de expressão”, 
tudo isso ocorrendo em meio às observações dos fenômenos químicos de 
sublimação, conservação de alimentos e a importância do uso correto das 
proporções.
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219 diálOgOs atlânticOs: deBates  
sOBre a cOlOnizaçãO  
pOrtuguesa da amÉrica e na áFrica 
apresentadores: Jackson Fergson costa de Farias [jacksonfergson@yahoo.com.br]  
| nilda aparecida de castro [nilda-castro@superig.com.br]      
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: História, sociologia, antropologia e política          

Desde quando a lei tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura 
afro-brasileira, um conjunto de publicações, filmes e trabalhos pautados em 
novas perspectivas historiográficas tem contribuído para ampliar o tema. A 
turma do 9º ano de 2012 desenvolveu o projeto “O perigo de uma História 
única”, que franqueou o caminho para a discussão sobre o porquê, a despeito 
das inovações historiográficas e legais, a mídia, todavia, com raras exceções, 
segue reproduzindo antigos estereótipos. Neste ano, os mesmos alunos – 
agora na 1ª série do Ensino Médio – participarão de um diálogo, via internet, 
com estudantes angolanos da mesma idade. O objetivo do encontro virtual 
é permitir que os discentes, tanto os do Brasil quanto os de Angola, reflitam 
sobre a realidade socioeconômica atual de países cuja colonização processou-se 
de forma contígua em diversos aspectos. Na preparação para esse encontro, os 
alunos brasileiros lerão capítulos do livro “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque 
de Holanda. A partir das questões levantadas por essa obra, cuja vitalidade se 
mantém quase oito décadas após a sua primeira publicação, espera-se que os 
alunos comparem as configurações atuais, as rupturas e as continuidades das 
instituições deixadas pela colonização portuguesa nos dois países. 

 

 220 dinHeirO... pra que dinHeirO?
apresentadora:  patrícia leme pedroso de Jesus  [patriciaj@lourencocastanho.com.br]  
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: matemática  

Q ualquer que seja o seu objetivo (comprar um objeto, viajar), é necessário 
poupar e utilizar o dinheiro de maneira correta. Mas para que 

suas escolhas sejam mesmo conscientes e responsáveis, é igualmente 
importante entender um pouco da história do dinheiro e de suas funções 
sociais. De onde vem o dinheiro? Como ele funciona? O dinheiro é só 
uma ferramenta que nos permite comprar tudo o que queremos? Como o 
dinheiro se desenvolveu? A Oficina de Educação Financeira proporcionará 
reflexões e experiências que possibilitarão aos alunos melhorar suas 
relações com as finanças e o consumo. 
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ecO leãO       
apresentadora:  Kátia guimarães [katia.artes7@gmail.com]   
instituição: emef padre leão vallerié 
áreas: todas
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A sustentabilidade é um tema que vem sendo muito discutido na 
mídia e que devemos colocar em prática nas nossas vidas com mudanças 
necessárias e muito bem-vindas. Como colocar esse assunto para as 
crianças? Como fazê-las entender a importância desse assunto e que 
nossas atitudes de mudança vão colaborar para salvar nosso planeta e 
a nós, seres humanos? Temos direitos e deveres para com a sociedade, 
e para com o nosso redor (natureza, animais, água, energia). Com esse 
objetivo, foi trazida vivência do aluno de sua casa para a escola para, 
assim, poder orientar como trabalhar a sustentabilidade. Foram assistidos 
filmes, feitas pesquisas, entrevistas, percorridos os arredores da escola e 
vivenciadas a sujeira perto de nós (em nossas casas, abandono de animais 
e idosos, descaso de políticos, venda de pássaros em cativeiros). Os alunos 
trouxeram suas experiências de casa, suas vivências, perguntas e eles 
mesmos acharam as respostas.  

 
 

   

educaçãO Financeira nO ensinO 
Fundamental i      
apresentadoras:  cristiane Kazue Kuroba [criskkuroba@hotmail.com] |  
diana Kian manzano [diana.manzano@hotmail.com] |  
lucelena martins souza lee  [lucelena.lee@novaescola-eduque.com.br] 
instituição: eduque 
áreas: matemática, língua portuguesa, informática, educação Financeira   

222

Não há como negar que no mundo moderno quase tudo tem um preço. 
Cada coisa tem um preço que se mede com dinheiro. E sendo o preço uma 
medida comum, expressa por cédulas e moedas, pode-se comparar o valor de 
diferentes bens de consumo e serviços. Sabemos que ensinar para os filhos 
o valor das coisas é responsabilidade dos pais, mas lidar com essa questão é 
uma tarefa delicada. Assim, surgiu a necessidade de abordar os princípios 
básicos de como ensinar nossas crianças a lidar com o dinheiro. Diante 
deste novo desafio a equipe pedagógica estudou, pesquisou e elaborou um 
projeto pedagógico estruturado em três eixos que tem por objetivo levar o 
aluno a conhecer o dinheiro, refletir sobre consumo consciente e entrar em 
contato com a educação financeira, através de conceitos de economia. As 
aulas foram elaboradas considerando os conhecimentos dos estudantes e 
propondo a reflexão sempre de maneira problematizadora. 
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223 educaçãO Física - a leitura dO  
FuteBOl atravÉs da cOncepçãO  
da cultura cOrpOral, um relatO  
de prática  
apresentador: luiz eduardo greco [luizgreco@projetovida.com.br]        
instituição: escola projeto vida / colégio iavne 
áreas: educação Física          

Dentro das aulas de Educação Física, trabalhou-se sob uma concepção 
teórica que valida os diferentes sujeitos e as diversas manifestações da cultura 
corporal do seu entorno e de outras culturas, refletindo sobre as diferentes 
representações da cultura corporal. Pautados nestes conceitos teóricos e nas 
ações práticas da aula, foi proposto um módulo de atividades com o tema: a 
leitura do futebol através de uma concepção da cultura corporal. Mapearam-se as 
diversas práticas referentes ao tema proposto, suas variações, ressignificações, 
ampliação e vivências dos repertórios. Ao mesmo tempo, olhou-se de forma 
crítica para as representações sociais e políticas que o futebol traz, ao longo do 
tempo, utilizando diferentes mídias. 

 

 224 educaçãO Física lúdica
apresentador:  ricardo nastari  [ricardo@acamere.com.br]  
instituição: escola vera cruz 
áreas: educação Física  

Educação Física lúdica é uma abordagem da Educação Física que valoriza 
a cooperação, a aprendizagem significativa, os valores éticos e morais 
tanto quanto a prática da atividade física em si. Com a intencionalidade 
de atender o que é bom para todos, será discutido como o planejamento 
pode ser dinâmico e flexível, pensado e reelaborado constantemente, 
considerando os objetivos da área, a avaliação reflexiva, os interesses e as 
necessidades dos alunos, favorecendo assim o processo de aprendizagem. 
Para tanto, torna-se fundamental refletir sobre a forma como o professor 
apresenta e encaminha as propostas de modo a criar as melhores condições 
para o aluno descobrir e construir conhecimento.
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ensinO cOletivO de viOlãO  
- uma situaçãO privilegiada?       
apresentador:  vicente regis [vicente@vila.com.br]   
instituição: escola da vila 
áreas: arte:  música  

225

O  trabalho discute o ensino coletivo de violão na escola, no formato em 
que vem sendo praticado na Escola da Vila, desde 2011. Tradicionalmente, 
pode-se afirmar que o ensino de instrumentos tem obedecido a um 
formato de aula individual. Entretanto, propostas de ensino coletivo têm 
surgido nas últimas décadas no Brasil, principalmente em espaços que 
possuem forte característica coletiva, como escolas e projetos sociais. Desta 
forma, faz-se necessário refletir sobre as possibilidades do ensino coletivo 
de instrumento, buscando compreender em quais aspectos a situação 
em grupo pode potencializar o aprendizado e como encaminhá-los. A 
“escrita musical”, mais conhecida em música como notação, ganha um 
papel muito importante neste contexto, uma vez que é uma ferramenta 
imprescindível para potencializar o aprendizado nessa situação. 

 

   

escrever para ler e escrever para  
escrever – pOtencialidades dO  
traBalHO cOm prOduçãO escrita  
em língua estrangeira      
apresentadoras:  caroline Brasilio [caroline@vila.com.br] |  
andrea costa dias [andreia@vila.com.br]  
instituição: escola da vila 
áreas: língua estrangeira: inglês   

226

No presente trabalho, buscou-se apresentar as potencialidades do trabalho 
com produções escritas em língua estrangeira, mais especificamente o 
“escrever para aprender a escrever” e o “escrever para aprender a ler”, 
demostrando, assim, a interdependência entre as diferentes habilidades 
que concernem ao aluno. Através de uma análise de projetos e propostas 
trabalhados com alunos na Escola da Vila, procura-se uma reflexão sobre 
o trabalho que se tem realizado, e sua eficácia na busca de trabalhar com 
todas as habilidades de produção e compreensão oral e escrita através 
destas mesmas – primordialmente com o foco na produção escrita. 
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227 espanHOl na rede  
apresentadoras: ana carla crivellaro [anacarla_1512@hotmail.com] |  
Fabiana silva costa de Brito [fabiana@escolavillare.com.br]        
instituição: escola villare 
áreas: língua estrangeira: espanhol, informática          

“Q 
uién soy yo?” Esta foi a pergunta que impulsionou os alunos a 

 começarem a se expor e a expor suas vidas: o carinho pela família, a 
viagem predileta, a festa de aniversário inesquecível, a música do momento, 
os passatempos, os amigos inseparáveis, os sonhos para o futuro, o respeito às 
diferenças, os direitos e deveres... 
A passagem para o Ensino Fundamental II é um período importante para o 
aluno. Há uma redescoberta de gostos e valores que deve ser acompanhada de 
forma muito eficaz pelos professores, que são os responsáveis pela formação de 
cidadãos críticos e que, acima de tudo, saibam se posicionar de forma íntegra 
em nossa sociedade. Pensando em tudo isto, iniciou-se o projeto, e a escolha do 
idioma espanhol se deu pelo fato de que o estudo de tal idioma tem início no 
6° ano e, por esta razão, acaba sendo mais uma entre tantas novidades com 
que o aluno se depara. Participar das alegrias, ansiedades e dúvidas de nossos 
alunos de 6º ano é um impulso ainda maior para a realização de um trabalho 
sério e, ao mesmo tempo, tão apaixonante como é o nosso compromisso como 
educadores. 

 

 228 estratÉgias tecnOlÓgicas para  
traBalHar interdisciplinaridade
apresentadoras:  daniela riconi martins de Oliveira  [riconi@ig.com.br]  |  
tatiane rosário mateus chenta [temateus@ig.com.br]  
instituição: colégio Harmonia 
áreas: língua portuguesa, língua estrangeira: espanhol, informática  

Com o avanço tecnológico, as escolas começaram a modernizar os seus 
espaços, inserindo computadores ligados à internet, softwares educacionais, 
televisão a cabo, jogos eletrônicos, lousas digitais etc., para tornar as aulas 
mais atrativas e o aprendizado mais eficaz. O educador, em qualquer área 
do conhecimento, em qualquer nível de ensino, poderá melhor atingir seus 
objetivos utilizando os recursos tecnológicos. Este projeto será apresentado 
com modelos de trabalhos elaborados pelos alunos, nas aulas de informática, 
com softwares como: Flash, PowerPoint, editor de vídeo, câmeras fotográficas, 
também cd-room e atividades on-line.
A partir disso, reforça-se que uma aula diferente e a interdisciplinaridade 
trazem bons resultados para a aprendizagem. 
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estudO de campO dO altO riBeira: 
vivências e saBeres       
apresentador:  luiz Fernando correia de Oliveira  
[luizo@lourencocastanho.com.br]   
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: História, geografia, ciências naturais, língua portuguesa, língua, 
estrangeira:  inglês e espanhol, educação Física, arte:  artes plásticas, informática 
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O presente trabalho é a apresentação do projeto realizado, em parceria 
com a Escola Estadual Maria Antonia Chules Princesa, localizada na 
região do Alto Ribeira. O projeto consistiu no desenvolvimento do tema 
Fronteiras, por meio de seis eixos norteadores de investigação nos diversos 
componentes curriculares: diversidade socioeconômica, religiosa, de gênero, 
etária, étnico-racial e linguística. Os alunos de ambas as escolas vivenciaram 
várias atividades no PETAR e no Quilombo de Ivaporunduva, durante 
quatro dias, que permitiram o compartilhamento de diferentes saberes. Um 
grupo de alunos, participantes de uma oficina de audiovisual da Lourenço 
Castanho, produziu o documentário “Fronteiras: novos saberes”, que foi um 
dos produtos dessa experiência transformadora entre as escolas. 

 

   

estudO dO meiO interdisciplinar     
apresentadoras:  lilian maria pivato [lilianpivato65@gmail.com] | Fernanda russo 
| irene m. g. pereira  
instituição: colégio Hebraico Brasileiro renascença 
áreas: História, ciências naturais, língua portuguesa, geograf ia   

230

O objetivo geral deste trabalho é compreender algumas das relações 
mantidas entre o patrimônio ambiental e cultural de Paraty, no sentido de 
analisar em que medida as transformações ocorridas em tais patrimônios, 
ao longo do tempo, representam ou não perdas e prejuízos para a 
identidade das populações locais. Do ponto de vista metodológico, procura-
-se desenvolver procedimentos de pesquisa, levando o aluno a aprimorar 
o olhar indagador sobre o mundo a partir da observação e investigação 
de uma determinada realidade, levando-se em conta a complexidade de 
seu contexto histórico, geográfico e suas características ambientais. Nesse 
sentido, o estudo do meio não é simplesmente uma verificação, in loco, do 
que se estudou em sala de aula, mas sim uma metodologia de trabalho 
específica que envolve o contato direto com a fonte documental encontrada 
no cotidiano e que permite a construção do conhecimento. Além disso, é, 
em sua essência, um trabalho transdisciplinar, pois não são visualizados 
só a Geografia, ou a História ou a Matemática, e sim, o meio e seu contexto 
de forma global. 
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231 FranKenstein:  
qual É O teu lugar nO mundO?  
apresentadores: maria clara imbert roman macedo anazário  
[manazario@uol.com.br] | Fabio assumpção         
instituição: cOmpa - colégio da companhia de maria 
áreas: História, geograf ia, sociologia, antropologia e política, matemática, 
língua portuguesa, língua estrangeira:  inglês, educação Física, arte:  artes 
plásticas, informática          

Em seu livro “1968, o tempo das escolhas”, Catarina Meloni diz que “quando 
uma pessoa perde a memória, está, de alguma maneira, perdendo a palavra, 
porque se desliga do mundo e torna-se incapaz de saber qual é o seu lugar 
nesse mundo”. A partir da leitura do clássico “Frankenstein”, de Mary Shelley, 
os alunos estudaram a evolução do homem até os dias atuais e aprenderam 
a importância das escolhas para ocuparem, com consciência, seu lugar no 
mundo, seja onde estiverem.  

 

 232 Funções cOgnitivas  
nOs recursOs digitais
apresentadoras:  agatha gonçalves  [agatha_gon@hotmail.com]  |  
miriam maria pereira [mypereira@ig.com.br]  
instituição: colégio silvio gonzalez 
áreas: língua portuguesa, informática  

A proposta é integrar conteúdos da Língua Portuguesa às fer– 
ramentas tecnológicas, sabendo que a aprendizagem se encaixa em 
domínios psicológicos, já que este processo tem como base um pen-
samento. E como proporcionar essa aprendizagem? Fazendo uso de habi-
lidades de pensamento, trabalhando instrumentos ligados ao ato de lem-
brar, compreender e aplicar, pois não basta criar sem conhecer e, muito 
menos, sem entender o que fazer, o que ser e principalmente como viver 
juntos; propiciando aos alunos uma oportunidade de integrar um ambi-
ente que conhecem muito bem (digital) a um que fornecerá elementos 
importantíssimos para o seu crescimento em conhecimento e informação 
(sala de aula). Partindo dessa ideia, percebeu-se que os alunos começaram 
a entender a construção de relações e a construção de significados e, com 
isso, desenvolveram práticas de leitura e interpretação.  
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gênerOs acadêmicOs nO ensinO  
Fundamental ii: interdisciplinaridade 
na prática entre ciências  
e língua pOrtuguesa       
apresentadores: phaedra de athayde [phaedra.athayde@escolaviva.com.br] | 
danilo abranches safi [danilo.safi@escolaviva.com.br] |  
ruth maria cesar da silva e sá [ruthsa@uol.com.br]    
instituição: escola viva  
áreas: ciências naturais, língua portuguesa 
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Com o avanço da escolaridade formal, a escrita de gêneros acadêmicos 
passa a ser mais solicitada. Visando contemplar essa habilidade e repertoriar 
o estudante de 9º ano nas práticas de escrita acadêmica, foi realizado um 
projeto interdisciplinar entre Ciências e Língua Portuguesa cujos produtos 
finais foram: um relatório a partir de experimento, um artigo acadêmico-
-científico individual e um artigo acadêmico-científico em grupo. Foram 
selecionados três temas presentes no currículo da série: agroquímicos 
e saúde, enzimas e variação linguística e preconceito, dentre os quais o 
estudante escolheu um e recebeu a orientação do professor especialista da 
área. As práticas de escrita chegaram à sala de aula no contexto de uma 
sequência didática criada para o artigo acadêmico-científico. 

geOcacHing: geOgraFia e  
tecnOlOgia Juntas  
na era da inFOrmaçãO     
apresentadoras:  Fátima maria gnecco [fatima.gnecco@cda.colegiodante.com.br] 
| Karine mendes guaracho [karine.guaracho@cda.colegiodante.com.br] |  
célia regina goulart scheicher  [celia.regina@cda.colegiodante.com.br]  
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: geograf ia, informática   
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Com o objetivo de revisar conceitos geográficos e aliá-los ao uso de 
diferentes recursos tecnológicos, foi proposto o seguinte trabalho: em um 
lugar secreto, dentro da escola, há um “tesouro” a ser descoberto. Decifrando 
pistas utilizando diferentes TICs, resolvendo enigmas envolvendo o uso das 
coordenadas geográficas e usando o conhecimento adquirido durante as 
aulas, propõe-se localizar esse lugar secreto e partir em busca do “tesouro” 
perdido.  
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235 ginástica geral na escOla:  
relatOs de uma eXperiência  
apresentador: Júlio portela [portela_jc@yahoo.com.br]         
instituição: e.e. Frederico marcicano 
áreas: educação Física, música            

Almeja-se aqui mostrar a relevância em um trabalho diversificado nas aulas 
de Educação Física e sua importância para a busca de objetivos específicos 
da ginástica, como cidadania, valores e possibilidades de vivências das 
manifestações da cultura corporal. Para a mostra destes resultados optou-
-se, além dos registros em fotos e vídeos, por depoimentos dos próprios 
participantes que manifestaram os seus sentimentos, a relação com o 
professor e com os colegas, satisfação e dificuldades. O trabalho pretende 
compartilhar experiências a partir da apresentação da metodologia, pois aqui o 
professor interage com os alunos apresentando a proposta, avaliando de forma 
construtiva os relatos que destacam o ponto de vista do discente, já que os 
alunos relatam suas observações e estipulam metas que serão desenvolvidas 
em fases.   

 

 

236 HaBilidades para aprender ciências
apresentadores:  Fatima primon de paula [fatimaquimica@terra.com.br]  | 
nilza m. godoy r. reis [aquinil@uol.com.br] |  
arnaldo ribeiro alves [sarmalves@yahoo.com.br] 
instituição: colégio renascença 
áreas: ciências naturais, informática  

O método LSS (Learning Skills for Science) propõe uma integração entre 
competências e habilidades, apontando a necessidade da participação do 
aluno como sujeito ativo na aprendizagem. Prioriza competências rela-
cionadas com os procedimentos de investigação: formular perguntas 
investigativas, resolver situações-problema e pensamento reflexivo. As 
instruções LSS contribuem para sistematização e maior significação do 
aprendizado em Ciências, evidenciando uma mudança na postura inves-
tigativa dos alunos. 
Foram desenvolvidas atividades com alunos do 6° ao 9° anos do Ensi-
no Fundamental em sala de aula, no laboratório e em estudo de meio. 
Seguindo tal metodologia, organizaram-se roteiros de aula para que os 
alunos trabalhassem. Eles se envolveram e produziram bastante. Em 
atividades de avaliação, foi verificado o seu aproveitamento.
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HirOsHima, agOstO de 1945 - uma  
verdade HistÓrica em uma visãO  
interdisciplinar: HistÓria, língua 
pOrtuguesa e inglês       
apresentadoras:  regina celia giraldi de mello [reginagiraldi@yahoo.com.br] | 
patrícia del valhe molero [patricia.dvm@gmail.com] |  
regina de souza e castro tarifa [reginatarifa@gmail.com]    
instituição: colégio stockler  
áreas: História, língua portuguesa, língua estrangeira: inglês 
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O trabalho constou da leitura de capítulos do livro “Hiroshima”, de 
John Hersey, e cada classe, dividida em seis grupos, apresentou a tragédia 
ocorrida na vida de seis japoneses que sobreviveram à catástrofe nuclear 
ocorrida em Hiroshima, e que são chamados de hibakushas. A apresentação 
de cada grupo foi feita através de entrevistas, reportagens e teatralização 
dos horrores que cada hibakusha viveu em agosto de 1945.

impressiOnismO e casa pueBlO     
apresentadoras:  ana carla crivellaro [anacarla_1512@hotmail.com] |  
cátia da costa soares [roca_soares@uol.com.br]   
instituição: escola villare 
áreas: língua estrangeira:  espanhol, artes plásticas    
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Impressionismo e Casa Pueblo se encontram neste projeto dos alunos de 
8º ano. Casa Pueblo é uma antiga casa de verão do artista uruguaio Carlos 
Páez Vilaró (construída por ele com suas próprias mãos) e atualmente é 
uma cidade escultura, que inclui um museu, uma galeria de arte e um 
hotel. Encontra-se em Punta Ballena, a 30 km de Punta del Este - Uruguai. 
Destaca-se pela realização de uma cerimônia que ocorre durante o pôr- 
-do-sol, momento em que o artista exalta este importante elemento 
natural. Este foi o ponto de partida dos alunos para o desenvolvimento 
do projeto, desejando unir arte à língua espanhola e sensibilizando o 
olhar das pessoas frente à construção. As diferentes maneiras de ver 
a Casa Pueblo, através da luz do sol, foram destacadas neste trabalho 
com todos os detalhes possíveis. O sol, elemento fortemente exaltado, é 
também símbolo da escola e tem um brilho especial, sobretudo porque o 
pôr-do-sol na Casa Pueblo, para muitos, é considerado um presente dos 
deuses. Também para os impressionistas a luz solar era de fundamental 
importância, pois através dela é que o ser humano vê as cores e suas 
nuances em todo o seu esplendor. 
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239 “intervieWing a star” –  
utilizandO O gênerO entrevista em 
uma situaçãO real de aprendizagem 
da língua inglesa  
apresentadora: débora guaraldo diniz [debbyguaraldo@yahoo.com.br]         
instituição: ce sesi 109 - Franca 
áreas: língua estrangeira:  inglês            

Vivenciar uma língua estrangeira, tão supostamente presente em nosso 
dia a dia, é uma das tarefas mais desafiadoras para os professores de Língua 
Inglesa das escolas brasileiras. Partindo desse desafio, propôs-se aos estudantes 
dos 6ºs anos o projeto “Interviewing a Star”, que contemplou habilidades 
comunicativas reais aos estudantes, utilizando o gênero textual entrevista. 
Para tanto, os estudantes foram estimulados a assistir a entrevistas de 
brasileiros e outros falantes não nativos utilizando a língua inglesa, discutir 
sobre a dimensão da comunicação em uma língua estrangeira, se aprofundar 
sobre o gênero proposto, reconhecer a importância da pesquisa prévia ao se 
preparar para uma entrevista real e entrevistar uma pessoa nativa de um 
país falante de língua inglesa. Os estudantes puderam ampliar seus saberes 
em relação ao gênero proposto e perceberam que a prática oral, aliada a boas 
estratégias de ensino e aprendizagem, são fundamentais para a aquisição de 
uma língua estrangeira.   

 

 
240 Karl marX e Os saltimBancOs:  

dO lúdicO aO cOnceitO FilOsÓFicO
apresentadora:  michelle larissa gandolfo pansarelli [michellelarissa@hotmail.com] 
instituição: escola villare 
áreas: sociologia, antropologia e política, Filosofia  

Experiência realizada em sala de aula com alunos e alunas do 8º ano 
durante as aulas de Filosofia na compreensão da teoria de Karl Marx, 
enquanto crítico do sistema socioeconômico vigente. A compreensão dos 
conceitos marxistas, nessa abordagem, se dá por meio da obra de Chico 
Buarque, “Os Saltimbancos”, analisada em sala de aula à luz dos con-
ceitos do filósofo, juntamente com os educandos. A partir das músicas, 
estabelece-se um contato com a obra de forma a compreender o sistema 
como um todo complexo, cujos conceitos vão sendo explorados. Buscou-
-se explorar as habilidades de análise de texto e conceitos, bem como a 
comparação entre as obras de diferentes tempos históricos e sua relevân-
cia para a compreensão da realidade a partir da Filosofia. 
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lançandO sesi 293       
apresentadores: Hermelina dos santos araújo [linabis_2005@hotmail.com] | 
marcelo negri [marclnegri@ig.com.br]    
instituição: ce sesi 293 - engenheiro goulart  
áreas: matemática, Física, ciências naturais
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Os professores de Ciências e Matemática desenvolveram um projeto 
com os alunos da 8ª série para construírem foguetes com garrafas PET, 
propulsionados com água e base de lançamento com material de PVC, 
objetivando o estudo do movimento dos corpos e as forças que atuam nele, 
descrevendo sua trajetória parabólica através de tabelas e gráficos. Os 
alunos foram mobilizados com o filme “O Céu de Outubro” e instigados 
a construírem os seus foguetes. Assistiram a vídeos sobre movimento 
e construção de foguetes; após a fabricação e lançamento dos mesmos, 
construíram tabelas e gráficos. Em Ciências, a professora trabalhou com 
os seguintes conceitos: queda livre, leis de Newton, movimento retilíneo e 
uniforme. Pode-se afirmar que, para os alunos, o momento mais marcante 
do projeto foi o do lançamento dos foguetes, realizado em frente à escola, 
mobilizando toda a unidade.

literatura em FOcO     
apresentadoras:  sheila robles [sheila.robles@objetivosorocaba.com.br] |  
camila mantovani [camila.mantovani@gmail.com]   
instituição: Objetivo sorocaba 
áreas: língua estrangeira: inglês   
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O projeto foi criado pensando-se na necessidade de nossos alunos 
expandirem seus horizontes. Escolheu-se literatura, por se tratar de 
uma área que consegue abranger tanto cultura quanto língua. Pesquisas 
comprovam que quando uma criança é exposta, desde seus primeiros anos, 
a ambientes de leitura, é incentivada a ler e mantém esse contato durante 
os anos, a probabilidade de ela se tornar um indivíduo que aprende 
melhor, pronuncia palavras melhor e se comunica melhor de forma geral 
é bem maior do que um indivíduo que não teve os mesmo estímulos. Tudo 
isso acrescido do acompanhamento dos pais e dos professores torna-se 
uma equação de sucesso. Além disso, o contato com a leitura favorece a 
escrita, aumenta o vocabulário, instiga a imaginação, a criatividade e traz 
um “mar sem fim” de cultura para a vida de nossos alunos. Pensando em 
todos esses benefícios, resolveu-se criar um projeto que aliasse todas essas 
possibilidades à diversão. Foram listados livros, como “O diário de Anne 
Frank”, “The Tales of Mother Goose”, “The Cat in the Hat”, entre outros e 
desenvolveram-se atividades formais e lúdicas, assim como brincadeiras, 
leituras em grupo, interpretação do texto, recontação das histórias, 
adaptação do texto, teatro, aulas de arte e exposições desses trabalhos.  



Ensino Fundamental II148

243 luz, câmera, prOduçãO: “super size me 
- a dieta dO palHaçO” cOmO OBJetO 
de análise dO tempO presente  
apresentadoras: elenice rodrigues souza [erodrigues61@gmail.com] |  
renata del monaco [redelmonaco@gmail.com]  |  
elaine cristina martins Kozuki [lana.kozuki@gmail.com]         
instituição: instituto educacional projeto vida 
áreas: geograf ia, química, língua portuguesa            

Argumentar é uma competência linguística imprescindível para um bom 
usuário da língua. Por isso, precisa ser desenvolvido em suas várias vertentes: 
argumentar para solicitar, para reclamar, para opinar, para convencer, entre 
outras. Em Língua Portuguesa, essa competência perpassa vários gêneros 
discursivos, entre eles a resenha crítica. Tendo a convicção de que um dos 
papéis da escola é a ampliação das atividades culturais dos alunos, optou-se por 
produzir resenhas críticas de filmes. Essa escolha propicia que outras áreas do 
conhecimento, como Ciências e Geografia, por exemplo, colaborem com seus 
saberes para que o resultado final seja mais producente. O texto final é uma 
resenha em que o trabalho com a linguagem, a ampliação e a transposição de 
conhecimentos específicos estão a serviço de uma escrita crítica e reflexiva.   

 

 

244 matemática e Os impOstOs:  
liçãO de cidadania
apresentadoras:  sueli Barros de Oliveira [barrosueli@ig.com.br] |  
angela makie nakazawa [quimicaprofangela@hotmail.com] 
instituição: e.e. deputado augusto do amaral 
áreas: matemática  

A Matemática assume um importante papel ao transversalizar em 
seus conteúdos a educação fiscal como elemento de formação de cidadãos 
conscientes de seus direitos e capazes de intervir para melhoria da so-
ciedade. Individualmente, os alunos fizeram uma pesquisa teórica sobre 
os tributos: IPI, ICMS, IPVA, IPTU, ISS. Os grupos foram divididos por 
assunto: comparação dos valores da taxa de serviços de bancos; taxa dos 
produtos do supermercado; história em quadrinhos (HQ) sobre os im-
postos pagos; jogo lúdico de tributos com a participação de todos os alu-
nos. Cada assunto foi trabalhado para ser apresentado aos visitantes no 
“Amaral Cultural 2012”. O jogo lúdico, tipo amarelinha, contribuiu para 
que os conceitos sobre tributos fossem reforçados, e que houvesse mais 
interação com os visitantes.
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minHa magnÓlia       
apresentadora: thalita rodrigues martins de lima  
[thalitarmartins@yahoo.com.br]    
instituição: e.e. profª maria Julieta de godoi cartezani  
áreas: língua portuguesa, artes plásticas 
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O trabalho surgiu da necessidade de desenvolver aprendizagens que 
fossem lúdicas e significativas, dentro de conceitos que eram de difícil 
compreensão pelos alunos. O foco em Arte foi de encontro à visualização 
e construção de objetos no espaço tridimensional, e, em Português, 
foi à apropriação da leitura e escrita. O trabalho foi iniciado por uma 
apresentação teatral através do monólogo “Vida de Professora”. Durante o 
semestre, aconteceram “rodas de discussões” trabalhando as linguagens 
artísticas e diversos conceitos afetivos. As atividades  incluíam a construção 
de uma boneca (objeto tridimensional “Minha Magnólia”), produção de 
textos e leituras. Foi organizada uma exposição e, para finalizar, através da 
participação dos alunos, professores e grupo gestor, foi feita a eleição das 
bonecas e textos para a cerimônia de premiação, com medalhas de honra 
ao mérito. A experiência foi única e extremamente gratificante, pois, além 
de toda esta vivência pôde-se, a convite da diretoria de ensino da região, 
disseminá-la aos coordenadores do ciclo I, em uma orientação técnica. 

minutO geOgráFicO: as redes sOciais 
transFOrmam O espaçO?     
apresentadores:  verônica martins cannatá [veronica.cannata@cda.colegiodante.
com.br] | Heliton gomes duarte [heliton.duarte@cda.colegiodante.com.br]  | 
cássia nogueira da silva [cassia.silva@cda.colegiodante.com.br] 
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: geograf ia, informática   
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O “Minuto Geográfico” é um projeto de Geografia e tecnologia 
educacional que, em sua 4ª edição, traz a parceria do serviço de Orientação 
Educacional. A proposta desta edição aos alunos dos 9ºs anos, divididos em 
grupos de até sete alunos, é desenvolver narrativas em vídeo sobre o uso 
das redes sociais escolhendo um dos temas: As redes sociais transformam 
o espaço político? As redes sociais transformam as relações sociais? As 
redes sociais transformam a informação? As redes sociais transformam a 
educação? Ao final, os alunos produzem um curta-metragem de ficção de 
aproximadamente três minutos e cartazes de divulgação do filme. Temas 
das edições anteriores: 2012 - São Paulo: a cidade que dá certo; 2011 - São 
Paulo pelas janelas do Dante; e em 2010 - São Paulo e a imigração. Este 
projeto conta ainda com o apoio das professoras Karine Mendes Guaracho, 
Adriana de Freitas Sebastião e Thatiana Segundo. 
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247 nOssO BlOg FazendO a diFerença  
apresentadora: ana paula moura santiago [paulaacappelas@ig.com.br]         
instituição: centro educacional sesi 403 - campinas i 
áreas: Biologia            

O principal objetivo desse projeto foi ver o mundo de outra forma e observar 
a realidade aplicada aos conhecimentos adquiridos durante as aulas. A 
Biologia requer a introdução do aluno no universo biológico para que em sua 
mente se abram novos espaços e um espírito de cidadania. Foi esse espírito 
de cidadania, aliado à curiosidade e aos conteúdos estudados em sala de aula 
que levaram à elaboração desse projeto. Livro didático, a lousa e giz já não são 
suficientes: as informações chegam muito rapidamente e o aluno, por vezes, 
se torna autodidata, via internet e outros meios. Para oportunizar meios de 
aprendizagem mais efetivos e lúdicos é preciso vivenciar os ensinamentos e 
tirar a impressão de um mundo visto apenas por fotos, o que pode ser feito com 
o uso da tecnologia. A intenção era que os alunos percebessem a interferência 
humana no meio ambiente e o que eles poderiam fazer com essa informação. À 
medida que conversaram sobre os tipos de interferência humana no ambiente 
(abióticas e bióticas), tanto mais eles se interessavam. Foi proposto, então, um 
projeto interativo, por meio da montagem de um blog, onde eles deveriam 
relatar, registrar, analisar e propor soluções para as interferências do ser 
humano. Segundo os próprios alunos “essa foi uma experiência inesquecível... 
a melhor de todas, em que pudemos aprender na prática!”.    

 

 

248 O alunO pesquisadOr  
nOs prOJetOs de campO
apresentador:  edward zvingila [ez3110@gmail.com] 

instituição: escola santi 
áreas: geografia, sociologia, antropologia e política, matemática, Biologia, 
ciências naturais, língua portuguesa, informática  

O objetivo desse trabalho é levar o aluno a vivenciar uma postura de 
pesquisador no trabalho de campo através da coleta e análise dos dados 
obtidos e sua comparação com as edições anteriores da viagem. O resul-
tado é apresentado por meio de um relatório científico.
Vem sendo desenvolvido há três anos na viagem de estudo do meio para 
a região de Iguape-Cananeia. Os alunos do 7º ano visitam a região onde 
discutem sob variadas formas como os fatores limitantes influenciam a 
distribuição dos seres vivos no ambiente.
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O atO de registrar numa perspectiva 
da recOnstruçãO crítica da prática       
apresentadoras:  elineiva de novaes Oliveira moreno  
[elineiva.novaes@gmail.com]  | carolina silveira leite [cacaclin@ig.com.br]    
instituição: emef anexa ao educandário dom duarte 
áreas: todas 
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A desmotivação dos alunos em aprender era o drama compartilhado 
entre os educadores da escola no início do ano de 2012. O grupo docente 
buscava constituir um percurso no qual fosse possível planejar e avaliar 
o ensino de modo que cada professor diagnosticasse em sua prática quais 
questões fundamentais poderiam ser repensadas. O ato de registrar foi 
estudado como possibilidade de ferramenta, de modo que, ao escrever 
sobre sua prática, o professor pudesse, reflexivamente, melhor alcançar 
as necessidades das turmas, em sua heterogeneidade, e dos alunos, em 
sua individualidade. Desse modo, qualificar os registros passou a ser um 
importante instrumento: diários de classe, planos de ensino, atas de 
comissão de classe, registros de aprendizagem feitos pelos alunos. Tem-se 
construído, desse modo, uma escola que corporifica seus acontecimentos, 
viabilizando, por meio dos registros em contextos diversos, a avaliação 
e a projeção constante do trabalho pedagógico. Além da formação, a 
leitura dos registros pela coordenação pedagógica, com devolutivas aos 
professores, pode ser considerado ponto-chave para a qualificação destes 
documentos, compartilhando e interferindo nas ações. 

O desaBrOcHar dO adOlescente 
atravÉs da prática musical     
apresentadora:  cássia maria [cassiaa@lourencocastanho.com.br]  
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: arte: música     
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Este trabalho tem por objetivo levar os alunos a uma compreensão e 
produção de sons e ritmos independentemente da técnica, ou seja, por 
imitação, noções básicas de leitura rítmica, consciência corporal, pela voz 
e através dos instrumentos de percussão, possibilitando mais um meio de 
comunicação e incentivando a participação musical extraclasse.
O tema deste estudo surgiu a partir do seguinte questionamento: “De 
que modo o ensino de música, tendo os instrumentos de percussão como 
facilitadores, pode envolver e beneficiar o aprendizado rítmico musical 
dos alunos?”. A observação e a análise das respostas demonstraram 
algumas modificações como melhora na autoestima e maior facilidade em 
apresentar sua opinião, além de uma melhora significativa na coordenação 
motora e maior interesse pelo aprendizado musical.
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251 O espOrte da escOla: OBJetíadas  
apresentador: vinicius leandro das neves [vinicius.neves@objetivosorocaba.
com.br]  | Fernando cesar pereira [fernando@objetivosorocaba.com.br ]        
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: todas            

A cultura esportiva, quando vivenciada na escola, pode servir como grande 
ferramenta para a educação, pois apresenta situações reais de conflito que 
levam o aluno a lidar com suas emoções. As “Objetíadas” são um evento 
que articula ações relacionadas ao esporte e a outras áreas do conhecimento, 
proporcionando aos alunos vivências práticas por meio de jogos e gincanas, 
agregando valores e apresentando a cultura das modalidades. É apresentada em 
forma de evento e suas ações se estendem durante o ano nas aulas de Educação 
Física. As salas representam diferentes países, e as séries jogam entre si em 
diversas modalidades esportivas. Os alunos preparam as bandeiras, cartazes 
e enfeitam carros para a abertura do evento, onde ocorre uma carreata e o 
revezamento da tocha olímpica, que abre oficialmente o evento. Espera-se dos 
alunos a cooperação e a divisão de tarefas nas preparações antes e durante os 
jogos. Oferece-se oportunidade de mostrar seus diferentes talentos e atuar em 
campos de seu interesse. A organização e a distribuição de responsabilidades 
partindo dos alunos e com mediação dos professores, em momentos de 
resoluções de conflitos, é um grande ganho em curto, médio e longo prazo.   

 

 

252 OFicina de atletismO
apresentadora: isabel cristina silva Bitencourt [isabelbitencourt@hotmail.com] 

instituição: centro educacional sesi - 401 - cruzeiro 
áreas: educação Física   

O presente trabalho mostra uma prática pedagógica da Educação Física 
Escolar que possibilita o exercício da democracia, através do trabalho em 
grupo, proporcionando o desenvolvimento da criatividade e da criticidade 
com turmas do 6º ano. O objetivo desta prática era desafiar a todos os 
envolvidos com uma proposta de avaliação subsidiada nos pressupostos 
da pedagogia pós-crítica, para fundamentar a concepção de uma avaliação 
que vem emergindo nos últimos anos nos espaços escolares, viabilizando 
a ressignificação do objeto de estudo. Foi escolhido como objeto de estudo 
da cultura corporal o atletismo, já que envolve atividades do cotidiano, 
como a corrida, proporcionando aos alunos uma aproximação máxima 
desta manifestação cultural. A proposta foi elaborar uma oficina de 
atletismo na qual os alunos analisassem, modificassem e ampliassem as 
regras de acordo com as necessidades do grupo.  
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OpOrtunidade para quê? - um relatO 
da eXperiência das aulas de tutOria       
apresentadora: giselle do lago e pretti [gisellepretti@gmail.com]      
instituição: colégio stockler 
áreas: Orientação educacional - tutoria 
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A oportunidade aberta pela aula de Tutoria na grade curricular do 
Ensino Fundamental coloca uma contradição. Se estabelece um espaço de 
reflexão que favorece o posicionamento da criança ou do jovem, ou seja, 
há uma garantia de tempo e local em que ele poderá emitir sua opinião, 
em que serão tratados os assuntos de seu interesse e escolha, em que 
os problemas relativos ao seu cotidiano estarão em pauta e ele poderá 
colaborar na sua resolução. Algumas destas questões são clássicas, e sabe-
se que virão e, de antemão, como devem ser abordadas: sexualidade, 
drogas, respeito, identidade. Mas a contradição apontada aqui é a de 
que nas aulas de Tutoria não se trata de uma questão muito importante 
nesta faixa etária e etapa educacional, que é o desenvolvimento da 
competência para aprender mais e melhor. Ilustrando esta possibilidade, 
se apresenta parte do programa montado para aulas de tutoria em que 
são desenvolvidos aspectos cognitivos, pessoais, relacionais e também são 
abordadas questões clássicas da adolescência.   

O prOcessO de ruralizaçãO medieval 
- cOmpreendendO a estrutura Básica 
de um FeudO eurOpeu e suas Ordens
apresentador: sandro antonio canatelli [sancanatelli@yahoo.com.br] 

instituição: centro educacional sesi 332 - Boituva/sp 
áreas: História, informática      
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O presente relato descreve uma atividade realizada, desenvolvendo 
temas da Idade Média. A atividade teve início com uma roda de con-
versa, levantando conhecimentos prévios do grupo acerca do assunto 
e permitindo a tomada de decisões necessárias. A segunda fase mobi-
lizou os alunos através do Laboratório de Informática Educacional. Eles 
construíram representações de um feudo. Na terceira fase foi criada 
uma problematização, também utilizando as TICs, com produção de um 
vídeo digital sobre o conteúdo. Os alunos puderam, através de atuações 
e interpretações, vivenciar os temas estudados em aula, sobretudo as 
relações sociais medievais, trazendo e articulando suas experiências co-
tidianas. 
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255 O que Há pOr trás dO risO?       
apresentadora: leila longo [leila.longo@cda.colegiodante.com.br]  |  
Hemerson e. siqueira  [hemerson.siqueira@cda.colegiodante.com.br]    
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: língua portuguesa            

“ (...) as piadas fornecem simultaneamente um dos melhores retratos dos 
valores e problemas de uma sociedade, por um lado, e uma coleção de fatos e 
dados impressionantes para quem quer saber o que é e como funciona uma 
língua, por outro” (Sírio Possenti).
A primeira unidade do livro didático (CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, 
Thereza Cochar), pela escola adotado trata do tema humor. 
A fim de explorar o conteúdo exposto no livro, estudaram-se os conceitos 
de humor, preconceito, intertextualidade, ambiguidade, entre outros. Serão 
analisados diferentes textos (piadas, crônicas, cartuns, charges, letras de 
músicas, trechos de filmes e de programas de TV), fazendo uso dos recursos 
da lousa digital. 
 

 256 O traBalHO cOm pautas de revisãO: 
atendendO à diversidade e  
FOrmandO revisOres     
apresentadoras: clarice camargo [clarice@vila.com.br] |  
luiza moraes [luizamoraes@vila.com.br] 
instituição: escola da vila 
áreas: língua portuguesa  

A revisão de texto é uma prática consolidada na Escola da Vila. O processo 
de revisão é tanto um conteúdo em si como uma ferramenta essencial de 
aprendizagem. O professor enfrenta alguns desafios no momento de tomar 
decisões a respeito do planejamento. Como encaminhar a revisão de forma 
a atender à diversidade presente na sala de aula? Como formar o aluno 
como um revisor crítico e autônomo? Serão discutidas essas questões com 
base na análise de uma proposta de trabalho com alunos do 6º ano, na 
qual realizaram a revisão de uma fábula apoiados em pautas diferentes, 
elaboradas pelo professor. Serão propostas também uma reflexão a respeito 
do foco de intervenção do professor e do aluno durante o processo de revisão. 
Enquanto o professor se debruça sobre a tarefa de intervir no aluno para 
desenvolver competências, o aluno se debruça sobre a tarefa de intervir 
em seu texto, para alcançar uma produção melhor. Porém, não raro, há 
uma confusão de papéis e nos vemos voltados para o planejamento de uma 
intervenção que melhore o texto. O que causa essa confusão? Como manter 
o foco? São outras das questões abordadas.
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Os caminHOs de mandela:  
lições de vida, amOr e cOragem:  
um caminHO para a cOnstruçãO  
da cOnsciência pOlítica  
apresentadora: maria clara imbert roman macedo anazário  
[manazario@uol.com.br]          
instituição: cOmpa - colégio da companhia de maria 
áreas: História, geografia, sociologia, antropologia e política, Filosofia, 
matemática, língua portuguesa, língua estrangeira:  inglês, artes plásticas, 
informática   

257

Seduzir para a leitura. Esta, dentre outras, é a principal proposta deste 
trabalho. Teve-se então, como ponto de partida, a leitura do livro “Os 
caminhos de Mandela: lições de vida, amor e coragem”, de Richard Stengel. A 
maioria das pessoas confunde política com políticos, afirmando que, por isso, 
não gostam de política, sem saber que é ela que decide os benefícios sociais 
básicos como educação e saúde, por exemplo. Falta, e muito, o julgamento 
crítico, a análise criteriosa feita por alguém que procura ver a realidade sob 
vários ângulos e com a ajuda das mais variadas fontes de informação. O 
voto consciente é consciência da formação de um cidadão, ou seja, de um 
indivíduo preparado para ler, atuar, com sucesso, na sociedade em que vive. 
Sem sermões, os alunos descobriram o amplo universo de possibilidades que 
o livro traz implicitamente, como um convite a ser desvendado.   

paisagens: O pOntO de partida para 
O saBer geOgráFicO      
apresentador:  pedro maciel da costa Ferreira [pedro@escolaviva.com.br]  
instituição: escola viva 
áreas: geograf ia     

258

O trabalho tem como intuito socializar a prática didática vivenciada 
com alunos do 6º ano da Escola Viva no curso de Geografia. Ao longo de um 
bimestre inteiro foi estudado o conceito de paisagem através de diferentes 
linguagens e recursos. A partir da leitura e discussão de textos, músicas, 
filmes e fotografias, foram trabalhados importantes aspectos da paisagem, 
como a definição do conceito, a observação e a descrição de paisagens, 
as rugosidades espaciais e o patrimônio como memória da paisagem. 
Algumas atividades desenvolvidas junto aos alunos serão apresentadas e 
detalhadas em seus objetivos, expectativas e no seu sucesso ou fracasso 
para a construção do saber geográfico escolar. 
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259 pensar agir transFOrmar  
apresentadores: Bruna queiróz sousa [bruna@escolavillare.com.br]  |  
vitor natali almicce [vitor_natali@almicce.com.br]        
instituição: escola villare 
áreas: todas            

O projeto surgiu da necessidade de conscientizar os alunos quanto aos 
valores morais, na busca de formar um cidadão completo. Convidou-se cada 
um a olhar para si e enxergar qual a sua relação com o mundo, refletindo 
sobre a importância de colocar-se sob o ponto de vista do outro. Com diferentes 
atividades, abordou-se o assunto: ser x ter, conceituando-o e resgatando o 
valor do ser humano. Abordamos a desigualdade como um dos aspectos sociais 
que leva a atitudes preconceituosas e discriminatórias. Buscou-se, através 
da compreensão da experiência vivida pelos deficientes, o foco do projeto. 
Como disparador do tema, foi usado o filme “Vermelho como o céu”. Foram 
propostos contatos com um judoca e uma professora, deficientes visuais, 
e com um atleta deficiente físico, medalhista de ouro da seleção brasileira 
de vôlei sentado. Nesses encontros, valiosas atividades se desenvolveram e, 
nelas, os alunos experimentaram o sentimento vivido por um deficiente e, 
assim, puderam rever seus próprios valores.
 

 260 percursO dO OlHar sOBre a arte  
BarrOca Brasileira
apresentadora: maria ercilia Fama de castro [maercast@uol.com.br] 

instituição: escola vera cruz 
áreas: artes plásticas    

O  estudo do meio, nas cidades históricas de Minas Gerais, oferece 
condições privilegiadas de aprofundamento do estudo do Período Colo-
nial brasileiro. Os alunos têm a oportunidade de identificar as caracte-
rísticas da ocupação do homem nessa região, as marcas dessa história na 
sociedade mineira atual e refletir sobre as questões ligadas à História, à 
Língua Portuguesa e às expressões artísticas buscando a integração des-
sas disciplinas na construção do conhecimento e levando em conta a 
documentação, a narrativa e a criação. A Arte possibilita agregar e con-
struir diálogos pertinentes entre todos os envolvidos (professores, alunos 
e disciplinas) desde que seja possível explorar os elementos que partici-
pam do olhar. Para realizar este trabalho, foi necessário criar procedi-
mentos e objetivar os instrumentos, a fim de que o campo visual (espaço 
de observação), explorado pelos alunos, tivesse, dentro da escola, um 
caráter não apenas lúdico, mas em que todos testemunhassem o valor 
das relações históricas e perceptivas, vividas na experiência da viagem. 
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pista de atletismO: analisandO e 
vivenciandO a prática       
apresentadores: vitor natali almicce [vitor_natali@almicce.com.br] | 
debora soares marini [soares_debora@yahoo.com.br]     
instituição: escola villare 
áreas: educação Física, matemática, ciências naturais 
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Considerando a importância de proporcionar aos alunos diferentes 
vivências através da prática esportiva, foi elaborado um projeto destinado 
aos alunos de 8º e 9º anos. Este projeto é realizado em São Caetano do Sul 
na Pista de Atletismo do Clube São José. Antes e depois da vivência na 
pista, diversas atividades são realizadas a fim de estimular a reflexão e a 
análise da prática. Através deste projeto é possível demonstrar a presença 
de diversos fatores sobre cada atividade e, ao mesmo tempo, desenvolver 
nos alunos habilidades de argumentação, coleta e análise de dados e 
construção de gráficos.  

pOdcast HistÓrias eXtraOrdinárias     
apresentador:  maria elisa curti salome  [mariaelisas@lourencocastanho.com.br] 
| luiza regina Branco Fernandes [reginaf@lourencocastanho.com.br] |  
larissa teodoro andrade  [larissaa@lourencocastanho.com.br] 
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: língua portuguesa, informática, música     
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O uso de novas tecnologias de informação e comunicação – TICs – tem 
trazido grande contribuição para a construção dos saberes na escola. Nessa 
sequência didática, os alunos produziram podcast de conteúdo literário, a 
partir da leitura de quatro contos do livro “Histórias extraordinárias”, de 
Edgar Allan Poe. A organização do tempo didático se deu em três etapas: 
leitura e estudo dos contos; escrita do roteiro de podcast; gravação e edição. 
Como objetivos desse trabalho destacam-se: reconhecer o podcast como 
meio de comunicação; desenvolver linguagem oral; ouvir e reconhecer a 
própria voz como fator de identidade; apropriar-se de recursos tecnológicos 
de gravação, processamento e edição de áudio (sound cloud, format factory e 
audacity); uso de paisagens sonoras e efeitos diversos para construção de 
significados. 
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263 prOJetO acOrdante  
apresentadores: Jaqueline lara Justo [jaqueline.justo@cda.colegiodante.com.br]  
| marcos paulo gerônimo [marcos.geronimo@cda.colegiodante.com.br]        
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: língua portuguesa, língua estrangeira:  inglês            

C om os objetivos de: conhecer Dom Quixote e refletir sobre seu significado 
universal; comparar Dom Quixote com a realidade nordestina brasileira por 
meio da literatura de cordel; trabalhar o gênero musical Rap focalizando o 
vocabulário e expressões pertinentes à realidade dos jovens envolvidos no 
projeto; e desmistificar a aprendizagem do inglês por meio de diferentes 
estratégias, incluindo jogos e brincadeiras, foram oferecidas duas oficinas a 
crianças da ONG Acorde, que trabalha com jovens carentes da comunidade de 
Embú das Artes. Oficina 1: “De Cervantes a Gonzaguinha”; Oficina 2: “É fácil 
aprender inglês”.
 

 

264 prOJetO cOrrente dO Bem
apresentadoras: Katia maria c. villari [katia.villari@cda.colegiodante.com.br] |  
sophia maria visconti [sophia.visconti@cda.colegiodante.com.br] |  
maria cleire cordeiro [mcleire.cordeiro@cda.colegiodante.com.br] 

instituição: colégio dante alighieri 
áreas: língua portuguesa   

Com o objetivo de levar os alunos a praticar a solidariedade, descobrir 
o outro, valorizar todos os seres humanos, nunca julgar o semelhante, foi 
proposto o engajamento de turmas de 9º ano em um projeto de solidarie-
dade em que os alunos se organizam e escolhem uma das propostas: doar 
cestas básicas a comunidades carentes, frequentar um orfanato, uma 
creche ou um asilo e promover atividades ou desenvolver campanhas de 
conscientização sobre o cuidado com os animais domésticos.
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prOJetO interteXtualidade: ler, Ouvir, 
viver – um mundO, váriOs mundOs       
apresentadora:  claudia santos nunes [csnunes@ig.com.br]     
instituição: e.e. profª alice velho teixeira 
áreas: língua portuguesa, artes plásticas   

265

A partir da leitura de diferentes tipos de textos, e reconhecendo como 
eles se relacionam, objetiva-se que o aluno, não só escreva mais e melhor, 
como também desenvolva sua competência linguística e leitora e amplie 
seu conhecimento de mundo.
Primeiro, conceituou-se intertextualidade explicando o que acontece 
quando um texto “conversa” com outro. Depois, os alunos escutaram a 
declamação do Soneto V, de Luiz Vaz de Camões. Em seguida, fizeram 
a leitura coletiva de I Coríntios 13, na Bíblia da escola e, por último, 
aconteceu a escuta da música “Monte Castelo”, de Renato Russo. Processo 
avaliativo: a reescrita de “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade, 
análise do filme “Encantada”, destacando a intertextualidade presente 
em todo o filme com os contos de fada e, também, a apreciação de obras 
de arte e outras imagens, sempre destacando a intertextualidade presente. 
  

prOJetO revista: cOnstruçãO  
cOletiva de teXtO cOm recursOs 
analÓgicOs e digitais     
apresentadoras:  elenice rodrigues souza  [erodrigues61@gmail.com] |  
renata del monaco [redelmonaco@gmail.com] | elaine cristina martins Kozuki  
[lana.kozuki@gmail.com] 
instituição: instituto educacional projeto vida 
áreas: geograf ia, matemática, Biologia, ciências naturais, língua 
portuguesa, artes plásticas, informática       

266

O trabalho com gêneros discursivos efetiva a concepção da língua como 
prática de linguagem. Assim, em Língua Portuguesa, os alunos leem e 
escrevem reportagens, cartas ao leitor e entrevistas. A divulgação dessas 
escritas acontece por meio de uma revista com assuntos diversificados. Isso 
favorece um trabalho com outras áreas de conhecimento, como Geografia, 
Ciências, Matemática e Artes. É inegável que o uso de computadores nas 
mais variadas atividades humanas é uma realidade, como também seu 
papel enriquecedor na educação. Nesse projeto, o conhecimento sobre as 
possibilidades de uso de ferramentas tecnológicas contribuiu, tanto durante 
o processo de escrita e reescritas, comunicação entre os componentes do 
grupo de alunos e de professores e criação de textos coletivos, como na 
publicação de uma revisão na versão digital.
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267 quem sãO Os miseráveis?  
apresentadoras: rita de cássia Forlano Fonseca [horizonte642009@hotmail.com] | 
cristina da rocha arraes [cristina.arraes@hotmail.com]        
instituição: e.e. professor Odon cavalcanti 
áreas: língua portuguesa            

Como levar jovens do século 21 a ler, apreciar e discutir clássicos da 
literatura mundial? A partir dessa questão, desenvolveu-se um projeto de 
leitura compartilhada da obra de Victor Hugo, “Os Miseráveis”. Semanalmente 
realizava-se a leitura da obra, no original, feita em sistema de rodízio: alunos e 
professores liam, oralmente para o grupo, trechos do livro. Inicialmente, o projeto 
focava, além da competência leitora, o trabalho com conceitos linguísticos e 
gramaticais. Mas com o decorrer do trabalho, os alunos começaram a discutir 
as questões sociais e políticas retratadas na obra e a estabelecer paralelos com 
a situação atual. Fechando o trabalho, cada aluno elaborou um cartaz e uma 
frase que sintetizasse sua opinião sobre a obra.
 

 

268 registrar e criar HistÓria
apresentador: Juliano rodrigues de lima [juliano.lima@ceb.g12.br]  

instituição: centro educacional Brandão 
áreas: História  

O presente trabalho é resultado da prática de síntese dos conteúdos de 
História, por meio da criação livre de um esboço, em que se reúnem ima-
gens e textos. O objetivo deste trabalho de criação é oferecer aos alunos 
a possibilidade de aprender conceitos e de analisar processos históricos 
de forma inovadora, desenvolvendo habilidades de análise de imagens, 
compreensão de seus significados, autoria na escolha e composição. 
Considera-se fundamental a importância de trabalhar com a reflexão so-
bre História a partir desses recortes, apresentados em apenas uma folha 
sulfite, em que os alunos podem expor, com criatividade, o que de melhor 
compreenderam sobre as temáticas analisadas em aula.
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relatOs matemáticOs via mOOdle       
apresentadora: tathiana almeida muricy [tathiana@projetovida.com.br]     
instituição: escola projeto vida 
áreas: matemática, informática   

269

O  objetivo de escrita em Matemática possibilita ao aluno a produção de 
procedimentos tais como: levantar hipóteses, dar explicações, argumentar 
e institucionalizar saberes que podem transformar a ação em linguagem. 
Pensar sobre um foco de estudo e poder registrar o que acabou de aprender 
possibilita um avanço conceitual em relação às suas aprendizagens e 
uma articulação entre saberes antigos e novos. Para isso, foi utilizado 
um ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) para trabalhar objetivos 
como: identificar uma relação como uma função; calcular comprimento 
de circunferências e de seus arcos; estudar as relações métricas em 
uma circunferência, entre outros, contribuindo cada vez mais com a 
aprendizagem, promoção da autonomia e preparação para os estudos 
acadêmicos futuros. Por meio do uso da tecnologia, objetiva-se criar um 
ambiente de apoio e continuidade ao que for apresentado em sala de aula, 
além de oferecer oportunidade aos alunos para “escrever” a Matemática 
como recurso de estudo individual e colaborativo.

  
revelar HistÓrias e intervir na  
paisagem urBana: uma pOssiBilidade 
de pertencer     
apresentadores:  maria claudia milan robazzi mussolin  [mcrobazzi@gmail.com] 
| alex rosato [alexrosato@uol.com.br]  
instituição: instituto superior de educação assessoria a instituições 
educacionais 
áreas: artes plásticas      

270

Este trabalho traz reflexões sobre o alcance da educação no processo de 
ensino-aprendizagem de Arte na Educação Básica. Revelar histórias e intervir 
na paisagem foi desenvolvido em escolas públicas de Ensino Fundamental, 
na cidade de São Paulo, e com alunos do Ensino Fundamental II da Emef 
Arthur Azevedo-SP e Emef Gal. Eurico Gaspar Dutra. Os resultados dessa 
investigação constituíram matéria-prima para reflexão compartilhada 
entre estudantes e professores. No contraturno do horário escolar, foram 
criados grupos de trabalho, com alunos acompanhados por professores da 
Emef e um professor formador. No projeto “Revelar histórias”, os resultados 
foram muito positivos, pois gerou um olhar de qualidade para o entorno, 
qualidade de pensamento visual para materializar esse olhar em trabalho 
plástico, o sentimento de pertencer e ter o direito de protagonizar.  
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271 rOBÓtica educaciOnal - campeOna-
tOs e tOrneiOs, O quantO aprendemOs  
apresentador: marcelo ribeiro salles [marcelo.salles@ceb.g12.br]          
instituição: ceB - centro educacional Brandão 
áreas: todas            

Os campeonatos e torneios são ótimos incentivadores na evolução 
tecnológica dos alunos. A formação das equipes, a elaboração do projeto do 
robô, a utilização correta das ferramentas, a construção dos robôs (Rádios 
Controlados, Sucata, Arduíno, Lego), a escolha do material que será utilizado 
no projeto, os motores, os controladores, parte elétrica do robô, as baterias, 
resistência do material e as estratégias para as competições, são sempre feitas 
com a participação de uma equipe, orientada e acompanhada por um professor. 
Nesses eventos os alunos aprendem, na elaboração e construção dos robôs, 
durante as competições, através da troca de informações e observação, e, após 
o término das competições, com a avaliação do projeto do robô e os resultados 
obtidos. Além da vivência e da troca de experiências com outros alunos, 
eles retornam com novas ideias e conceitos tecnológicos e, assim, começa o 
incentivo da investigação e pesquisa para novos projetos. 

 

 272 sarau de pOesias - a caligraFia de 
dOna sOFia
apresentadoras: celane de sousa tomaz silva [lannyss@hotmail.com]  |  
Beatriz Fernandes perella [beatriz_nandes@hotmail.com]

instituição: colégio elvira Brandão 
áreas: autoidentificação, Formação de vínculos, artes, expressão corporal, leitura 

O sarau de poesias surgiu a partir da proposta de leitura do livro para-
didático “A caligrafia de dona Sofia”. A leitura obteve participação assídua 
dos alunos nas discussões com seus pontos de vista e opiniões com relação 
às poesias lidas. Ao finalizar a leitura e o registro de diversos pontos, as 
crianças se organizaram em grupos para selecionar a poesia de que mais 
gostaram. Após a escolha e a exposição da proposta de realização de um 
sarau e da definição de como consiste a sua organização, as crianças deve-
riam escolher uma das diversas formas criativas de apresentação e leitura 
expostas pela professora. Juntamente com a apresentação das poesias, houve 
a encenação de uma peça teatral com o intuito de expor aos espectadores a 
história da personagem principal do livro. As crianças podiam se caracterizar 
de acordo com o contexto apresentado no livro ou com a atmosfera presente 
na poesia apresentada pelo grupo. O encerramento do sarau deu-se com a 
apresentação de uma música escolhida e cantada pelos próprios alunos. 
 
 



Ensino Fundamental II 163

sequências numÉricas e regularidades: 
uma nOva intrOduçãO à álgeBra       
apresentadora:  luciana de Oliveira gerozschkowitz moura 
[lucianamoura@projetovida.com.br]     
instituição: escola projeto vida 
áreas: matemática   

273

Trata-se de um trabalho que busca introduzir ideias da álgebra a partir 
de conhecimentos previamente adquiridos pelos alunos no campo da 
aritmética. O trabalho com sequências segue um padrão e divide-se em 
três momentos. No primeiro deles, busca garantir que a contagem um 
a um possa ser estabelecida para determinar o resultado esperado. Essa 
etapa é muito importante, pois traz conforto ao aluno e gera a inquietação 
necessária para prosseguir. O segundo momento convida o aluno a 
encontrar o total de elementos de uma figura muito à frente na sequência 
(por exemplo, encontre o total de quadradinhos da 53ª figura). Aqui, o 
aluno coloca-se diante de uma questão: “devo construir todas as figuras 
da sequência? Deve haver outro jeito!” É nesse momento que ele busca 
uma maneira de contar que dê o total de elementos da figura solicitada, 
sem precisar saber os resultados correspondentes às figuras anteriores. Por 
fim, chega-se à terceira etapa, em que o aluno é convidado a escrever uma 
fórmula que resulta no total de elementos de uma figura, para qualquer 
posição solicitada.

sHaKespeare HOJe     
apresentadora:  daniela Ferrari  [daniferrarif@yahoo.com.br]  
instituição: e.e. professor Odon cavalcanti 
áreas: língua estrangeira:  inglês      
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É possível estimular o interesse e qualificar a participação dos estu–
dantes nas aulas de Língua Inglesa? Esta foi a questão que originou e 
orientou todo o trabalho desenvolvido com a obra “Romeu e Julieta”, de 
W. Shakespeare. Ao utilizar diferentes metodologias, tais como: leitura 
dramatizada de trechos da obra, tradução oral e escrita, análise de 
imagens, exibição de filmes e produção de “cartuns”, foi possível tornar as 
atividades mais significativas, incentivando a colaboração entre os alunos, 
individualizando e personalizando o contato deles com o conhecimento. 
As aulas se tornaram mais dinâmicas e divertidas, com maior participação 
dos alunos nas atividades e na execução das tarefas.
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275 tÉcnicas da narrativa  
cOm tecnOlOgia      
apresentadoras:  valéria de Oliveira Julião   
[valeria.oliveira@cda.colegiodante.com.br] |  
adriana de Freitas sebastião  [adriana.freitas@cda.colegiodante.com.br]  
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: língua portuguesa, informática             

Objetivo é ensinar os alunos a escrever com coesão e coerência por meio 
de exercícios lúdicos em aulas de Língua Portuguesa desenvolvidas com o 
auxílio da Tecnologia Educacional. 
A Oficina de Redação para os 6ºs anos oferece subsídios para que os alunos 
superem as dificuldades de escrever uma narrativa. Uma das estratégias da 
oficina é trabalhar com redação dos próprios alunos (sem identificá-los), 
chamando a atenção para os trechos confusos, sem coesão e coerência, a fim 
de que possam reescrevê-los e compará-los ao texto original. O trabalho é 
desenvolvido na sala de robótica e elaborado pelas professoras de tecnologia.

 

 

276 tecnOlOgia e matemática -  
O FantásticO sHOW da vida       
apresentador:  Juliano squarsone di siervo [jjulianods@yahoo.com.br]     
instituição: escola sesi - itu - centro educacional ce-031 
áreas: matemática, informática 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar os resultados de 
ensino e aprendizagem referentes às Construções Geométricas – Noções 
de Desenho Geométrico. A proposta apresentada é a de, após utilizar 
as ferramentas de desenho clássicas (como régua e compasso), valer- 
-se do GeoGebra para desenvolver habilidades relativas às construções 
geométricas e, posteriormente, aproveitá-las no aprendizado de 
Matemática. Primeiramente, utilizando régua e compasso, procurou-se 
explorar os conceitos das construções geométricas e conceitos matemáticos, 
ao definir as propriedades e características obtidas das figuras construídas. 
Posteriormente, foi proposta uma atividade em pequenos grupos de três 
ou quatro alunos, possibilitando que estes, ao utilizar o software GeoGebra, 
percebessem, representassem, construíssem e concebessem as formas 
geométricas estudadas, contextualizando-as em seu cotidiano, através da 
confecção de uma vídeoaula. A conclusão deste trabalho se deu com um 
grande festival: “O Fantástico Show da Vida”. 
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tecnOlOgia mÓvel cOmO aliada nO 
prOcessO de ensinO-aprendizagem
apresentadores: rodrigo guimarães de abreu [rodrigoa@lourencocastanho.
com.br]  | patricia pereira Figueiró [patriciaf@lourencocastanho.com.br]

instituição: escola lourenço castanho 
áreas: todas 
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A chegada das tecnologias móveis à sala de aula anima alunos e 
tensiona professores, mas afinal que mudanças elas trazem e como 
podem ser usadas como ferramenta pedagógica? A sociedade da 
informação espera muito do aluno de hoje. Um dos desafios é, portanto, 
fazer com que a tecnologia, que já faz parte da vida dos jovens, seja 
usada para potencializar o que é trabalhado em sala de aula e, desta 
forma, melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Outro desafio, 
e não menos trabalhoso, é o de tornar o professor apto, preparado e 
formado para apoiar seus alunos neste processo. Este trabalho tem 
por objetivo apresentar alguns dos projetos desenvolvidos envolvendo 
tecnologias móveis, refletindo sobre os papéis dos alunos e professores 
na construção de conhecimento. 

tecnOlOgias assistivas aplicadas  
à educaçãO inclusiva      
apresentadores:  sibelle moannack traldi  [sibelle.traldi@seli.com.br] | 
marco antonio galhardo  [seli@seli.com.br]  | valdelânea aparecida cruz  
[seli@seli.com.br]  
instituição: instituto seli 
áreas: educação inclusiva      
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Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada 
à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade 
de vida e inclusão social (Secretaria Especial dos Direitos Humanos). 
Este trabalho tem por objetivo informar e orientar professores sobre os 
diversos recursos que podem ser utilizados em sala de aula para favorecer 
a inclusão do aluno com deficiência. Estes recursos podem variar de uma 
simples adaptação do material a recursos altamente complexos, como 
sistemas computadorizados, por exemplo. Estes recursos podem favorecer 
o aprendizado do aluno, sua independência motora e emocional, assim 
como seu desenvolvimento cognitivo e de linguagem. 
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279 tecnOlOgias: uma eXperiência na 
cOnstruçãO dO cOnHecimentO      
apresentadora:  rosana rocha Ferreira da silva   [rosanarfs@gmail.com]   
instituição: escola carandá vivavida 
áreas: todas             

Com o objetivo de propiciar aos alunos uma nova experiência na construção 
do conhecimento, procurou-se inovar a maneira de se ministrar uma aula, 
tanto no aspecto da dinâmica, quanto na disposição geográfica da turma.
Foi feita uma exploração do uso das tecnologias (câmera fotográfica, 
gravador, computador, tablet etc.) como facilitadoras do processo de ensino-
-aprendizagem. Os alunos pesquisaram e fizeram uso das tecnologias para 
responderam à pergunta: Como as tecnologias podem ser usadas como 
ferramenta pedagógica em sala de aula?

 

 

280 tuitandO nas aulas de pOrtuguês
apresentadora: vanessa Bolina de almeida   
[vanessa.bolina@objetivosorocaba.com.br]  

instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: língua portuguesa 

Os alunos dos 8ºs anos foram desafiados a escrever um texto via Twitter. 
Durante as aulas de Língua Portuguesa, exercitaram a escrita e reescrita 
de uma narrativa criada por eles através dessa mídia social. O ponto de 
partida foi o tema “O amor no século XXI”, seguido de uma coletânea 
textual, bem como orientações para criação da história. A mudança da 
ferramenta de comunicação trouxe aos alunos uma nova experiência no 
processo de construção de um texto.
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tutOrial: O gênerO  
inJuntivO / instruciOnal na internet        
apresentador:  alex Fabiano nogueira  [alex.nogueira@usp.br]     
instituição: escola santi  
áreas: língua portuguesa, informática  
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A popularização do site Youtube proporcionou o surgimento de um gênero 
singular: o tutorial on-line. De caráter democrático, já que não precisa do 
suporte da imprensa tradicional, o tutorial aborda uma imensa diversidade 
de temas, muitos deles ligados às demandas dos adolescentes do Ensino 
Fundamental II. Assim, essa ferramenta rapidamente se popularizou 
entre os alunos, se caracterizando como conhecimento prévio e uma 
interessante oportunidade de trabalho. Por conta disso, o currículo de 
Língua Portuguesa, que já contemplava o trabalho com o gênero injuntivo 
– gênero de forte circulação social e múltiplos recursos para mobilização 
de capacidades – foi flexibilizado para incluir um segundo momento, 
chamado de “Projeto Tutorial.” Assim, a turma do 8º ano teve um duplo 
desafio: trabalhar e desenvolver uma produção escrita do gênero, para 
depois contextualizá-la para a oralidade específica dos tutoriais, utilizando 
as ferramentas e habilidades necessárias. Uma situação curiosa ocorreu 
durante o projeto: ao se verem em dificuldades para fazer a edição dos 
vídeos, os alunos resolveram a questão facilmente, por meio de - vejam 
só - um tutorial, que explicou com exatidão o que eles precisavam saber, 
reiterando de forma prática a importância de se trabalhar esse gênero.

tutOrias - ampliandO letramentO, 
cOrrigindO percursOs     
apresentadora:  ana paula martins  [anap_historia@yahoo.com.br]   
instituição: emef anexo ao educandário dom duarte 
áreas: língua portuguesa      
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Atualmente muitos alunos frequentam o Ensino Fundamental II sem 
um grau de letramento (leitura e escrita) suficiente para acompanhar de 
forma satisfatória as aulas, conteúdos e trabalhos. Estes se tornam, além 
de excluídos do conhecimento, indisciplinados, devido à falta de sentido do 
conhecimento. O trabalho de tutoria acontece em grupos pequenos, com 
textos simples e exercícios direcionados. O objetivo ampliar o letramento 
destes alunos de forma a possibilitar maior interação com textos e temas 
estudados no ambiente escolar. 
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283 uma intrOduçãO aO traBalHO  
cOm geOmetria dinâmica      
apresentador:  marcelo Kruppa villani   [marcelo.kruppa@uol.com.br]   
instituição: escola projeto vida 
áreas: matemática            

Será apresentada uma sequência de atividades para alunos de 8º ano visando 
introduzir um ambiente de geometria dinâmica para estudo da geometria, 
e usar tal ambiente para validar a consistência das construções geométricas 
efetuadas, para o teste de conjecturas ligadas a propriedades geométricas, e 
como ferramenta de auxílio na resolução de um problema geométrico.
Nas atividades planejadas foi usada a característica dinâmica do software 
Geogebra para favorecer tanto a validação de propriedades geométricas, quanto 
a atribuição de significado a conhecimentos sobre geometria, trabalhando 
com o conceito de “construção rígida” - aquela que mantém invariantes as 
propriedades da figura mesmo que os objetos iniciais dados para a construção 
sejam alterados. 

 

 
284 uma visãO de mundO  

atravÉs da geOpOlítica 
apresentador: domingos vendramini  [prof.domvendramini@gmail.com]  

instituição: liceu santista 
áreas: geografia 

Como entender o mundo atual sem ter como recurso a Geopolítica? A 
partir dessa pergunta, um projeto de sensibilização para a importância da 
Geopolítica como disciplina de entendimento do mundo foi implementado 
e está em fase de desenvolvimento com os alunos.
Com recursos como leitura de notícias publicadas em periódicos de grande 
circulação e em sites na internet, e também com propostas de cartografia, 
produção de textos e exibição de filmes, o aluno é convidado a “ler” o mun-
do contemporâneo tendo como linhas de orientação as relações econômicas, 
políticas, diplomáticas, espaciais, religiosas e estratégicas regionais.
Reconhecida a importância da Geopolítica como instrumento de compreen-
são do mundo e suas interfaces, torna-se necessário estabelecer para os 
alunos, através do ensino da Geografia, as bases de pesquisa, estudo e en-
tendimento do homem contemporâneo e suas problemáticas, muitas delas, 
inéditas.  
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vídeO de demOnstraçãO dO  
teOrema de pitágOras        
apresentador:  moacyr rodrigues Junior  [moacyrj@lourencocastanho.com.br]     
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: matemática, teatro, informática  
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O  grupo começa com uma pesquisa sobre as demonstrações do Teorema 
de Pitágoras e, juntamente com o professor, escolhe uma demonstração 
para a elaboração das filmagens. No laboratório de informática, o aluno 
conhece o Movie Maker e aprende como fazer filmes com essa ferramenta; 
aprende também como criar vídeos com a técnica do Stop Motion. Foram 
usadas algumas aulas para direcionamento e execução das tarefas: 
apresentação da proposta; estudos no laboratório de informática; 
planejamento do vídeo na sala de projetos; elaboração do vídeo nas 
dependências da escola; montagem do vídeo no laboratório de informática. 
A gravação do vídeo ou fotos (para Stop Motion), o grupo deve fazer com 
um celular, sendo importante o cabo de transferência para descarregar as 
imagens na área de rede. A postagem do vídeo no Youtube deve se feita na 
conta de um aluno; caso seja colocada senha, esta deve ser entregue ao 
professor para a correção final. O prazo final deve ser respeitado, para isto 
cada etapa tem um tempo bem definido. A divisão de responsabilidades e 
a autoavaliação do grupo também fazem parte desta atividade. 

zOOm dO cOrpO HumanO  
- dO micrO aO macrO      
apresentadoras:  elaine cristina martins Kozuki  [lana.kozuki@gmail.com] 
Filomena maria gnazzo [f ilomena@projetovida.com.br] 
instituição: escola projeto vida 
áreas: ciências naturais     
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Essa é uma atividade disparadora, que trabalha a hipótese que o aluno 
tem de como é seu corpo por dentro. Ao acessar seus conhecimentos 
prévios para a realização da proposta (apresentação de imagens), o aluno 
se questiona e elabora uma representação de si mesmo no desejo de 
saber se seu corpo é da forma como ele pensava. É na socialização dessas 
diferentes apresentações que muitas curiosidades e situações relacionadas 
à saúde e ao nosso dia a dia são comentadas e, numa somatória, o estudo 
do corpo humano fica cada vez mais significativo para que o aluno possa 
compreender o todo sistêmico. 
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mÉdiO

O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, é orien-
tado por princípios e finalidades que preveem a consoli-
dação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento 
dos estudos.

ensinO

Diretrizes Curriculares Nacionais - Art. 26 (adaptado)
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a aFetividade nO prOcessO de ensinO-
-aprendizagem da língua inglesa 
apresentadora: alessandra silva costa [alecostasud@gmail.com]     
instituição: e.e. carmosina monteiro vianna 
áreas: língua estrangeira:  inglês     
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Este trabalho investigou como é abordada a afetividade nas aulas de Inglês 
do Ensino Médio em uma escola pública da zona Norte de São Paulo, visando 
entender como era desenvolvido o processo de ensino-aprendizagem através 
do componente afetivo. Os dados analisados indicaram a importância da 
afetividade no ensino-aprendizado da língua inglesa na sala observada. Ela 
esteve presente por meio de atividades e conversas realizadas pela professora 
que fez a pesquisa. Concluiu-se que a afetividade proporcionou impacto 
no trabalho com os alunos desta unidade escolar. Essa análise contribuiu 
sobremaneira para auxiliar os professores de Língua Inglesa a refletir na e sobre 
suas práticas, visando à necessidade da afetividade para que a aprendizagem 
seja significativa.

a disciplina “prOJetOs de  
intervençãO” e a educaçãO  
pela resOluçãO de prOBlemas
apresentadores:  tarso loureiro  [tarso.loureiro@gmail.com]  |  
eduardo noffs  [eduardo@colegiooswald.com.br]    
instituição: colégio Oswald de andrade 
áreas: História, geografia, sociologia, antropologia e política   
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A disciplina de projetos de intervenção, oferecida aos alunos do 3º ano 
do Ensino Médio desde 2010, é uma experiência inovadora, inspirada no 
método PBL (Problem-Based Learning), utilizado pela primeira vez na McMaster 
University Medical School, no Canadá, na década de 1960, e mais recentemente 
introduzido no Ciclo Básico da USP-Leste, através da proposta de Introdução 
à pesquisa científica na resolução de problemas. Nesse tipo de abordagem é 
enfatizado o papel de protagonista do estudante que, a partir de um tema 
proposto pelos professores (no caso, a qualidade de vida nas grandes cidades), é 
levado a pesquisar e intervir em um problema particular relacionado ao tema. 
Divididos em grupos de interesse, os alunos pesquisam, discutem e analisam 
o problema para elaborar um plano de ação, com cronograma, custos, divisão 
de tarefas/responsabilidades e objetivos. Uma vez elaborado o plano, o grupo 
vai a campo para executá-lo, avalia seus resultados e, eventualmente, volta 
a fazer um novo trabalho de pesquisa para uma nova análise do problema, 
elaboração de um novo plano de ação e posterior execução, em um ciclo que 
se pretende um moto-contínuo e que consiga se configurar de fato como uma 
intervenção.
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289 a escrita e a reescrita: a cOnstruçãO 
prOFiciente de gênerOs teXtuais na 
FOrmaçãO de JOvens escritOres        
apresentadores: valdenir da Fonseca gonçalves  [dico_dafonseca@yahoo.com.br] | 
mariana maira albuquerque pesirani  [maripesirani@hotmail.com]   
instituição: liceu de artes e Ofícios de são paulo 
áreas: língua portuguesa, literatura           

O projeto é desenvolvido em conjunto com os professores de Redação do 
Ensino Médio e a equipe de corretores. A finalidade essencial é trabalhar 
com a produção escrita e reescrita de textos de diversos gêneros textuais. A 
produção é semanal e os alunos recebem as redações corrigidas e analisadas 
pedagogicamente pelos corretores. As mesmas são reescritas e passam por 
uma nova correção. O resultado do projeto é perceptível, uma vez que há 
um desenvolvimento concreto da proficiência do aluno. Além da prática 
de escrita, o aluno desenvolve um senso crítico e amadurece como leitor, 
estando apto a escrever textos de diversos gêneros textuais. Além disso, 
o projeto busca enfatizar as competências leitora e escritora dos alunos, 
proporcionando ferramentas para que, fora da escola, tornem-se escritores 
com autonomia e autoria. 

 

 

290 a gramática FunciOnal em JOgOs de 
língua espanHOla e língua inglesa      
apresentadoras: mónica Baginsky [monicaguerrero.prof@liceuescola.com.br] | 
marley Bruno dos santos cruz  [bmarleycruz@yahoo.com.br]  
instituição: liceu de artes e Ofícios de são paulo  
áreas: língua estrangeira:  língua espanhola e língua inglesa 

O jogo, como método de ensino, é muito antigo, já que nas comunidades 
primitivas era utilizado de maneira empírica para desenvolver nos jovens 
e crianças habilidades de caça, pesca, cultivo e outras que se transmitiam 
de geração em geração. No final do século XX, se iniciam os trabalhos de 
investigação psicológica por parte de K. Groos, que define uma de tantas 
teorias acerca do jogo, denominada “Teoria do Jogo”. O jogo didático é uma 
técnica participativa de ensino que desenvolve nos alunos métodos de direção 
e conduta correta, estimulando, assim, a disciplina a um adequado nível de 
decisão e autodeterminação. O trabalho consistiu na criação de um jogo 
didático em língua espanhola e língua inglesa por parte dos alunos, o que 
proporcionou ao professor, a constatação da consolidação do conhecimento, 
uma vez que é na adolescência que a compreensão mais profunda do conteúdo 
e a percepção das qualidades formais se desenvolvem plenamente. 
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a icOnOgraFia dO livre pensar:  
uma visãO surreal        
apresentadoras: verônica martins cannatá [veronica.cannata@cda.colegiodante.
com.br] | semíramis Fernandes prado de toledo  [semiramis.toledo@cda.colegi-
odante.com.br]  | valéria paula leite  [valeria.leite@cda.colegiodante.com.br]      
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: língua estrangeira: inglês, artes, informática        
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Os alunos foram convidados a participar da atividade “A iconografia do 
livre pensar: uma visão surreal”. Surgiu assim o 1º SAITE (Sábado de Arte, 
Inglês e Tecnologia Educacional). O trabalho buscou integrar diferentes 
linguagens na apreciação do movimento surrealista, fazendo uso, por 
exemplo, da livre expressão na composição de trabalhos artísticos e aplicando 
a Língua Inglesa na criação de sinopses para trechos de filmes. Com o uso 
da tecnologia, essas atividades foram desenvolvidas de forma colaborativa. 
Os alunos tiveram uma aula e visitaram a exposição do artista Giorgio De 
Chirico, precursor do Surrealismo. Em sala de aula, o departamento de Inglês 
trabalhou sobre uma apostila explorando o Surrealismo. No dia do evento, os 
alunos se juntaram em trios no ateliê e pintaram uma tela surrealista. No 
laboratório de tecnologia educacional, ao som de Pink Floyd, os alunos foram 
convidados a criar sinopses em inglês para recontar histórias maravilhosas e 
fantásticas de trechos de filmes. O evento foi um sucesso. 

 

   

análise de cOnceitOs de Óptica  
geOmÉtrica em tirinHas        
apresentador: renato casemiro  [recasemiro75@gmail.com]    
instituição: escola viva 
áreas: Física  
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Os alunos da 1ª série do Ensino Médio receberam a tarefa de exercitar 
o seu olhar científico sobre um objeto de estudo um pouco improvável: 
tirinhas de jornal. O que Laerte, Angeli, Carlos Estevão e Jim Davis têm em 
comum, além de serem excepcionais cartunistas, humoristas e críticos da 
nossa sociedade? Eles também se valem de conhecimento científico para 
expressar suas ideias. Esse projeto constituiu-se, basicamente, da leitura 
e compreensão das tirinhas de jornal e da escrita de um texto, analisando 
os conceitos de óptica geométrica presente em cada uma delas, uma 
vez que esse era o repertório científico estudado e trabalhado ao longo 
de um semestre. A interpretação da própria tirinha, a análise científica 
do principal argumento físico associado e a produção de um texto que 
estivesse nos moldes exigidos e que “agradasse” ao professor formavam 
os desafios propostos. 
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293 análise de errOs em avaliações  
pOr meiO de reFleXões escritas
apresentadora: ana cristina almeida [anacristina@vila.com.br]   
instituição: escola da vila 
áreas: Física       

Análise de erros em avaliações por meio de reflexões escritas. Neste trabalho 
serão analisadas as reflexões dos alunos de 1ºs e 2ºs anos do Ensino Médio 
acerca dos acertos, erros e imprecisões em provas de Física. Os alunos foram 
incentivados a localizar as respostas incompletas e/ou incorretas, identificar as 
imprecisões e os motivos que os levaram a elas. Com isso, os alunos puderam 
tomar ciência de dificuldades particulares e/ou erros recorrentes e atribuir 
novos significados às suas respostas. Os apontamentos dos alunos permitiram 
às professoras localizar inferências feitas pelos alunos, devido à formulação 
do enunciado ou a conceitos subjacentes que talvez não estivessem claros.

 

294 aprendendO inglês  
pOr meiO de trecHOs de Filmes 
apresentadora: letícia camilo da conceição [leticiacamilo@uol.com.br]       
instituição: e.e. profª maria Hilda Ornelas de Oliveira 
áreas: língua estrangeira: inglês   

Considerando que um dos principais desafios no ensino de uma língua 
estrangeira é conseguir aproximar o aluno da maneira como o idioma é 
efetivamente falado na sua origem, além de motivar os alunos, o uso de trechos 
de filmes em aula torna o processo de ensino-aprendizagem mais próximo 
à realidade dos estudantes – diariamente expostos a programas de televisão, 
filmes estrangeiros e músicas em inglês. Esta oficina visa à orientação para 
que os professores de Inglês como língua estrangeira desenvolvam atividades 
relevantes relacionadas aos trechos de filmes em sua sala de aula.
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a (re) descOBerta da pesquisa: O alunO 
cOmO prOdutOr de cOnHecimentO
apresentadores: thiago Henrique Braz  [thiagobraz@usp.br]  |  
José carlos dottori Junior  [dottorijr@yahoo.com.br]    
instituição: colégio renascença 
áreas: pesquisa 
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A comunicação apresenta os resultados e as reflexões feitas a partir 
da atuação dos professores no que, internamente, se denominou Projeto 
Monográfico, eixo articulador dos dois primeiros anos do Ensino Médio. O 
Projeto Monográfico nasceu da necessidade de revigorar o sentido do Ensino 
Médio, segmento educacional que parece viver uma espécie de crise de 
identidade em praticamente todo o mundo. Consistindo, fundamentalmente, 
em uma introdução aos métodos de produção do conhecimento nas Ciências 
humanas e da natureza, a partir da qual o aluno deve elaborar uma monografia 
sobre um tema desenvolvido em parceria com o professor orientador. O Projeto 
Monográfico desafia o estudante em, pelos menos, três aspectos principais: 
a transposição das barreiras disciplinares, através da exploração aprofundada 
de campos que, geralmente, são apenas tangenciados pela escola; a ampliação 
de sua autonomia, através da ressignificação da relação professor/aluno; 
a mobilização de competências e habilidades para, através do rigor das 
metodologias do trabalho acadêmico, dizer o que ainda não foi dito, pensar o 
que ainda não foi pensando. 

 

   

arte de instalaçãO
apresentadora: marisa valéria Barboza  [m.a.r.i.s.a@bol.com.br]     
instituição: centro educacional sesi 136 - penápolis 
áreas: arte:  artes plásticas     
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A partir das expectativas de ensino-aprendizagem de Arte, os alunos 
conheceram uma das manifestações da arte contemporânea, a arte de 
instalação, que significa “obra de arte”. É composta de elementos organizados 
em um ambiente, dispostos com elementos do espaço, estabelecendo a intenção 
de criar uma relação com o espectador. A intenção era que construíssem 
conhecimentos sobre essa arte para que transferissem esse aprendizado para 
desenvolver o projeto da rede “Água é vida, cuide desse bem”. Projeto que 
visa ajudar professores e alunos no trabalho de conscientização em relação à 
cultura de preservação da água. Após terem conhecido, apreciado, analisado 
e compreendido a manifestação artística, a proposta foi montar uma grande 
exposição com arte de instalação, que trabalhasse coletivamente na construção 
de várias instalações no pátio da escola, com o tema Água, criando uma relação 
com o espectador e, através da mesma, conscientizá-los da importância da 
água e de seu uso racional para que a mesma nunca venha a acabar. 
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297 BrOadWay musicals        
apresentadora: anagilda siqueira sobral cordeiro  [anagildassc@yahoo.com.br]    
instituição: sesi 
áreas: língua estrangeira: inglês, arte: teatro       

A adaptação de musicais da “Broadway” trata de momentos históricos 
da cultura norte-americana, e o contato dos alunos com estes fatores 
linguístico-culturais torna a aula de Língua Inglesa mais do que apenas 
“listening and repeat”. Inicialmente, o trabalho é visto pelos alunos como 
um desafio “inalcançável”, porém, com o decorrer do processo é possível 
perceber a dedicação e o empenho dos alunos que fazem com que a tarefa, 
inicialmente “impossível”, se construa e torne-se realidade ao final, sempre 
surpreendendo. Para o desenvolvimento deste trabalho é exigida uma 
dedicação de todos os envolvidos, alunos e professora, mas é gratificante 
ver o que é apresentado, os grupos que durante os ensaios não tinham 
“certeza” do que daria certo, têm o seu trabalho concluído com sucesso. É 
uma amostra da capacidade de nossos alunos, que em muitos casos, nem os 
próprios reconhecem que têm. 

 

298 calculandO grandes medidas
apresentadoras:  Janine moura campos  [janinec@lourencocastanho.com.br] |  
Heloisa maria Hessel [heloisah@lourencocastanho.com.br]  
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: matemática       

Como calcular a altura de uma árvore? E de um poste? E de grandes distâncias? 
A partir dessas questões, os alunos pesquisaram e construíram instrumentos de 
medida que permitissem calcular grandes distâncias. Os alunos perceberam que 
a medição de grandes distâncias representa uma importante ferramenta para 
diversos campos, entre eles, o da construção civil e o da construção de estradas 
de rodagem, e também permite explorar importantes conceitos matemáticos. 
O projeto foi dividido em quatro etapas: pesquisa, construção do instrumento, 
medição e elaboração de um filme. O objetivo é apresentar o desenvolvimento 
desse projeto a partir dos trabalhos produzidos pelos alunos, bem como os 
encaminhamentos para a continuidade do trabalho em 2013.
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cidadania amBiental: valOres  
aplicadOs na prática ecOlÓgica 
apresentadora: Kassiane vasconcelos dirani [kassiane.vasconcelos@fecap.br]       
instituição: colégio Fecap 
áreas: sociologia, antropologia e política, ciências naturais    
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Trabalhar com a temática ambiental é inevitável no ensino atual. Durante 
as aulas de poluição ambiental e impactos ambientais, do curso de meio 
ambiente os conceitos são associados aos valores de ética e cidadania. Os 
alunos são preparados para identificar fontes poluidoras e saber discutir com 
especialistas medidas de mitigação de impactos ambientais, assim como 
promover a cidadania ambiental.

 

   

cOnquistandO a atençãO  
dOs alunOs na cOnstruçãO  
dO cOnHecimentO      
apresentadora: Juliana Filgueiras Frigerio [frigerio.juliana@gmail.com]  
instituição: colégio magno  
áreas: todas   
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O despertar para a aula é um desafio para qualquer educador. 
Atualmente, os alunos perdem o interesse muito rapidamente, face à 
rapidez das informações que estão disponíveis nos meios de comunicação 
e que, muitas vezes, não são dignas de confiança, independentemente do 
grau de compreensão e maturidade daquele que o lê. Neste sentido, os 
alunos precisam despertar para o que não conhecem. Isto ocorre quando 
um assunto que parece corriqueiro é questionado de forma mais profunda. 
Assim, param para pensar, para procurar uma resposta à questão levantada. 
Muitas vezes, se deparam com o “eu não sei”, e é aí que o professor tem que 
conectar o aluno para o conhecimento. É nesse momento que a tecnologia, 
a interdisciplinaridade e os estudos de meio se fazem necessários e 
imprescindíveis. 
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301 cOnselHO participativO 
apresentadora: Joyce rocha prudente dos santos  [joyceprudente@uol.com.br]       
instituição: e.e. prof. vicente rao 
áreas: conselho de classe e série        

Com o objetivo de tornar o aluno responsável e participante do processo de 
aprendizagem, o conselho participativo é realizado com professores, equipe 
gestora, alunos e responsáveis. Acontece ao final de cada bimestre e tem obtido 
resultados na participação, comprometimento e desempenho dos alunos.

 

302 cOntempOrary pHOtOnarratives
apresentadora: mariana Outeiro da silveira  [marianaouteiro@gmail.com]     
instituição: liceu de artes e Ofícios 
áreas: língua estrangeira:  inglês, artes plásticas         

O presente trabalho visa à realização de narrativas fotográficas que tenham 
como inspiração relatos de vida de pessoas ou personagens. Esta iniciativa foi 
inspirada na série “1 in 8 million”, vídeos produzidos pelo New York Times e 
que incitam a imaginação e capacidade de contação de histórias dos educandos. 
Além dos vídeos serem material para a habilidade de “listening”, também 
trabalham com conhecimento prévio dos alunos em relação ao imaginário 
sobre New York, seus contrastes socioculturais e despertam interesse por 
fotografia. Inicialmente, o projeto foi desenvolvido com alunos do curso técnico 
em multimídia, mas a expectativa é que abranja os demais cursos e séries e 
também as demais áreas do conhecimento. 
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cOrpO - uma perspectiva  
pOssível para a educaçãO Física  
nO ensinO mÉdiO        
apresentadores:  mildred aparecida sotero  [mildred.sotero@escolaviva.com.br]  
| daiana priscila da silva  [daiana.silva@escolaviva.com.br] |  
José Fausto galeote goularte  [fausto.galeote@escolaviva.com.br]  
instituição: escola viva 
áreas: educação Física  
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Na Escola Viva, o curso Corpo trata os conteúdos e temas presentes 
na área da Educação Física escolar tendo como base procedimentos 
didáticos que buscam desenvolver no aluno um conjunto de habilidades 
e competências composto por ação - conhecimento - consciência - 
reflexão - nova ação, no que tange à cultura corporal. Cada conteúdo é 
relacionado a temas vindos também de outras fontes e ciências. Assim, o 
conteúdo motor é ensinado também com o aprendizado de seu “entorno 
cultural”, desenvolvendo no aluno diversas competências e habilidades, 
muitas destas presentes na matriz do Enem. Desta forma, o aluno toma 
consciência do que faz corporalmente e de seus resultados, bem como de 
representações a que seu movimento possa ser apreciado. O mesmo vale 
para a leitura crítica que ele fará de representações que exerce ou convive.
   

csi - perícia criminal      
apresentadoras: vânia valéria valente [vaniavalente.prof@liceuescola.
com.br] | laura de Oliveira ramalho misiti [lauramisiti.prof@liceuescola.
com.br]  | Kelma cristina de Freitas [kelmacristina.prof@liceuescola.com.br]  
instituição: liceu de artes e Ofícios de são paulo  
áreas: matemática, Biologia, Física, química, língua portuguesa, língua 
estrangeira:  inglesa e espanhola   
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Este projeto tem como principal objetivo a integração das disciplinas 
das Ciências Naturais, linguagens e códigos, estabelecendo uma relação 
direta com os acontecimentos do cotidiano, utilizando a perícia criminal 
como estímulo e estudo diversificado. Através deste trabalho, os alunos 
foram submetidos a uma situação de observação, análise, raciocínio, 
investigação e conclusão. 
Os alunos assistem a filmes da série de TV “CSI” para promover a motivação. 
Com a professora de Redação, são orientados na elaboração do roteiro, 
que será corrigido posteriormente. Sob a coordenação das professoras de 
Química, Matemática, Física e Biologia, desenvolvem a cena do crime, 
analisando as evidências, investigando o crime e solucionando o caso. 
Após esta etapa, iniciam-se as gravações do filme. 
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305 curadOres dO FuturO 
apresentadora: ana paula Boaventura mota de lima  [paulaboaventura@ig.com.br]       
instituição: ce sesi 162 - lorena 
áreas: língua portuguesa, arte: música          

A ideia sobre os “curadores do futuro” surgiu com a intenção de mostrar aos 
alunos do 3º ano do Ensino Médio como é importante ter um olhar ampliado sobre 
o mundo, saber argumentar sobre tudo o que faz parte dele e realizar escolhas. 
Foi proposto o trabalho sobre a visão fotográfica numa perspectiva que envolve 
a procura, escolha, espera, reflexão, antes da captação da imagem. O primeiro 
passo envolve a seleção dos temas: efêmero, vazio, caminhos, belo, fenda. 
Coletivamente, os alunos escolheram as primeiras fotografias e, distribuídos 
em grupos, explicaram a sua opção. No laboratório de ciência e tecnologia, foi 
montado um fôlder e um cartaz para a apresentação da exposição. Em grupos, 
alunos e professora decidiram o nome da exposição e quais as músicas tocadas 
para dar um ambiente mais sofisticado. Também foi decidido em conjunto 
como seria montada a exposição das fotografias. Após a exposição, foi aberta 
uma roda de conversa para analisar os resultados e o que eles perceberam 
e sentiram durante todo o trabalho realizado. A escolha do título para este 
relato de experiência foi pensada acreditando que o processo de curadoria 
ensina ao aluno que ele pode e deve ser curador, gerenciador de sua própria 
vida e de seu futuro.

 

306 desaFiOs e sOluções para O cursO de 
FilOsOFia nO cOlÉgiO Fecap
apresentadores: Braian sanches matilde  [braian.sanches@fecap.br] |  
douglas emiliano  [douglas.emiliano@fecap.br]    
instituição: colégio Fecap 
áreas: Filosofia         

A  presente comunicação se dedica a compartilhar algumas das experiências 
com as quais se deparam os professores de Filosofia do colégio. Dentre estas, a 
mais proeminente é a experiência por meio da qual se constatou que a reflexão 
crítica pode encontrar seu lugar em um ambiente no qual o pensamento 
utilitário e prático prevalece. Todavia, quais foram as condições para o 
desenvolvimento da atividade filosófica nesse contexto? Muito embora tenham 
sido inúmeros os desafios enfrentados a fim de tornar possível tal atividade, 
um dos mais críticos foi – e continua sendo – o tempo hábil para essa tarefa. Em 
vista disso, cabe então a pergunta: como viabilizar o pensamento filosófico aos 
futuros técnicos e profissionais dos mais diversos ramos quando se tem apenas 
uma aula por semana? Mais do que expor desafios, serão apresentadas soluções 
encontradas até agora para, na medida do possível, contornar os problemas 
relacionados ao ensino de Filosofia. 
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desescOlarizandO O saBer: estudO 
dO meiO na FlOna / iperÓ-sp. redes  
sOciais cOmO Ferramenta de  
avaliaçãO dO estudO interdisciplinar       
apresentadores: carlos alberto Jacomuci   [carlos.alberto@objetivosorocaba.
com.br]  | João paulo vicensio  [joaopaulo@objetivosorocaba.com.br] |  
silvio B. p. da silva   [silvio.pereira@objetivosorocaba.com.br]  
instituição: centro técnico educacional ciências e letras ltda. 
áreas: sociologia, antropologia e política, Filosof ia  
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Tênis de trilha, boné, água, mochila nas costas, celular, máquina 
fotográfica, filmadora. Turismo? Não. Escola em campo. A Fazenda 
Nacional de Ipanema (Flona/Iperó-SP) com suas trilhas pela mata 
atlântica, sítio histórico e assentamento sem-terra, revelou-se o ambiente 
perfeito para que um grupo de professores afinados e conectados pudesse 
trabalhar conceitos das mais diferentes áreas, na prática, com mais de 
setenta alunos das três séries do Ensino Médio. Tudo junto e misturado, 
em clima de expedição. Educação Física, Biologia, Geografia, História, 
Sociologia e Língua Portuguesa entraram em cena, ao som de pássaros e 
cascatas, revelando que a escola vai muito além dos seus muros monótonos. 
Vai para a floresta, com o celular conectado à rede, compartilhando o 
aprendizado em tempo real. O projeto demandou estudo primoroso sobre 
atividades e roteiros, oportunidades de aprendizagem e saberes, promoção 
de integração social, tempo e riscos. E, como resultado, a produção de 
artigos, maquetes, exposição fotográfica, documentários, grupo de 
discussão on-line em diversas páginas de comentários. Tudo compartilhado 
com a comunidade, real ou virtualmente.
   

design tHinKing:  
a aprendizagem pOr prOJetOs      
apresentadora: Kassiane vasconcelos dirani [kassiane.vasconcelos@fecap.br]  
instituição: colégio Fecap  
áreas: todas   

308

A proposta do design thinking é conectar a inovação do design à educação. 
Serão apresentadas as etapas do trabalho realizado na disciplina de 
desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, do curso técnico de meio 
ambiente. O uso do design thinking como metodologia de ensino é uma 
proposta que permite a autoexploração dos alunos e seus educadores. 
Refletir a respeito de problemas existentes que, em primeira instância, 
parecem insolúveis é habitual, mas idealizar e proativar é desafiador.  
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309 drOgas: riscOs e vulneraBilidades 
apresentadoras: marcella monteiro de souza e silva  [cellas@uol.com.br] |  
antonia Faro agostinelli peixoto Barbosa  [antoniafaro@gmail.com]       
instituição: colégio Oswald 
áreas: sociologia, antropologia e política, Filosof ia          

O  GPS - Grupo de Prevenção à Saúde - é um momento de reflexão sobre 
questões contemporâneas que envolve a integridade do adolescente, considerando 
os riscos a que está exposto. O GPS tem como princípio ser um espaço de diálogo e 
reflexão tanto individual como de grupo. São propostas atividades disparadoras 
para que os alunos se expressem francamente e, acima de tudo, para se ouvirem 
mutuamente. Isso permite que o GPS firme um valor singular no tratamento 
da questão da prevenção, pois através das atividades, os alunos percebem por 
meio de suas falas e das falas de seus pares (e não de argumentos de autoridade 
ou dados vazios) as suas contradições e inabilidades para lidar com o problema. 
Este modelo de prevenção pode romper a forte resistência que são encontradas 
nos adolescentes quando abordam-se essas questões. O trabalho expõe alguns 
princípios teóricos do projeto e exemplos práticos.

 

310 educaçãO na diFerença: práticas  
diversiFicadas e adaptaçãO curricular 
apresentadoras:  paula maria leopoldina cesar Oliveira  [paula.maria. 
leopoldina@hotmail.com] | Juliana rizzitano  [juliana.rizzitano@escolaviva.com.br]    
instituição: escola viva 
áreas: matemática         

A  questão do trabalho com a diversidade pode ser vista como um grande 
desafio e também como um processo em construção, que, em diferentes 
contextos e experiências, tem possibilitado aos alunos com necessidades 
educacionais especiais, oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagens 
significativas. Quando se parte do princípio de que todas as pessoas são 
diferentes, compreende-se que os métodos de ensino e de avaliação podem ser 
diferenciados para que o objetivo maior da aprendizagem seja desenvolver as 
potencialidades de cada aluno naquilo em que ele é competente e é capaz de 
fazer com autonomia. Cabe ao mediador, ou professor de educação especializada, 
identificar as áreas de dificuldade e de habilidades cognitivas e sociais e em 
conjunto, elaborar adaptações curriculares que englobem as metodologias de 
ensino como também os processos de avaliação e de intervenção diferenciada. 
Apresentaremos uma experiência de parceria na disciplina de Matemática com 
alunos do 1°ano compartilhando algumas ações realizadas nesse contexto. 
Pretende-se construir novos saberes e significados contribuindo para uma 
educação renovada e transformadora.
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ensinO mÉdiO e prÉ-vestiBular:  
práticas em cOnFlitO?       
apresentador: carlos rogerio duarte Barreiros  [prof.rogerio.duarte@gmail.com]   
instituição: cpv educacional 
áreas: língua portuguesa  
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Na educação brasileira, há pelo menos quarenta anos, os exames 
vestibulares têm pautado, para dizer o mínimo, o conteúdo programático 
do Ensino Médio. Analogamente, é possível observar que os cursos pré-
vestibulares, de certa forma, acabam por direcionar as práticas pedagógicas 
no mesmo nível, seja por meio de material didático apostilado, seja 
pela ampliação dos pré-vestibulares ao mercado escolar formal, seja, 
finalmente, pela circulação de profissionais. 
Nesta apresentação, será feito um breve levantamento das experiências 
pedagógicas, tanto no Ensino Médio quanto em cursos pré-vestibulares 
(experiências de docência, de coordenação e de redação de material didático), 
de modo que seja possível verificar limites, conflitos e contribuições que a 
experiência dos pré-vestibulares pode conferir à do Ensino Médio e vice-versa. 
O levantamento dessas questões sugerirá traços marcantes e contraditórios 
da educação brasileira, em que será concluído que, cada vez mais, o aluno 
(cujo processo de aprendizagem deveria ser o centro norteador das práticas) é 
relegado a posições passivas e de nenhum ou quase nenhum protagonismo.

   espetáculO plutO – Ou  
um deus cHamadO dinHeirO      
apresentadores:  sueli de lemos [sue_lemos@hotmail.com] | valdir Felix 
gonçalves [felixvaldir@hotmail.com] | igor alves dantas de Oliveira  
[igor.alves@hotmail.com]  
instituição: colégio elvira Brandão  
áreas: teatro   
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Esse trabalho possibilitou uma atividade interdisciplinar, que envolveu 
a união de três áreas do conhecimento, que possibilita aos alunos 
elaborarem uma leitura crítica de sua realidade social e do mundo. As 
áreas são História, Arte e Sociologia. Usando os conteúdos propostos e 
específicos de cada uma, montaram com os alunos uma peça de teatro 
baseada no texto “Pluto - Ou um Deus chamado dinheiro”, de Aristófanes. 
O trabalho foi realizado com uma turma de 1º ano, que foi dividida em 
grupos responsáveis por produção de figurino, cenário, música, divulgação 
e atuação. Cada grupo fez, inicialmente, seu trabalho de pesquisa, 
colocaram em prática e apresentaram a peça para a comunidade escolar. 
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313 estudO de gênerOs discursivOs,  
tecnOlOgia e multissemiOse 
apresentador: Jezreel gabriel lopes  [gabriellopes17@hotmail.com]        
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: língua portuguesa          

A introdução da tecnologia e dos materiais didáticos digitais em sala de 
aula marca a inclusão definitiva e necessária da escola no contexto tecnológico 
intrínseco à sociedade contemporânea, na qual a informação se propaga de 
forma rápida, interativa e por meio de elementos multissemióticos. Dessa 
forma, este trabalho objetiva descrever estratégias pedagógicas aplicadas, por 
meio de livros didáticos digitais interativos, no ensino da Língua Portuguesa, 
mais especificamente na interpretação e produção de gêneros discursivos 
multissemióticos e tradicionais em sala de aula. O trabalho ainda discorrerá 
brevemente sobre os processos de confecção dos livros digitais interativos.

 

314 eu escrevO! e vOcê??
apresentadora:  cristiane tessari Buk  [cristianebuk@hotmail.com]     
instituição: sesi - serviço social da indústria (sp) 
áreas: língua portuguesa         

A atividade consiste na produção de texto escrito, em duplas, utilizando as 
estruturas linguísticas aprendidas, com escolhas e adequações aos gêneros 
textuais propostos, com coerência e coesão, a partir da observação das ilustrações 
do livro “E a Mosca foi pro Espaço”, de Renato Moriconi, da Escala Educacional, 
com o objetivo de despertar os alunos para a importância da linguagem não 
verbal como meio de comunicação. A partir da observação realizada, os alunos 
produziram textos em gênero textual de sua preferência, utilizando material 
de apoio, quando necessário, ou por opção. A proposta de produção de texto 
está diretamente ligada ao desenvolvimento do manejo da Língua Portuguesa, 
utilizando os saberes dos alunos, a necessidade de trabalhar em dupla/equipe, 
argumentando, expondo suas ideias, sistematizando seus conhecimentos 
e redigindo de forma coesa, com coerência, atendendo à estrutura do gênero 
textual escolhido. Todo o processo de criação, incluindo as orientações da 
professora, consumiram cinco aulas (biblioteca/sala de aula). O processo 
avaliativo se deu pela observação do envolvimento das duplas na atividade e 
pela participação na roda de conversa que antecedeu a produção escrita, além 
da leitura/correção do resultado final da atividade: os textos dos alunos.
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eXame naciOnal dO ensinO mÉdiO: 
um dOs desaFiOs dO prOFessOr de 
matemática       
apresentadoras: nielce meneguelo lobo da costa [nielce.lobo@gmail.com]  | 
rosangela de souza Jorge ando [rosangela.ando@gmail.com]   
instituição: universidade Bandeirante anhanguera - uniBan 
áreas: matemática  
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Este trabalho propõe abordar, do ponto de vista prático, como se 
pode ao lecionar a Matemática no Ensino Médio enfrentar o desafio de 
desenvolver nos alunos as competências e as habilidades avaliadas pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para tanto, propõe-se discutir 
o Enem, assim como as especificidades e critérios para análise de itens de 
Matemática. A partir das discussões anteriores e pelos critérios elencados, 
será empreendido com o grupo uma análise crítica de seis itens de 
Matemática selecionados dos exames do Enem 2011 e Enem 2012.
   

eXperience pOints, recOmpensas e  
penalidade – aJudandO alunOs  
cOm BaiXa perFOrmance, de mOdO  
irreverente e eFicaz      
apresentador:  luis eduardo eugenio ribeiro [luis.ribeiro@fecap.br]   
instituição: colégio Fecap  
áreas: todas   
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Este trabalho tem o objetivo de estimular a melhoria da performance 
dos alunos de forma irreverente, e de contextualizar o estímulo ao 
universo adolescente. Será que é possível alertar e cobrar alunos com baixa 
performance de uma maneira mais criativa e eficaz do que usando técnicas 
“terroristas” que “se ele não mudar de postura, ele repetirá o ano”? Este 
trabalho apresenta os resultados de uma experiência feita com alunos do 
2º ano do Ensino Médio na qual eles recebiam pontos por presença, lição, 
respostas a perguntas em sala, chamados de XP (de Experience Points, do 
contexto de video games) e, dependendo da quantidade destes pontos, eles 
caíam em uma faixa que tenha benefícios ou penalidades.
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317 Fa+, Fazer acOntecer 
apresentador: tiago de matia  [tiago.matia@objetivosorocaba.com.br]        
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: todas          

O trabalho é desenvolvido em todas as séries de Ensino Médio e tem a 
característica de ampliar a capacidade de leitura de mundo nos alunos. O uso da 
tecnologia e organização de grupos refletem as principais estratégias do trabalho, 
já que este está voltado ao universo atual do conhecimento compartilhado, 
democrático e multimídia. Nesse sentido, os alunos desenvolvem, juntamente 
com um professor (tutor) uma série de esquemas de estudo sobre currículo, 
notícias da semana, empreendedorismo e novas carreiras, arte e política etc. 
O foco é diverso, mas a síntese se revela no desenvolvimento da autonomia, 
liderança e corporativismo entre os alunos, tudo em busca de um conhecimento 
mais ativo e dinâmico. O tutor mede o desenvolvimento dos alunos e de seus 
respectivos grupos, a partir de conversas informais, que motivam, inclusive, 
mudanças estratégicas no andamento do curso. 

 

318 Fecurtas – mOstra cultural  
cOmpetitiva cOmO FOrma de avaliaçãO
apresentador:  luis eduardo eugenio ribeiro  [uisones@gmail.com]     
instituição: colégio Fecap 
áreas: cinema/audiovisual/rádio e tv, informática        

Com o objetivo de colocar em perspectiva o papel de um festival de curtas-
-metragens, melhorar a performance dos alunos, desenvolver habilidade 
de coordenação e produção de projetos audiovisuais, serão apresentados os 
resultados de três anos de avaliação de alunos em curso multimídia, no festival 
competitivo de curtas-metragens (Fecurtas), criado para tentar aumentar a 
dedicação dos alunos e qualidade do material entregue por eles.
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Flit: uma aBOrdagem artística,  
teatral e literária dO prOcessO  
pedagÓgicO na escOla      
apresentadores:  emmanuel roberto de Oliveira souza [emmanuelsouza.prof@
liceuescola.com.br]  | paulo cesar carraturi [pccarraturi@hotmail.com]   
instituição: liceu de artes e Ofícios de são paulo 
áreas: língua portuguesa, teatro   
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O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo desenvolve há seis anos o 
FLIT, Festival de Literatura e Teatro. O projeto tem como objetivo aliar 
o ensino de Literatura e Teatro em sala de aula, propondo um diálogo 
constante e pedagógico entre as duas áreas. Anualmente, são propostas 
montagens de produções que envolvem as três séries do Ensino Médio. 
O projeto consiste em duas propostas: a) montagens de peças baseadas 
em textos originais, peças baseadas em textos literários e peças teatrais 
clássicas e; b) envolvimento pedagógico dos alunos no processo, a fim de 
valorizar o lado artístico e literário de cada um deles. Ao todo, 12 peças já 
foram produzidas e, a cada ano, o processo descobre e desenvolve novos 
talentos, cumprindo, assim, a função da escola e do professor de valorizar 
e incentivar o desenvolvimento artístico do aluno.
   

FOOd and drinK      
apresentador:  ricardo castanheira [ricardo@sandiegoschool.com.br]   
instituição: e.m. prof. nair martins rocha  
áreas: língua estrangeira:  inglês   
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Este trabalho apresenta experiência com alunos de 1º ano do Ensino 
Médio EJA e tem o objetivo de levá-los a aprender a fazer pedidos em inglês, 
conhecer e explorar o vocabulário; apresentar o uso do Simple Present por meio 
de uma atividade dinâmica e interessante; desenvolver a oralidade entre 
os alunos na prática de pedidos de comidas e bebidas; despertar o interesse 
dos alunos ao conhecer (frutas, verduras, carnes, bebidas, sobremesas) e 
aprender a fazer pedidos em inglês.
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322 genÉtica cOmestível
apresentadora: luciana rodolfo de menezes  [luciana.ro.menezes@hotmail.com]     
instituição: colégio Fecap 
áreas: Biologia        

Conceitos básicos de Genética costumam ser complexos para alguns alunos. 
Ideias como par de genes alelos, dominância, recessividade e polialelia 
precisam ser bem trabalhados ou a apropriação de conceitos mais complexos 
ficará prejudicada. Este trabalho consiste em usar balas comestíveis com 
embalagens coloridas para introduzir o tema, realizar cruzamentos e, 
posteriormente, introduzir o conceito de polialelia. Trabalha-se, ao mesmo 
tempo, a 1ª Lei de Mendel. 

321 genÉtica: avançO cientíFicO Ou  
retrOcessO ÉticO? 
apresentadora: ana margareth gonçalves Junot  [lulu_bia@ig.com.br]        
instituição: colégio coração de maria 
áreas: Biologia          

Do que adiantaria apresentar conceitos genéticos básicos, como estrutura 
dos ácidos nucleicos, duplicação do DNA, divisão celular, alterações estruturais 
e numéricas dos cromossomos, manipulação genética e transgenia de forma 
isolada sem oportunizar aos alunos a chance de uma análise crítica dos avanços 
científicos nessa área? Foi com esse objetivo que o 2º ano do Ensino Médio fez uso 
dos componentes curriculares principais dessa disciplina para fazer uma leitura 
crítica de várias fontes bibliográficas e participar de um caloroso debate sobre 
os limites éticos da Genética. O projeto culminou com a autoria e apresentação 
de uma peça teatral intitulada “(Im)Perfeição” e na produção de artigos, agora 
submetidos à análise para publicação. 
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graFitandO cOm O taBlet      
apresentadoras:  lúcia Junqueira caldas lacerda de Oliveira [lucia.oliveira@
cda.colegiodante.com.br]  | solange giardino [solange.giardino@cda.
colegiodante.com.br]   
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: exatas, linguagens   
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Conscientizar os alunos de que as paisagens urbanas podem ser 
humanizadas por meio da arte, e prepará-los a desempenhar o papel de 
interventores na sua realidade, de forma crítica. 
Partindo da ideia do livro “Walls Notebook” (publicado pela editora Quirk 
Books - ideia do designer Sherwood Forlee) de fachadas para grafitar e 
da apreciação de um vídeo sobre o Minhocão (Elevado Costa e Silva, na 
cidade de São Paulo) e de como uma obra arquitetônica pode transformar 
a paisagem urbana, foram orientados os alunos a observar os diversos 
grafites da cidade de São Paulo e fotografar fachadas com espaço livre para 
grafitar. As diversas áreas do conhecimento foram convidadas a participar 
do projeto. Esse trabalho foi realizado no tablet por meio do aplicativo 
“Scketch book Express”, que possibilita trabalhar com camadas e diferentes 
ferramentas artísticas. Os resultados geraram álbuns hospedados no Flickr.

   

grêmiO estudantil e autO- 
-OrganizaçãO cOmO FOrma de  
prOtagOnismO discente      
apresentadores: nelson Fonseca neto [nelson.fonseca@objetivosorocaba.com.br] | 
guilherme costa riscali [guilherme.riscali@usp.br]   
instituição: colégio Objetivo sorocaba  
áreas: sociologia, antropologia e política   
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Um dos maiores desafios é incentivar os estudantes como protagonistas 
do processo de ensino-aprendizagem. A questão com que se deparam os 
educadores é a de que maneira é possível, para além da teoria, de fato 
facilitar e preparar o terreno para a atividade autônoma dos alunos. Um 
ponto considerado central neste trabalho é que a forma de organização 
não pode estar, de antemão, definida. Deve ser já a primeira expressão 
do protagonismo estudantil. É privilegiando a noção de auto-organização 
que se parte para construir um corpo político consciente de si próprio e 
apto para atuar na comunidade escolar e social mais ampla. O trabalho 
parte para apresentar o resultado de uma experiência concreta e específica. 
Nesse caso, organizaram-se em um grêmio estudantil, posicionando-se em 
relação a questões no ambiente do colégio e desenvolvendo propostas.
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325 HistÓria e cinema em sala de aula 
apresentador: marcelo de Oliveira dantas Filho   
[marcelo.dantas@escolaviva.com.br]        
instituição: escola viva 
áreas: História, geograf ia, sociologia, antropologia e política, Filosof ia          

O presente trabalho é focado na análise historiográfica de três obras 
cinematográficas, no contexto de um curso do Ensino Médio. A escolha destas 
obras fílmicas buscou tornar os encontros mais atrativos e produtivos, com a 
diversificação de filmes nacionais e estrangeiros. Um critério importante na 
escolha dos filmes é a de que essas obras em geral, não fazem parte do universo 
em que os alunos estão inseridos, seja pela antiguidade das obras, seja por 
questões políticas e/ou mercadológicas. Uma preocupação destas atividades é 
tornar a análise de obras cinematográficas rotina do curso de História, inclusive 
como parte do sistema de avaliação, de forma a criar novos hábitos de trabalho 
que utilizem a leitura fílmica comparada com a abordagem historiográfica 
realizada no curso, registro individual do aluno durante a projeção, elaboração 
da ficha de questões e sua capacidade de articulação pública no debate de sala, 
bem como na transposição para outras avaliações como provas e trabalhos de 
pesquisa. A análise trabalhada não foca a estética, mas uma parceria com outras 
disciplinas, como Artes, enriqueceria este projeto específico da área de História. 
Por fim, uma preocupação importante foi contemplar alunos com diferentes 
condições de aprendizagem, inclusive alunos com necessidades educacionais 
especiais, com questões de diferentes graus de complexidade.

 

326 HistÓrias cOOperativas e seu usO na 
aprendizagem de língua estrangeira
apresentadoras:  andréa calvozo  [andrea.calvozo@gmail.com]  |  
monica reiche  [moreiche@uol.com.br]   
instituição: inglês vera cruz 
áreas: língua estrangeira: inglês        

Com o objetivo de compartilhar uma experiência bem-sucedida para o 
desenvolvimento e aquisição de uma língua estrangeira, no caso o Inglês, será 
apresentada uma proposta original da metodologia do Inglês no Vera Cruz 
onde, através de histórias cooperativas, exploração do imaginário e trabalho 
em grupo, os alunos desenvolvem fluência oral e escrita. 
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HistÓrias em quadrinHOs – Hiv/aids      
apresentadora:  luciana rodrigues martinho [lucianamartinho@uol.com.br]    
instituição: centro educacional sesi 025 - andradina/sp 
áreas: Biologia, língua portuguesa   
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Estudos demonstram que adolescentes estão, em média, começando a ter 
relações sexuais aos 13 anos. Há desinformação por parte dos adolescentes 
a respeito das atitudes preventivas e consequências das relações sexuais, 
expondo-os a riscos referentes às DSTs e gravidez na adolescência. É dever 
da educação democrática, inclusiva e plural desenvolver a possibilidade de 
construir um ambiente mais justo e solidário, tendo como foco a promoção 
à saúde e às condutas preventivas. Utilizou-se uma metodologia de linha 
participativa, vinculada às questões de vulnerabilidade e de promoção à 
saúde entre os jovens, discutindo informações atualizadas sobre as vias de 
transmissão do vírus HIV, incentivando a adoção de condutas preventivas, 
promover a pesquisa e produzir uma história em quadrinhos. Os resultados 
demonstraram que os alunos compreenderam as causas da evolução da 
incidência da AIDS e suas consequências, para a população humana, bem 
como as medidas que oferecem cuidados com o próprio corpo.

   
incuBadOra de prOJetOs lOurençO 
castanHO: iBOOK      
apresentadoras:  Janine moura campos [janinec@lourencocastanho.com.br]   
| daniela coccaro [danielac@lourencocastanho.com.br]   
instituição: escola lourenço castanho  
áreas: química, ciências naturais, informática   
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Na última década, houve um grande movimento para promoção de 
reformas significativas na área educacional. O Brasil, assim como outros 
países da América Latina, tenta superar o quadro de desvantagem em 
relação aos índices de escolarização dos países desenvolvidos. Para atender 
às novas propostas curriculares estabelecidas pelo MEC, o Ensino Médio 
passou a buscar o desenvolvimento geral do aluno com a responsabilidade 
de formar indivíduos críticos, éticos e preparados para enfrentar os desafios 
futuros. Concomitantemente a este fato, a invasão da tecnologia lança 
um desafio de outra ordem: inserir as novas ferramentas tecnológicas ao 
processo cognitivo-pedagógico. Neste contexto bastante complexo, a escola 
criou em 2012 um grupo responsável por estudar, gerar e viabilizar projetos, 
trabalhos e atividades para que os professores fizessem uso das novas 
tecnologias disponíveis. No projeto, em conjunto com o grupo Incubadora, 
uniram-se as duas realidades citadas na construção de um ibook, utilizando 
como ferramenta o programa ibook-autors. O projeto foi realizado em quatro 
etapas e o resultado foi um material autorial. 
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329 inFOgráFicO e análise literária cOm 
usO de mOBile learning 
apresentadoras: amanda lacerda de lacerda  [amandal@lourencocastanho.
com.br]  | tatiana albergaria a. ricardo  [tatianar@lourencocastanho.com.br]       
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: desenvolvimento de Habilidades e competências, língua portuguesa          

Apresentação do processo de elaboração e aplicação de exercícios de leitura 
literária para a produção de um podcast e de uso da linguagem multimodal para 
a produção de um infográfico, ambos utilizando aplicativos digitais.

 

330 integraçãO das tdics nO  
amBiente escOlar: gestãO  
cOmpartilHada dOs taBlets
apresentadoras:  valdenice minatel melo de cerqueira  [valdenice.minatel@cda.
colegiodante.com.br]  | solange giardino  [solange.giardino@cda.colegiodante.
com.br]  | maria aparecida s. tebecherani  [maria.tebecherani@cda. 
colegiodante.com.br] 
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: informática        

A integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) 
ao currículo escolar traz a possibilidade de adensar alguns temas preciosos para 
a educação. Entretanto, há um tema que nos tem particularmente mobilizado 
graças à proposta de uso dos tablets na educação: a gestão dos recursos digitais, na 
perspectiva 1:1 (um aluno para cada dispositivo). Desde 2011, tem se trabalhado 
na integração desses dispositivos para cerca de 700 alunos do Ensino Médio. Tal 
integração pressupõe um olhar para os diferentes saberes que emergem quando 
aluno passa a ser protagonista da “grande aventura” da aprendizagem. Para 
tentar entender esse protagonismo e refletir sobre seu alcance, criaou-se um 
comitê gestor discente que tem fomentado o projeto de introdução dos tablets, 
ressignificando o papel do aluno em projetos de integração curricular das 
TDICs. Como resultado inicial, foi observado um engajamento dos alunos que 
participam do comitê, atitude que promove o comprometimento e envolvimento 
de seus pares. Em relação ao professor, é notória a busca por elementos que o 
ajudem a se reinventar dentro da nova realidade da sala de aula, um ambiente 
que, de modo irrefreável, tenderá a representar o mundo real no qual nosso 
aluno está inserido: um mundo marcado pela tecnologia digital. 
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JOgOs educativOs para  
educaçãO amBiental      
apresentadora: Juliana ricca [juliebrazil@gmail.com]     
instituição: Fecap 
áreas: ciências naturais, Biologia   
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Com o objetivo de pesquisar temas relacionados ao meio ambiente que, 
direta ou indiretamente, afetam o homem e discutir soluções para os 
problemas do meio ambiente, alunos do Ensino Médio Profissionalizante 
em Meio Ambiente realizam montagem de jogos de educação ambiental a 
partir de um tema, desenvolvido para crianças do Ensino Fundamental I. 

investigandO O pH dOs cursOs de 
água de riBeirãO pretO/sp nO anO  
internaciOnal da química      
apresentadora: ana rosa Jorge de souza [viterbinho@yahoo.com]    
instituição: centro educacional sesi nº 345 
áreas: Biologia, química, desenvolvimento de Habilidades e competências, 
ciências naturais  

331

Este relato apresenta parte de uma investigação desenvolvida por uma 
professora de Química, em três unidades de ensino do Sistema SESI, 
em Ribeirão Preto/SP, no contexto da participação das comemorações 
do Ano Internacional da Química, apoiando-se na concepção sistêmica 
de natureza e nas relações e implicações do homem sobre ela. Portanto, 
desenvolveu-se uma atividade prática (medição do pH de diversos 
sistemas) com trabalho de campo (observação do meio e coleta de água 
em três cursos naturais), para que os estudantes pudessem aprofundar a 
compreensão das transformações que ocorrem na natureza, a interferência 
humana nesses processos e as relações de dependência homem-natureza. 
Os estudantes registraram suas observações em grupos e em relatórios 
durante e após a realização da atividade. Os resultados parciais revelaram 
que aulas práticas de observação permitiram aos estudantes compreender 
as diferenças entre os níveis de acidez dos sistemas, discutir aspectos 
referentes à poluição ambiental e sobre a exploração de recursos naturais. 
Considerou-se que aulas planejadas na perspectiva multidisciplinar e 
contextualizadas possibilitam o ensino de Ciências Naturais atrelado 
a uma visão ambiental, tornando o ensino e o aprendizado atraente e 
significativo para os estudantes e para os professores.   
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333 leOnardO da vinci nO FaceBOOK?  
usO das redes sOciais  
nO ensinO da HistÓria 
apresentadora: Fabiana guariglia Bassi  [fabiana.bassi@objetivosorocaba.com.br]      
instituição: colégio Objetivo sorocaba, unidade portal 
áreas: História          

Proposta de trabalho no qual os alunos utilizaram o recurso do Facebook para 
aprofundar seus conhecimentos a respeito do renascimento cultural e de suas 
relações com as mudanças da Idade Moderna. Cada dupla de alunos criou 
um perfil, à sua escolha, de uma personalidade do renascimento cultural. Os 
alunos pensavam em como seria o perfil, no Facebook, dessa personalidade. A 
“personalidade” por eles escolhida postava imagens de seus trabalhos, textos, 
esculturas, fatos da vida pessoal. Todas as “personalidades” conversavam entre 
si sobre seus trabalhos e as mudanças ocorridas no período da Idade Moderna. O 
professor era o mediador das conversas e das postagens, inserindo as situações 
políticas, econômicas e sociais que essas “personalidades” vivenciaram, e 
analisava a “reação” das mesmas.

 334 livrO-OBJetO: dO signO verBal  
aO nãO verBal
apresentadores: cláudio roberto sousa  [claudio@egv.com.br]  | lourenço José 
pereira  [lorezjose@uol.com.br]  | verena isabel da silva  [verena-is@hotmail.com] 
instituição: escola granja viana 
áreas: língua portuguesa, artes plásticas          

O projeto foi uma forma de introduzir o aluno no universo literário de 
Edgar A. Poe. Após a leitura de uma sequência de contos do autor, realizou- 
-se um estudo estilístico e, sobretudo, foram pesquisados a criação e o efeito 
da imagem poética. Em seguida, montou-se um quadro comparativo entre o 
estilo individual e o de época, pois interessava discorrer sobre o romantismo. 
De posse dessas informações, foi solicitado aos estudantes que produzissem um 
conto dentro do estilo narrativo de Poe. Para estimulá-los, foi feito uma visita 
ao Museu do Crime (Academia de Polícia – USP), onde deveriam selecionar um 
crime passional ou sexual como matriz da matéria narrativa. A reportagem ou 
notícia recolhida passou então a ser trabalhada como uma das histórias que 
deveriam se sobrepor ao plano narrativo do conto escrito pelo aluno. O texto foi 
trabalhado de forma a garantir a fidelidade do gênero e a qualidade da escrita e, 
encerrada a etapa de trabalho com o signo verbal, iniciou-se uma transposição 
do código verbal para o não verbal. Os alunos recuperaram a imagem central do 
texto e a transformaram em um signo visual, o que tanto amplia o sentido do 
texto, como cria novos significados. 
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mídia e prOcessO criativO      
apresentadora: paola mazzilli [pmazzilli@portoseguro.org.br]    
instituição: espm i colégio visconde de porto seguro 
áreas: mídia; arte gráf ica; marketing 
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O processo de globalização trouxe mudanças de paradigmas. Um 
exemplo disso é o avanço da tecnologia comunicacional, que acarretou uma 
série de transformações na maneira como as pessoas interagem, trocam 
informações e produzem conhecimento. Com isso, não apenas a forma 
como a sociedade se organiza modificou-se, mas também o próprio mundo 
dos negócios. Nesse cenário, é fundamental o domínio de ferramentas 
capazes de articular o contato das marcas com seus clientes e públicos 
de interesse. Tendo em vista as competências e habilidades necessárias 
para lidar com esta nova realidade, junto à proposta de formação do curso 
de comércio exterior, foi desenvolvido um curso denominado “Mídia e 
processo criativo” que será descrito neste trabalho. 

miscigenaçãO e aFrO-descendência 
na escOla púBlica      
apresentadoras: claudia marques [klaumonitora@hotmail.com]  |  
Olívia pedroso de moraes [livinhapms@hotmail.com]   
instituição: e.e. Frederico marcicano - ibiúna/sp 
áreas: História, geograf ia, sociologia, antropologia e política, língua 
portuguesa, teatro, informática  
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O projeto teve como objetivo apresentar, resgatar e valorizar a cultura 
afrodescendente, a qual faz parte do nosso cotidiano histórico e também 
do currículo da Secretaria Estadual da Educação, trazendo o interesse e a 
descoberta sobre a miscigenação que, indiretamente, representa a origem 
da cultura brasileira. Com base nas habilidades do observar e levantar 
dados, reconhecer aspectos literários, contextualizar e estabelecer relações 
históricas, foram feitas diversas apresentações artísticas, como danças, 
apresentações teatrais e capoeira, promovidas e orientadas pelos professores 
de Língua Portuguesa, Arte e Geografia, todas acontecidas no dia nacional 
da consciência negra, em novembro de 2012. As apresentações foram 
intertextualizadas aos aspectos artísticos afro-históricos e tinham como 
foco o reconhecimento e, sobretudo, relacionamento do tema abordado nas 
apresentações com outras obras já estudas em sala de aula. Finalmente, foi 
percebido nos alunos um grande interesse em se aprofundar nos temas e 
um envolvimento maior quando a área estava relacionada à representação 
e à expressão corporal. 
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337 O caFÉ em sãO paulO nO sÉc. XX
apresentadoras: edlúcia passos carvalho  [edluciap@terra.com.br] |  
eliane grande [eliane1119@terra.com.br]      
instituição: etec Julio de mesquita- santo andré - sp 
áreas: História, geograf ia          

As discussões que se desenvolvem no 3º ano do Ensino Médio, no segundo 
semestre de 2012, estiveram relacionadas às modificações econômicas, sociais, 
políticas, ambientais e ideológicas ocorridas no Brasil. Junto a isto, a cidade de 
São Paulo despontou como foco de análise, por ser o maior centro econômico da 
América Latina. Para fortalecer esta discussão e auxiliar os alunos na compreensão 
deste contexto, foi proposta uma visita de estudo à cidade de Santos. A visita 
centrou-se, na ida, ao Museu do Café, antigo Palácio Oficial do Café, inaugurado 
em 1922 e conhecido como o edifício símbolo de Santos. Buscou-se, além dos 
objetivos citados, favorecer a vivência dos alunos no antigo Palácio do Café, 
visitar alguns pontos históricos da cidade, analisar o canal do porto, a partir 
de visita de escuna. As atividades foram monitoradas por professores da turma 
e guia turístico da cidade de Santos. A visita ao canal facilitou a compreensão 
das relações comerciais que lá se desenvolvem. Esta atividade tornou-se 
interdisciplinar, envolveu as disciplinas de Geografia, Português e História. 
Após a visita, os alunos realizaram os registros de compreensão. Para História e 
Geografia foi proposta a elaboração de um documentário a ser apresentado na 
sala. Neste documentário os grupos escolheram alguns temas como: imigração, 
desenvolvimento do porto, exportação do café pelo porto, problemas ambientais, 
energia elétrica, rodovia Anchieta, ferrovia, industrialização e trabalho. O 
documentário foi apresentado em sala e, posteriormente, na semana cultural. 

 

338 O cOrtiçO dá samBa - dança e  
literatura Juntas nO ensinO mÉdiO
apresentadora:  mildred aparecida sotero  [mildred.sotero@escolaviva.com.br]   
instituição: escola viva 
áreas: língua portuguesa, educação Física         

Nas aulas de Literatura da Escola Viva, os alunos do 1º ano leram “O 
Cortiço”, de Aluísio Azevedo, e nas aulas de corpo aprenderam samba, jongo e 
samba de salão (gafieira), numa dinâmica de retroalimentação do ensino entre 
os dois componentes curriculares. O ensino motor das danças e a construção 
gestual foram mediados pelo universo cultural apresentado pelo livro e seus 
personagens. Como o que será realizado com os professores cursistas, o casal 
do samba será a representação do Português Jerônimo e da sensual mulata 
Rita Baiana, bem como os passos e coreografia do jongo são a representação da 
escrava Bertoleza dançando com seu amado Português João Romão. 
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O discursO cientíFicO integradO  
na educaçãO Básica      
apresentadores: Flávio Oliveira roca [f lavioroca@liceusantista.com.br] | 
sonia aparecida de Brito [aparecidadebrito@gmail.com]    
instituição: liceu santista 
áreas: química, ciências naturais 
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Esta comunicação é o relato de um trabalho integrado de professores 
do Liceu Santista, desenvolvido ao longo de 2012. Teve como propostas 
essenciais refletir sobre as bases de planejamento e articulação de atividades 
didáticas com perspectiva científica ao longo da Educação Básica, bem 
como investigar como tais atividades contribuem para a construção de 
situações relevantes de aprendizagem. Estabelecendo como eixo a prática 
experimental desenvolvida nos laboratórios do Liceu, esse trabalho 
favoreceu a integração entre as professoras de Ciências e os professores de 
Química da escola, tanto por ter permitido a análise compartilhada dos 
relatórios elaborados pelos docentes, como por ter estimulado o estudo da 
inscrição do discurso científico no contexto escolar.

O ensinO mÉdiO cOnversa  
cOm O mundO Ou prepara  
para O vestiBular?  
relatO dO ensinO mÉdiO neXt      
apresentadores: Flávio lico [f lavio.lico@objetivosorocaba.com.br]   | 
antonio sadao mori [sadao@objetivosorocaba.com.br]   
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: todas  

340

O projeto do Ensino Médio NEXT nasceu da certeza de que os modelos 
tradicionais e ultraconteudistas comuns nesse nível de ensino vinham 
cada vez mais se tornando obsoletos e menos capazes de dialogar com 
o complexo e veloz “mundo real”. Até mesmo os vestibulares vêm 
sofrendo constantes mudanças em sentidos geralmente interessantes, 
se aproximando do ferramental, das habilidades e das competências e se 
distanciando significativamente do conteúdo. Somado a isso fatores como 
o crescente uso da tecnologia em sala de aula e a necessidade de adequação 
do currículo aos verdadeiros nativos digitais levaram à criação do NEXT, 
que conta com espaços diferenciados, maior tempo na escola, metodologia 
inovadora, inversão da sala de aula (flipped classroom), uso de redes sociais e 
mídias diversas como efetivos instrumentos pedagógicos, aulas de teatro e 
especial atenção às competências linguísticas.
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341 O ensinO pOr meiO da pesquisa:  
a disciplina de iniciaçãO cientíFica 
cOmO FOrmadOra de estudantes  
autônOmOs
apresentadora: aline mendes geraldi  [licageraldi@uol.com.br]       
instituição: colégio degraus 
áreas: Biologia, ciências naturais          

O educador contemporâneo encontra a necessidade de não circunscrever a 
educação escolar apenas à sua dimensão instrutiva. Ele deve compreender o 
estudante como o protagonista do processo de construção do conhecimento. 
A disciplina de Iniciação científica valoriza os estudantes como verdadeiros 
produtores de sentidos, pois, a partir do momento em que eles aprendem a 
desenvolver um projeto de pesquisa, se transformam como pessoa e atribuem 
significados e sentidos ao mundo que os rodeia. Os alunos não devem aprender 
somente conceitos, mas a forma de se pensar e fazer ciência. O papel do 
professor será o de agir como um problematizador e não um simples facilitador 
ou monitor de atividades. “Por quê?” É esta simples pergunta que o professor de 
Iniciação científica deve estimular em seus alunos. A interrogação deve se tornar 
um hábito. Para começar a fazer ciência, é só começar a questionar.

 

342 O estudO dO meiO cOmO prática  
pedagÓgica
apresentador:  lucas tadeu marchezin  [lucashist@gmail.com]   
instituição: escola villare 
áreas: História, geografia, sociologia, antropologia e política, língua  
portuguesa, informática         

Este trabalho tem como objetivo apresentar as etapas de construção de um 
estudo do meio, assim como as possibilidades de aprendizagem que este tipo 
de atividade propicia. Mais do que uma simples viagem recreativa, o estudo 
do meio consiste em um trabalho de campo, sendo uma grande oportunidade 
para que os alunos possam desenvolver os conceitos e conteúdos trabalhados 
em sala, a partir de práticas interdisciplinares e fora do ambiente escolar. Neste 
sentido, é fundamental planejar cuidadosamente a preparação dos alunos para 
a viagem (pré-campo), as atividades desenvolvidas no decorrer dela (trabalho de 
campo) e a avaliação das experiências e atividades feitas no decorrer do estudo 
do meio (pós-campo). 



Ensino Médio 199

OFicina de escrita criativa – O OlHar 
dO alunO criadOr
apresentadora: viviane Ferreira de almeida [v_de_almeida@hotmail.com]       
instituição: liceu santista 
áreas: língua portuguesa, linguagens artísticas diversas   
áreas: todas  
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A biblioteca é um espaço dialógico por excelência, assim como a leitura e 
a escrita são partes de um mesmo processo de construção de individualidade 
e espírito crítico. A oficina de escrita criativa é um projeto desenvolvido pela 
biblioteca do Liceu com alunos do Ensino Médio em regime voluntário e 
regular. Partindo do pressuposto de que a escrita é carpintaria, a oficina é 
entendida como um espaço em que é possível – através da intersecção de 
diferentes linguagens e vivências pessoais – criar narrativas e ter consciência 
delas. O papel do mediador afetivo e do ofício da escuta do educador são 
elementos facilitadores do processo de descoberta da “voz” própria da escrita, 
que será apresentado e discutido através da metodologia aplicada, imagens 
do processo criativo e produção textual dos alunos. 

OFicina de prÉ-cinema
apresentadores: cleber vanderlei roher  [cleberroher@hotmail.com]  |  
marcos marini  [marini73@hotmail.com]  | Karina Bandechi [bandechi@gmail.com]   
instituição: liceu de artes e Ofícios 
áreas: artes plásticas, História, Física 
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O termo pré-cinema se refere às técnicas criadas para animar e projetar 
imagens, anteriores à projeção do primeiro filme dos Irmãos Lumière, em 
1895, em pleno desenvolvimento das técnicas fotográficas. Aparelhos 
como o taumatrópio e o zootrópio eram jogos muito populares no século 
XIX, demonstrando como o homem sempre esteve à procura da imagem 
em movimento. Eles demonstravam os avanços da óptica até a aparição do 
cinema. Quando o cinema de fato chegou, a cultura da ilusão do movimento 
criada por dispositivos científico-tecnológicos já estava firmada. Nesta oficina, 
os participantes desenvolverão um exercício prático e divertido de entender 
o processo da imagem em movimento e utilizar a história da fotografia e do 
cinema de uma forma mais lúdica e criativa nas aulas.
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345 O prOFessOr dO sÉculO XXi  
(das palestras para a prática)      
apresentador:  sadao mori [sadao@objetivosorocaba.com.br]    
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: todas          

Educador, facilitador, mediador, condutor no processo de ensino- 
-aprendizagem... são algumas características esperadas para professores 
na escola contemporânea, da qual também se ouve, a todo momento, a 
necessidade da “mudança de paradigmas”, do deslocamento do ponto focal 
do conteúdo programático para o desenvolvimento do aluno. Precisamos 
“ensinar” de um modo pelo qual não “aprendemos” e, pior, desenvolver 
competências que talvez não tenhamos! Num primeiro momento, a situação 
pode parecer paradoxal e a solução inatingível, mas trata-se de colocar em 
evidência alguns aspectos já conhecidos, em nossa trajetória como aprendizes, 
além do olhar prático a muitos aspectos importantes da comunicação que 
são inerentes a esse processo de ensino--aprendizagem, mas que sempre são 
deixados num segundo plano. Este trabalho se iniciou com o objetivo de 
capacitar professores recém-formados para os desafios da sala de aula, mas 
acabou aumentando seu espectro, chegando ao professor com experiência, 
devido à relevância dos assuntos tratados no desenvolvimento da profissão. 
Através da parceria com a Ufscar, unidade Sorocaba, foram selecionados 
alunos da licenciatura em Química, Física, Biologia e Pedagogia para 
participarem do presente projeto que acontece no Objetivo Sorocaba.

 
346 OrientaçãO prOFissiOnal e  

a cOnstruçãO dO prOJetO de vida      
apresentadoras:  Fernanda Oliviero [fernanda.oliviero@fecap.br] |  
paula covelli [paula.covelli@fecap.br]    
instituição: colégio Fecap  
áreas: Orientação prof issional        

No início da adolescência, o jovem sente-se descompromissado com o 
seu projeto de vida. Mas ao passo em que vai conquistando sua própria 
identidade, tem a necessidade de definir-se, conhecer-se e escolher sua 
profissão com base na sua realidade pessoal e sociocultural. Assim, antes 
de chegar ao vestibular, é necessário que o aluno tenha claro quais são 
seus reais interesses, habilidades e competências e amplie sua visão sobre 
as possibilidades oferecidas. O processo de Orientação Profissional e a 
construção do Projeto de Vida surgem como meios facilitadores, que além 
de auxiliar os jovens a escolher e se preparar para uma ocupação, propicia o 
desenvolvimento do autoconhecimento.
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Os lusíadas: trOuXestes a cHave?      
apresentadores: sandra raposo tenório [sandrar.t.prof@hotmail.com]   | 
manoel Josiano dos santos [tomanoel@hotmail.com]   
instituição: colégio Faap - Fundação armando alvares penteado 
áreas: História, geograf ia, Filosof ia, língua portuguesa  
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Os objetivos desse trabalho são: promover letramento literário; ampliar 
o universo cultural do aluno; e desenvolver a competência leitora do 
educando. 
Neste trabalho, é apresentado o percurso de leitura de “Os Lusíadas”, de 
Camões, ao longo da disciplina círculo de leitura, desenvolvida no Colégio 
FAAP, com mediação do professor e amparo do tablet.

parasitOses Brasileiras:  
uma visãO interdisciplinar      
apresentadores: eduardo marques Barcelos [barcelos.e@globo.com]   | 
mariana astolpho romeiro uieda [marianaastolpho@hotmail.com]   
instituição: liceu de artes e Ofícios de são paulo 
áreas: geograf ia, Biologia, língua portuguesa, língua estrangeira:  inglês  
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Este trabalho objetiva analisar a interdisciplinaridade como elemento 
fundamental para a consecução de revistas produzidas pelos alunos. 
Segundo Edgar Morin, “o parcelamento e a compartimentação dos saberes 
impedem apreender o que está tecido junto”. Assim, o eixo básico desta 
prática em sala de aula tem como mote mostrar para os alunos que o 
essencial do trabalho é a associação dos conhecimentos construídos entre 
as diversas áreas. Para tanto, o caminho escolhido é o de agrupar os alunos 
e dividir os temas relacionados ao estudo de microorganismos patogênicos 
na Biologia, integrando com o assunto de regiões do Brasil na Geografia, 
constituindo a temática do projeto. As disciplinas de Redação e Gramática 
são responsáveis pelos conteúdos relativos às normas gramaticais, 
gêneros textuais inseridos ao longo da revista, especificamente os textos 
publicitários. A Língua Inglesa integra o projeto, acrescendo editoriais e 
artigos de opinião, trabalhando desta maneira, a tradução e interpretação 
de textos para outro idioma.
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349 pitágOras e suas linguagens
apresentadoras: valéria rivelis [vrivellis@yahoo.com.br]  |  
maria José soares corrêa [mjcorrea@faap.br]     
instituição: colégio Faap - Fundação armando alvares penteado 
áreas: matemática          

Demonstração do teorema de Pitágoras, atentando ao aluno auditivo, visual e 
cinestésico, relacionando áreas e não potências. 

 

350 plantandO O verde para  
cOlHer O FuturO
apresentadores:  Jose guilherme andrade Filho  [joseguilherme7@gmail.com]  | 
regina setuko  [reginasetuko@yahoo.com.br]     
instituição: e.e. prof. lourival gomes machado 
áreas: todas        

Este projeto visa relacionar a educação ambiental e sustentabilidade com a 
vida do aluno. Este tema está em crescimento a partir da década de 1960 no 
Brasil, quando se procurou direcionar as ações ambientais para a melhoria das 
condições de vida no mundo através da mudança de atitudes na interação com 
o patrimônio básico para a vida humana, o meio ambiente. Os alunos podem 
ter nota 10 nas provas, mas, ainda assim, jogar lixo na rua, pichar patrimônios 
públicos ou realizar outro tipo de ação danosa. Talvez seja por não perceberem 
a extensão dessas ações ou por não se sentirem responsáveis pelo mundo em 
que vivem, buscando como seria possível, dentro da realidade das escolas, 
contribuir para que os jovens e adolescentes de hoje percebam e entendam 
as consequências ambientais de suas ações nas comunidades. Será que eles 
podem contribuir para a construção de uma ação coletiva de maneira que 
minimize os impactos negativos no meio ambiente? O espaço escolar tem 
proporcionado e possibilitado essa participação? Enfim, através de uma 
simples ação coletiva: plantar mudas de árvores nativas no ambiente escolar e 
procurarmos minimizar a problemática ambiental local e global no espaço em 
que vivemos.
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pOdcasts de Física      
apresentador:  renato casemiro [recasemiro75@gmail.com]  
instituição: colégio são domingos 
áreas: Física  

351

Podcast (personal on demand + broadcasting) é uma forma de manter-se 
informado e atualizado sobre os mais diversos assuntos por meio de 
arquivos de áudio digital. 
Os podcasts estão integrados ao novo contexto de mobilidade, conectividade 
e compartilhamento. 
Reinventando a proposta do médico, educador e radialista Edgard 
Roquette-Pinto (1885-1954) que acreditava ser possível educar uma nação 
inteira por meio das ondas de rádio, entendemos ser possível criar o hábito 
de estudar e, principalmente, revisar os conteúdos estudados por meio da 
produção e audição dos podcasts. 
Por que não ter, entre as milhares de músicas e vídeos dos dispositivos 
eletrônicos dos nossos alunos, alguns podcasts para ajudar a revisar a 
matéria, antes da prova no caminho da escola? Por que não ter na escola 
um banco de dados digital com vários arquivos de áudio para consulta 
e downloads gratuitos, permitindo a educação a distância, no momento 
em que for mais necessário? Por que não compartilhar o conhecimento 
desenvolvido aqui para outros estudantes que possam usufruir desse 
material? 

pOssiBilidades pedagÓgicas  
dO clOWn      
apresentador:  Henrique cesarino pessoa [henriquec.pes@uol.com.br]    
instituição: escola nossa senhora das graças 
áreas: Filosof ia, teatro    

352

O objetivo desta proposta é oferecer e divulgar um projeto diferente e 
interessante para o Ensino Médio. Pretende-se também conhecer outras 
propostas e se enriquecer com tudo o que esta experiência possa trazer.
O Clown apresenta o traço distintivo da personagem não ser construído, 
mas descoberto. Existe, neste estilo, uma relação fundamental entre arte e 
educação. No Clown, através do humor, o indivíduo pode compartilhar algo 
de humano com o outro. Este trabalho pretende explorar a relação entre o 
clown, o humor e a educação, oferecendo uma proposta nova e diferente na 
construção do conhecimento para o Ensino Médio.
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353 primeira aBOrdagem em FilOsOFia
apresentador: atílio monteiro Junior [amjprofessor@yahoo.com.br]  
instituição: colégio Faap - Fundação armando alvares penteado 
áreas: Filosof ia          

Apresentação de música como motivação para iniciar discussão de questões 
filosóficas como vitais para o homem - utilização de fábulas. 

 

354 prOduçãO e utilizaçãO de videOaulas 
numa atividade sOBre  
velOcidade escalar mÉdia
apresentador:  José luís módolo  [modoloabril@yahoo.com.br]       
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: Física        

Produção e utilização de videoaulas numa atividade sobre velocidade 
escalar média, que requereu do professor, depois de um planejamento, as 
seguintes atuações: produção de videoaulas sobre posição, deslocamento 
escalar e velocidade escalar média; postagem no Youtube para que o aluno 
tivesse livre acesso aos vídeos e realizasse seus estudos; realização de uma 
gincana na quadra da escola, com a participação de equipes formadas pelos 
alunos; realização de uma avaliação formal sobre os assuntos, visando medir 
o aprendizado dentro dessa forma de abordagem. Esse tipo de abordagem leva 
aos alunos a possibilidade de exercitarem o trabalho em grupo, a autonomia do 
aprendizado, a liderança e o sentimento de prazer no ato do pensar.
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prOduçãO de teXtO:  
intervenções e pOssiBilidade      
apresentadora: priscila de Oliveira campanholo  
[priscila.campanholo@escolaviva.com.br]  
instituição: escola viva 
áreas: língua portuguesa  

355

Quem avalia a produção textual na escola? De um modo geral, essa 
pergunta recebe, de imediato, a resposta de que a avaliação é atribuição 
do professor e que, portanto, a ele cabe ler, intervir, corrigir, analisar 
o erro, propor novas situações de escrita. E isso é verdade. Todavia, 
quando tratamos da autonomia do aluno no desenvolvimento de sua 
competência escritora, precisamos nos colocar no lugar, também, daquele 
que permite a esse aluno-escritor avaliar seu próprio texto. Essa mudança 
de posicionamento do professor - de avaliador a provocador - exige, no 
trabalho de leitura dos textos dos estudantes e nas intervenções que nele 
faz, mudança significativa na ação. Que tipo de leitura faço do texto 
desse aluno? Como intervenho nesse texto, de modo produtivo, reflexivo 
e provocador? Em que medida tais intervenções se apresentam ao aluno-
escritor como situações-problema a serem resolvidas? 

prOJetO “steampunK: ciência,  
arte e FicçãO”. a termOdinâmica 
transFOrmandO mentes      
apresentador: antonio romero lopes neto [antonio-romero@uol.com.br]    
instituição: externato santo antonio 
áreas: sociologia, antropologia e política, Filosof ia, matemática, Física, 
ciências naturais, artes plásticas      

356

Neste trabalho, pretende-se apresentar os resultados de uma experiência 
em sala de aula, que se utilizou do projeto de construção de máquinas 
térmicas após a aquisição de conhecimentos acadêmicos tradicionais. 
Além da Física, notadamente da Termodinâmica, o projeto recebeu grandes 
contribuições das disciplinas de Artes (design, estilo e acabamento) e 
Matemática (cálculos, gráficos e tratamento dos dados). O estilo “Steampunk” 
permitiu ainda a inserção de disciplinas como Sociologia e Filosofia, que 
trataram de temas como realidades e sociedades virtuais ou alternativas. 
Especificamente em Física, os alunos demonstraram domínio do tema, 
pois o principal requisito do projeto era o funcionamento do protótipo por 
eles construído. Deve-se ressaltar que, além dos conteúdos acadêmicos, 
os alunos adquiriram capacidade de trabalho em grupo e fizeram uso de 
técnicas avançadas de resolução de problemas.
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357 qual É a cegueira dO mundO?
apresentadora: lia suzana de castro gonzalez [liasuzana@hotmail.com]  
instituição: editora do Brasil 
áreas: língua portuguesa, cinema          

Por meio da leitura do livro “Ensaio sobre a cegueira”, de José Saramago, o 
filme “À primeira vista” e a leitura do texto “O mito da caverna”, de Platão, 
trabalhou-se com as diferentes situações de cegueira. Ao final do trabalho 
os alunos vivenciaram a experiência de serem cegos, e relataram como se 
sentiram durante a atividade proposta. Nossa cegueira é, muitas vezes, 
consequência de nossa acomodação. José Saramago nos proporciona a leitura 
de páginas de uma das experiências mais dolorosas, páginas de aflição. Há 
uma frase do autor que diz: “não somos bons e que é preciso que tenhamos 
coragem para reconhecer isso.” 

 

358 qual O valOr de pi? 3,14 Ou 180°
apresentadoras: marinês yole poloni  [marines.poloni@cda.colegiodante.com.br] | 
gladys m. J. canale delli stoianov  [gladys.stoianov@cda.colegiodante.com.br] | 
vera maria martins pellegrini  [vera.pellegrini@cda.colegiodante.com.br]   
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: matemática        

Q ual é o valor de pi? 3,14... ou 180° ? Esta atividade, desenvolvida para alunos 
de 2º ano do Ensino Médio, tem como objetivo fazer com que o estudante 

associe o valor irracional de pi (3,14...) com o conceito de radiano. O tempo 
previsto para essa atividade, em sala de aula, é de aproximadamente uma aula 
e são utilizados um compasso, barbante, cola e tesoura. Os alunos fazem uma 
circunferência com o compasso, cortam o barbante com o comprimento do raio 
e colam esses pedaços de barbante na circunferência, conforme a definição de 
radiano. Os estudantes percebem que na circunferência “cabem” 6 radianos 
e que existe uma sobra de circunferência. Para as professoras que trabalham 
tal atividade com seus alunos, além do valor de pi, abre-se a oportunidade de 
trabalhar também a questão da margem de erro experimental. 
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quem cOnta um cOntO aumenta um 
pOntO, tamBÉm nO ensinO de Física      
apresentador:  luís gomes de lima [luis.gomes.lima@usp.br]  
instituição: colégio Jesus maria José 
áreas: Física, ciências naturais  

359

Neste trabalho, defendem-se as relações entre a Física e a Literatura, 
utilizando para tanto de dois eixos norteadores, ou experiências de vida.
Pretende-se demonstrar no trabalho possibilidades de ensino de Física 
através de contos, histórias e ficção científica. Também apresentam-se 
resultados de trabalhos entre essas duas culturas, aplicadas a jovens de 
Ensino Médio, em que ressalta-se um ganho maior no aprendizado ao 
mesclar essas duas áreas, equivocadamente, tratadas como distintas. Ao 
final, será avaliado o prazer maior em se estudar a Física, quando levamos 
em conta seu aspecto cultural, social, histórico, filosófico e humano, 
questionando sobre que tipo de ensino de Física queremos realmente 
ensinar a nossos alunos: se uma Física viva em seu contexto cultural ou 
uma Física puramente Matemática, permitindo aos professores de Física 
ou Ciências reflexões profundas em sua práxis pedagógica.

química na arte/gravura em metal      
apresentadoras: lúcia Junqueira caldas lacerda de Oliveira [lucia.oliveira@
cda.colegiodante.com.br]  | sueli maria de Oliveira takahashi [sueli.oliveira@
cda.colegiodante.com.br]   
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: química      

360

Percepção pelos alunos de que a Arte e a Química estão intimamente 
ligadas. O artista buscando novas técnicas e novos materiais para obter 
o resultado estético desejado e o químico interpretando os processos e os 
materiais utilizados por meio da visão científica.
É uma atividade interdisciplinar que trabalha os aspectos artísticos e 
químicos da gravura em metal e conta com a parceria do Museu Lasar Segall 
e do artista plástico e professor Paulo Penna. As técnicas, conhecidas por 
água-forte e água-tinta, são usadas para gravar placas de cobre que são as 
matrizes das gravuras. Essa atividade envolve diversos conceitos químicos, 
como por exemplo, reações de óxido redução, potenciais de redução, dureza 
dos materiais, solubilidade, metalurgia, entre outros.
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361 qui–micO: JOgO educaciOnal
apresentadoras: clemance maria alves dos santos [clemance.santos@cda. 
colegiodante.com.br] | celeste tereza corrêa abuchacra [celeste. 
abuchacra@cda.colegiodante.com.br] | sandra miceli sicchierolli cintra [sandra.
cintra@cda.colegiodante.com.br]  
instituição: colégio dante alighieri 
áreas: química          

A atividade realizada teve como objetivo explorar os principais elementos que 
formam a tabela periódica e conhecer seus respectivos íons. Jogo de cartas no 
qual os alunos deveriam formar pares contendo o elemento e seu respectivo íon. 
Após a formação desses pares, os mesmos são colocados sobre a mesa. “Perde 
o jogo” o aluno que ficar com a carta do hidrogênio (mico). O mico deverá 
organizar, com as cartas dos elementos, um esboço da tabela periódica sobre 
a sua bancada. A seguir, o professor passa a utilizar esta tabela para explorar 
a diferença entre o elemento e seu íon, a diferença entre os íons e as possíveis 
combinações entre eles. 

 

362 reFleXões sOBre O ensinO das Funções 
de 1º grau e das equações da reta
apresentador:  andré mendes cardoso sequeira  [mendes.galan@gmail.com]     
instituição: e.e. romeu de moraes 
áreas: matemática        

“Professor, precisa fazer o gráfico?” Esse questionamento suscita diversas 
ideias, entre elas, o fato de que o aluno não compreende o uso da representação 
gráfica como instrumento necessário para a realização dos exercícios de 
geometria analítica. Diante dos resultados obtidos em uma avaliação de 
equações da reta e das dificuldades apresentadas pelos alunos de 3º ano 
(Ensino Médio) da escola, serão relatados como foram os desenvolvimentos das 
conversões dos registros gráficos para os registros algébricos e, em seguida, será 
analisado o modo como os alunos relacionam as informações apresentadas nos 
problemas, fazendo o uso da aritmética para elaborar representações algébricas 
no estudo das funções de 1º grau.
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reOrganizandO HáBitOs, adquirindO 
cOmpetências para desenvOlvimentO 
de um adOlescente Feliz e eFiciente      
apresentadora: Fabiana maria soares de camargo   
[fabiana.camargo@objetivosorocaba.com.br]  
instituição: centro técnico educacional ciências e letras ltda 
áreas: Orientação educacional   

363

Nosso caráter, basicamente, é composto pelos hábitos que desenvolvemos. 
Os hábitos constituem fatores poderosos em nossas vidas. Uma vez que 
representam padrões coerentes, e muitas vezes inconscientes, eles servem 
para imprimir nosso caráter no dia a dia, sendo responsável por nossa 
eficácia ou ineficácia. Este trabalho vem mostrar como a prática de 
hábitos mais eficientes na escola pode levar o adolescente a desenvolver, 
ao máximo, seu potencial. O trabalho desenvolvido a partir de “Os sete 
hábitos dos adolescentes altamente eficazes”, de Sean Covey, dá aos jovens 
uma série de ferramentas para lidar com a vida de modo eficaz. Os hábitos 
podem ajudar os adolescentes a conseguir maior controle de sua vida; 
melhorar relacionamento com a família e com os amigos; aumentar sua 
autoconfiança e autoestima; tomar decisões mais inteligentes; definir 
seus valores; reconhecer e priorizar metas e encontrar equilíbrio entre 
escola, amigos, família e outros. 

resOluçãO de prOBlemas de Física me-
diante O usO práticO de algOritmOs      
apresentador: luiz Fernando Jacob moreira [jacob@uol.com.br]   
instituição: instituto rOOt - profissional independente de gestão educacional 
áreas: Filosof ia, matemática, Física, química, informática      

364

O presente trabalho nasceu da constatação da grande dificuldade 
encontrada por muitos estudantes de Ensino Médio no uso adequado dos 
livros-textos adotados em Física (Matemática e Química), bem como na 
interpretação dos problemas propostos por tais livros ou fichas de apoio 
elaboradas pelos professores. Pensando em mitigar tais dificuldades, 
desenvolveu-se uma metodologia baseada no conceito de algoritmos 
amplamente utilizados em ciência da computação para análise e resolução 
de problemas típicos desse campo do saber. A investigação sobre o conceito 
de algoritmo mostrou que o conceito encontra-se presente em grande parte 
das atividades rotineiras dos estudantes. Pretende-se nesta comunicação 
fazer um relato da metodologia utilizada para estabelecer a conexão entre 
atividades “algoritmizáveis” rotineiras.
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365 revista nsl
apresentador: maurício rodrigues de resende [mauriciorresende@yahoo.com.br]   
instituição: colégio nossa senhora da lapa 
áreas: História, geograf ia, sociologia, antropologia e política, Filosof ia,  
língua portuguesa, teatro, informática          

O objetivo do projeto foi proporcionar aos alunos a experiência de trabalho 
em conjunto, interações e entrevistas com áreas universitárias e corporativas, 
produção de matérias através de leituras e debates e o aprendizado a lidar com 
prazos. Muitas vezes, dentro do ambiente escolar, não é possível ao aluno 
vivenciar determinadas situações que o ajudariam em sua carreira profissional. 
Sendo uma escola técnica, a proposta do trabalho foi a produção por parte 
dos alunos de uma revista. Neste trabalho, os alunos abordaram temas 
relacionados às áreas técnicas da escola, política, questões sociais, filosofia, 
debates e cultura em geral. 

 

366 rOmeu e Julieta:  
as impOssiBilidades dO amOr nO  
mundO JOvem cOntempOrâneO
apresentadores: áurea Ferreira   [cfaurea@yahoo.com.br] |  
daniel zerbetto domingues  [danielzerbetto@gmail.com]    
instituição: colégio Faap - Fundação armando alvares penteado 
áreas: História, sociologia, antropologia e política, Filosofia, língua estrangeira:  
língua inglesa, teatro          

Desenvolver a capacidade de reconstruir um texto literário de forma criativa 
e coletiva por meio do teatro espontâneo; e contextualizar os elementos 
linguísticos apreendidos.
Com esses objetivos, foi proposta a produção coletiva de novos finais para a peça 
“Romeu e Julieta”.
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sal: reduza O cOnsumO      
apresentador: angela makie nakazawa  [quimicaprofangela@hotmail.com]  
instituição: e.e. deputado augusto do amaral 
áreas: química  

367

Uma vida saudável envolve alimentação saudável, atividade física 
e mental. O brasileiro está consumindo o dobro da quantidade de sal 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cujo maior 
problema é a quantidade de sódio (Na). Os alunos aprendem sobre as 
funções do sódio nos alimentos, no organismo humano e as consequências 
do consumo excessivo; a quantidade de sódio recomendada pela OMS, 
leitura dos rótulos das embalagens e os cálculos da quantidade sódio na 
embalagem (sólido e líquido) nas unidades em grama, átomos, e mol. A 
aprendizagem é realizada através da explicação geral de alguns cálculos, 
ocorrendo, também, a entrega e correção (pelos alunos e pela professora) 
dos mesmos e, no final, um painel com as embalagens dos alunos e as 
respectivas quantidades em gramas de sódio.

sãO paulO cOntempOrânea:  
urBanizaçãO e cOtidianO      
apresentador: amadeu cardoso Junior [amadeu.zoe@gmail.com]     
instituição: colégio Oswald de andrade 
áreas: História, geografia, sociologia, antropologia e política, artes plásticas      

368

O estudo do meio do 2º ano do Ensino Médio propõe uma análise dos 
processos de urbanização na cidade de São Paulo, do século XIX ao atual, tendo 
como foco a expansão da mancha urbana. Nossa visão vai de encontro às 
centralidades, que também constituem territórios de contraste aos modelos 
hegemônicos de desenvolvimento urbano. O estudo tem como proposta 
geral o entendimento das dinâmicas que orientam o desenvolvimento das 
cidades contemporâneas, bem como suas características espaciais e sociais. 
Como método de pesquisa e motivação, partiu-se do estudo da história da 
cidade e se apropriou de recursos artísticos, como a teoria da deriva, para 
a realização de exercícios de leitura e imersão no espaço urbano. A ideia 
central é mostrar como o discurso do desenvolvimento urbano, assim como 
os modelos ou modos de vida urbana, concretizam o desenvolvimento da 
cidade, marcada pela perda do sentido de espaço público, fortalecendo 
uma experiência marcada pela fragmentação dos espaços, pelo consumo 
individual e a pela segregação econômico-espacial, reduzindo a experiência 
urbana compartilhada através de lugares de vivência coletivos.
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369 sOciOlOgia, um espOrte de cOntatO
apresentador: marcilon de souza [professormarcilon@gmail.com]   
instituição: escola de educação Básica Humberto Hermes Hoffmann 
áreas: sociologia, antropologia e política, Filosof ia, informática          

Este trabalho tem por objetivo: experimentar as principais contribuições 
de Platão, Santo Agostinho, Nicolau Maquiavel, René Descartes, Jean-Jacques 
Rousseau, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Jean Paul Sartre e Simone de 
Beauvoir, através do manejo do jogo on-line chamado Filosofighters - da revista 
Superinteressante; relacionar as teorias a seus idealizadores, após o manejo do jogo 
on-line; descrever situações cotidianas que revelam as teorias desses pensadores. 
Na sala de aula, é explicada aos discentes a atividade a ser realizada na sala 
informatizada. Fala-se do pensador representado no jogo e seus “golpes”. 

 

370 steampunK - um nOvO cOnceitO  
em máquinas tÉrmicas
apresentadores: antonio romero lopes neto  [antonio-romero@uol.com.br]     
instituição: externato santo antonio 
áreas: matemática, Física, ciências naturais          

O Projeto Steampunk refere-se à construção de máquinas térmicas sob a 
filosofia de uma realidade alternativa, onde a tecnologia tivesse avançado 
a níveis espetaculares, mas obtendo energia de fontes hoje consideradas 
obsoletas. Fundamentalmente, é uma forma de aprendizagem por projetos, 
mas desenvolvida após a aquisição dos conhecimentos acadêmicos e técnicos, 
no caso termodinâmica.
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sustentaBilidade:  
cOmpOsteira em garraFa pet      
apresentadora: angela makie nakazawa  [quimicaprofangela@hotmail.com]  
instituição: e.e. deputado augusto do amaral 
áreas: química  

371

O tema sustentabilidade é bastante divulgado nos meios de comu–
nicação, mas como podemos contribuir para um planeta sustentável? 
O que é o festival SWU? Este projeto visa despertar no aluno a 
responsabilidade como cidadão-modelo para as futuras gerações, através 
da reutilização de garrafas PET na confecção de composteiras, mini-
hortas, regador com cordão de algodão e um sistema de gotejamento; 
compostagem utilizando restos de frutas e verduras. O projeto foi 
desenvolvido em cinco semanas, tempo para que a compostagem fosse 
finalizada e utilizada na mini-horta, com todas as etapas registradas em 
fotos, e a culminância apresentada no “Amaral Cultural – 2012”. 

teatrO neXt      
apresentador: Francisco antonio neto [chiconeto_art@yahoo.com.br]     
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: teatro      

372

Foi desenvolvido um trabalho colaborativo. Trabalhou-se com jogos 
teatrais que deram bagagem para enfrentar as cenas. Os alunos elaboravam 
protocolos mensais em que descreviam suas dúvidas, possíveis erros e 
acertos dentro do processo. Tudo era compartilhado e construído junto. 
Os protocolos mapearam a evolução da turma e faziam com que todos 
compreendessem o processo como um todo. Partiu-se, então, para a escolha 
de um texto que fizesse parte do que já havia sido construído e escolheu-se 
“soltando o verbo”, de Zé Carlos de Andrade; realizou-se uma adaptação 
dramatúrgica do texto e desenvolveu-se a montagem de um espetáculo 
curta teatro, que foi apresentado aos pais como uma conclusão do processo 
anual da aula de teatro. 
Este trabalho auxiliou a aprimorar princípios de interpretação e oralidade, 
autoconhecimento e protagonismo, alinhando os objetivos da aula com a 
proposta do curso NEXT.
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373 tOrnar-se aquilO que se É: a escrita  
em cn numa sequência didática cOm 
replicaçãO de eXperimentOs HistÓricOs 
de cHarles darWin
apresentadora: luciana valéria nogueira [luavnogueira@gmail.com]   
instituição: escola viva 
áreas: Biologia, língua portuguesa          

O presente trabalho procura discutir a contribuição de diferentes tipos de 
produções escritas como forma de promover um trabalho metacognitivo. 
Defende-se a ideia de que as estratégias metacognitivas são ocasião privilegiada 
para que os estudantes consigam ter uma aprendizagem efetivamente 
significativa a partir da construção do próprio conhecimento e do domínio 
desse processo de construção. A escrita é, antes de tudo, uma ação capaz de 
constituir verdades e saberes, construir subjetividades. Escolheu-se como prática 
educativa fomentadora desse aprendizado uma sequência didática alicerçada 
na replicação de experimentos históricos concernentes à teoria darwiniana 
da evolução. A utilização da história e filosofia da ciência como instrumento 
pedagógico mostrou-se francamente favorável no sentido de concretizar os 
objetivos específicos e gerais da aprendizagem. 

 

374 uma prOpOsta de prOJetO de sÉrie para 
a 1ª sÉrie dO ensinO mÉdiO – amBiente: 
pOlítica e sOciedade
apresentadores:  carlos augusto rodrigues lima   
[carlosaugustol@lourencocastanho.com.br] |  
augusto monteiro Ozório  [augustoo@lourencocastanho.com.br]    
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: todas         

No decorrer do ano de 2012, os alunos da 1ª série do Ensino Médio, com 
a orientação dos professores, desenvolveram o projeto de série cujo tema 
central foi ambiente: política e sociedade. A partir de subtemas, os alunos 
elaboraram perguntas que foram respondidas com a leitura e pesquisa de 
textos relacionados, bem como com os dados coletados no estudo de campo. O 
objetivo é apresentar o desenvolvimento e o produto final desse projeto de série 
nas diversas áreas de conhecimento. 
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usO da tecnOlOgia nO ensinO  
de Humanidades      
apresentador:  leandro villela de azevedo  [professorleandrovillela@gmail.com]  
instituição: escola villare 
áreas: História, geograf ia, sociologia, antropologia e política, Filosof ia, 
informática  

375

Apresentação de uma coletânea de elementos tecnológicos, utilizados 
em aulas de História, projetos e atualidades na escola, nos anos de 2009 
a 2012. 
Tecnologias como uso do Googlemaps e Google-earth para as aulas das 
civilizações antigas; fotos de satélites do mundo, à noite, para aulas de 
atualidades; acesso a jornais de todo o mundo para discussão de pontos de 
vista; videoconferências; provas e lições on-line; criação de blogs; sites de 
professor e debates virtuais com os alunos.

usO de JOgOs cOmputaciOnais nO 
ensinO mÉdiO para cOmpreensãO  
de FenômenOs FísicOs       
apresentador: luis gustavo rodrigues da silva [gustrod@hotmail.com]     
instituição: ce sesi 265 
áreas: Física, informática      

376

O presente projeto consiste no uso da informática educativa para a 
abordagem de forma lúdica de conceitos de Física, comumente difundidos 
em livros didáticos e/ou em construções e utilizações de sistemas lúdicos 
no formato construtivo. Conceitos como força, gravidade, lançamento 
vertical, deslocamento de massa, centro de gravidade, troca de calor, dentre 
outros, foram discutidos com alunos de 1º e 2º anos do Ensino Médio, 
utilizando jogos computacionais em sites livres, de maneira que numa 
abordagem inicial o professor apresentou aos alunos jogos de desafio 
lógico/matemático, e somente numa segunda etapa, os conceitos de Física 
foram abordados, de modo que não se optou pela prática da realização das 
problemáticas com uso de cálculos ou fórmulas, mas desafios embasados 
em conceitos teóricos e estritamente lúdicos. Como conclusão, observou- 
-se que a utilização da informática educativa, como atividade desafiadora, 
estimulou os alunos para discussões conceituais, suscitou a elaboração 
de conceitos e a verificação de hipóteses, desenvolveu e estimulou o 
desenvolvimento intelectual, psicológico e cognitivo dos alunos.
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377 utilizandO O tracKer cOmO  
recursO tecnOlÓgicO nO  
laBOratÓriO de Física
apresentadores: renato aloisio laurato  
[renato.laurato@cda.colegiodante.com.br] |  
Joaquim carlos arruda Junior  [joaquim.junior@cda.colegiodante.com.br]  |  
cristiane rodrigues caetano tavolaro  [cristiane.tavolaro@cda.colegiodante.com.br] 
instituição: colégio dante alighieri  
áreas: matemática, Física, ciências naturais          

Conseguir uma aprendizagem mais significativa da Física, além de um 
ambiente de investigação que evidencia para o estudante o que tanto almejamos 
que percebam: o método científico. 
Neste trabalho, mostra-se uma das aplicações do computador como instru–
mento de medida, no laboratório didático de Física do Ensino Médio, mais 
especificamente em videoanálises. 
Os estudantes do 1º ano do Ensino Médio exploraram as potencialidades do 
software Tracker para estudar movimentos uni e bidimensionais. A melhoria da 
precisão dos resultados foi obtida a partir do desenvolvimento do método de 
análise. Ao observar o fenômeno, o estudante pode predizer o resultado, formular 
hipóteses, rapidamente, comparar os resultados obtidos com os previstos pela 
teoria, explicar possíveis diferenças entre o previsto e o observado e, ainda, 
reformular suas hipóteses, fazer ajustes experimentais e testá-las novamente.
Além da melhoria da precisão dos resultados, a redução no tempo de coleta de 
dados e a rápida representação em forma de gráficos, a metodologia desenvolvida 
permitiu criar no laboratório de Física um ambiente no qual o estudante é um 
agente ativo na construção do seu conhecimento. A análise de vídeo permitiu 
o ajuste de modelos teóricos aos dados obtidos, por exemplo, para a posição, a 
velocidade e a aceleração de objetos em movimento.
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de JOvens e 
adultOs

ensinO
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378 cOmO a paiXãO de “cerca-FrangO” e 
“Fura-redes” (“a BOla e O gOleirO”, de 
JOrge amadO) apaiXOnOu Os alunOs 
nas aulas de educaçãO Física
apresentador: luis paulo pardi [luispaulopardi@uol.com.br]   
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: língua portuguesa, educação Física          

Como a leitura de um livro de Jorge Amado pode fazer parte da aula de 
Educação Física em um curso de EJA? Nesta apresentação, será mostrada uma 
atividade em que Literatura e Educação Física conversam animadamente, de 
forma interdisciplinar, em uma proposta lúdica que envolveu os alunos da 
Alfabetização e Fundamental I em reflexões a respeito da relação existente entre 
a bola e o goleiro, personagens de um livro de Jorge Amado. Neste trabalho, além 
dos alunos desenvolverem habilidades de leitura, compreensão e interpretação 
de texto, puderam também mostrar, por meio de atividades corporais, de que 
formas conseguem se relacionar com uma bola e, com isso, quebrar preconceitos 
e melhorar o grau de interação entre eles.

 
379 leituras alÉm dO teXtO  

e da sala de aula
apresentadoras:  zilda rodrigues Ferré  [jferre.compaq@uol.com.br] |  
analia maria da conceição  [analiamaria1@gmail.com]    
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: língua portuguesa, artes plásticas          

Para os alunos de EJA, as palavras são mágicas e abrem um mundo novo, 
inimaginável até então. Perceber que todo o pensamento pode ser expresso em 
palavras e que outras pessoas podem compreender e se identificar com elas, 
torna-se o incentivo para o sucesso. A viagem nos textos lidos pode trazer de 
volta a infância, as brincadeiras, sentimentos bons e tristes de um tempo que só 
existia no coração de cada um. Este trabalho mostra um conjunto de atividades 
desenvolvidas com alunos da Alfabetização, envolvendo leitura, compreensão 
de textos, entrevistas, viagens e expressões artísticas, tendo como foco as obras 
de José Datrino, o Profeta Gentileza, e de Monteiro Lobato. Assim, o mergulho 
nas obras desses autores, além de proporcionar uma experiência ainda não 
vivida por todos os alunos, trouxe à tona uma realidade fascinante do universo 
adulto de um escritor, conhecido pela literatura infantil e a possibilidade de 
ruptura de um estigma preconceituoso atribuído ao artista Gentileza. Como ele 
mesmo dizia: “Gentileza gera gentileza”. 
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ler É viver – a deliciOsa  
interaçãO entre literatura,  
cOnversê e prOduçãO literária      
apresentadoras:  marina Bueno cardoso  [marinacardoso@uol.com.br] |  
célia marina lopes pessoa  [celia_marina@terra.com.br]  
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: língua portuguesa  

380

O curso de EJA contou com a “Oficina Ler é Viver”, proposta criada 
pelas autoras deste trabalho. Partindo da leitura de textos – crônicas, 
contos e poesias – de autores contemporâneos, além de um encontro com 
um autor de renome, as professoras aplicaram uma dinâmica e práticas 
muito interessantes e que levaram os alunos à sociabilização por meio da 
obra literária, à apropriação de um novo vocabulário, além de mobilizar o 
espírito crítico individual e do grupo diante das obras e estímulo à criação 
literária. Os alunos produziram textos refletindo suas ideias pessoais, o 
que levou a um desbloqueio para um novo olhar sobre o cotidiano e, com 
isto, para um considerável aumento na autoestima dos alunos.

lOusa digital e aplicativOs para  
celulares na alFaBetizaçãO de 
JOvens e adultOs       
apresentadoras: cíntia de Oliveira santos Fornel [tintilinha@hotmail.com]  
ernanea de Oliveira  [er.oliveira05@hotmail.com] 
instituição: prefeitura municipal de Franca 
áreas: língua portuguesa, informática      

381

Com o objetivo de desenvolver a habilidade leitora e escritora dos 
jovens e adultos, é feito o uso da tecnologia na sala aula aliada à leitura, 
desenvolvido com smartphone e aplicativo Palma. Com a ajuda da lousa 
digital, pode-se trazer para os alunos informações cotidianas que valorizam 
a cidadania.
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382 O ensinO da arte-educaçãO HOJe  
e sua relaçãO cOm a estÉtica  
da arte cOntempOrânea
apresentadora: aline martinez delalibera [delalibera.aline@gmail.com]   
instituição: prefeitura municipal de Franca - secretaria municipal de educação 
áreas: artes plásticas            

O ensino de Arte no Brasil passou por diversas fases. As concepções predo–
minantes até os anos 1980 variam, de maneira geral, entre priorizar a técnica ou 
a criatividade como mero adorno cultural e a educação popular como preparação 
para o trabalho, principalmente na construção civil. A partir dos anos de 1990, a 
Proposta Triangular para o Ensino da Arte, adaptada para a realidade brasileira 
do movimento norte-americano Discipline Based Art Educacion (DBAE), por Ana Mae 
Barbosa, e implantada em projetos como o Museu de Arte Contemporânea de 
São Paulo (MAC) e o Projeto Arte na Escola, da Fundação Iochpe, foi a teoria 
apontada como a mais adequada para o ensino contemporâneo de arte. Abordar 
arte contemporânea no Ensino Fundamental é necessário pois busca permitir 
a compreensão e a contextualização por parte dos alunos em formação, sobre o 
mundo em que vivem. Este trabalho aborda uma experiência didática em sala 
de aula, em que a vida e obra do artista contemporâneo Franz Krajceberg foi 
referência para os estudos, resultando em uma obra de instalação na escola.

 383 OFicina - O Filme em sala de aula      
apresentadora:  sonia lucia da silva rodrigues  [soluc_46@hotmail.com]  
instituição: e.m. profª nair martins rocha 
áreas: História      

O trabalho aborda o cinema como uma das linguagens que permeiam 
a transposição didática e a prática epistemológica do saber histórico. O 
cinema possui mensagens fílmicas individuais e múltiplas e mensagens que 
traduzem valores culturais, sociais e ideológicos de uma sociedade. Destaca 
a aplicação da linguagem midiática em sala de aula - especificamente na 
disciplina de História - levantando questões acerca da prática docente no 
que tange à projeção e às lacunas analíticas que se formam ao longo dessa 
atividade, por ser tratada de forma isolada e fragmentada. Todo filme é 
um documento, desde que corresponda a um vestígio do passado remoto 
ou imediato. Essa metodologia é importante porque: rompe com as velhas 
metodologias de ensinar, diversifica as possibilidades de ação docente, 
permite um dinamismo diferente dos livros didáticos, é um instrumento de 
divulgação de ideologias, formas de pensar, modos de agir, tem linguagem 
ampliada por suas peculiaridades que unem imagens e sons, é fonte de 
cultura, informação e arte.
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O impOstO nOssO de cada dia
apresentadora:  rosa maria gomes  [rmeg9@uol.com.br]    
instituição: ce - sesi 083 - rio claro - sp 
áreas: matemática    

384

A atividade, idealizada a partir de notícias veiculadas na internet e 
na televisão, motivou o trabalho de conteúdos matemáticos, tais como: 
porcentagem, razão, proporção, juros e sua influência na vida das pessoas. 
A atividade iniciou-se com um relato histórico acerca da tributação. Com 
a cartilha “A Sombra do Imposto”, os alunos tomaram conhecimento do 
grande número de impostos que pagamos no Brasil. Uma discussão coletiva 
gerou enorme interesse pelo assunto. Posteriormente, foram apresentados 
alguns produtos que fazem parte da nossa vida cotidiana e a porcentagem 
de impostos que incidem sobre cada um deles. No laboratório de informática, 
foram conhecidos alguns sites que, de forma lúdica, calculam quanto se paga 
de impostos por uma determinada compra. A atividade foi concluída com 
um breve relato escrito sobre as impressões que tiveram. Percebeu-se grande 
interesse pelo tema que envolveu o desenvolvimento da cidadania. 

prOpOsta para O ensinO de 
equações de 1º grau       
apresentador: João antonio de Oliveira césar  [jaoc2@terra.com.br]      
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: matemática      

385

Será apresentada uma proposta para o ensino de equação de 1º grau para 
alunos das fases finais do Ensino Fundamental de EJA, na qual procura- 
-se evidenciar a importância do material concreto no processo de ensino-
-aprendizagem de conceitos matemáticos. Utilizando um instrumento de 
medida de massa, este trabalho apresenta uma atividade desenvolvida 
nas aulas de Matemática em que os resultados, antes e depois de sua 
implementação, evidenciaram a sua eficiência. Apesar dos resultados terem 
sido verificados em classes de alunos adultos, nas quais a heterogeneidade 
é bastante observada, o método pode ser utilizado no curso regular para 
facilitar o entendimento a alunos com mais dificuldades. 
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386 tá reclamandO pOr quê?
apresentadores: José roberto lemos  [joroberle@hotmail.com]  |  
isaac Braga Filho  [i jaf i@yahoo.com.br]  
instituição: centro educacional sesi 108 - são carlos - sp 
áreas: sociologia, antropologia e política, Filosof ia, língua portuguesa            

Este trabalho se refere ao agrupamento Argumentar, do conjunto gêneros em 
ação, da rede de ensino SESI-SP. Cartas de reclamação foram as escolhidas. Por 
ser um relato de experiência vivido em uma aula com duração de duas horas e 
meia, foi feito um recorte do desenvolvimento geral com o objetivo de trabalhar 
com o gênero acima, e o específico de vivenciar uma situação de reclamação 
e produzir uma carta relativa à mesma. Em parceria com o bibliotecário, 
realizou-se parte da aula na biblioteca e a finalizou em sala de aula. Para tanto, 
utilizou-se os recursos da biblioteca como datashow, internet para sensibilizar 
os alunos para a questão da necessidade de exigir nossos direitos por meio das 
cartas de reclamação. Trabalhou-se com o método teórico/prático no sentido de 
possibilitar aos alunos vivenciar uma situação real de reclamação de objetos com 
defeito. Para tanto a sala foi dividida em grupos de no máximo cinco pessoas 
de diferentes fases, entregue um objeto com defeito para ser identificado e, 
posteriormente, eles deveriam elaborar uma carta de reclamação dirigida a uma 
empresa fictícia.

 

387 tecendO literatura
apresentadora:  deise aparecida delgato  [deisedelgato@gmail.com]    
instituição: emeja clarice lispector 
áreas: língua portuguesa, informática          

A  linguagem literária pode ser transposta para outras linguagens artísticas, 
fundindo-se a elas ou recriando-se nelas. Para tal, foi realizado um Seminário 
de Literatura em que houve a transposição de uma obra de Literatura Brasileira 
ou Portuguesa para outra linguagem artística (música, cinema, fotografia, 
bordado, artes plásticas, teatro etc.). 
Foram utilizados, no trabalho, os recursos tecnológicos disponíveis (internet, 
sites de busca, Youtube, bibliotecas virtuais, biblioteca da escola, programas de 
gravação e de apresentação digitais (PowerPoint, Moviemaker etc.), aparelho de 
telefone celular para gravação de áudio e/ou de imagem, máquina fotográfica 
digital, CDs, DVDs).
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de tOdOs  
Os níveis

A educação abrange os processos formativos que se de-
senvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movi-
mentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.

ensinO

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Art. 1º (adaptado)
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388 a Busca de um metapOntO de vista  
sOBre as ideias relativas à educaçãO 
de pessOas cOm deFiciência
apresentadora:  sibelle moannack traldi [sibelle.traldi@seli.com.br]   
instituição: instituto seli 
áreas: educação inclusiva            

Desde a Antiguidade, observamos que costumam ser discriminadas todas 
as pessoas que não seguem os padrões da maioria da sociedade. As pessoas 
com deficiência não fogem a esta regra. Neste trabalho, foram levantadas as 
ideias sobre pessoas com deficiência ao longo da história, organizadas segundo 
duas diretrizes básicas: uma, referente aos aspectos legais e classificatórios das 
pessoas com deficiência, e outra, referente aos métodos utilizados na educação 
delas. Ressaltam-se os aspectos mais relevantes da história da educação, como 
as ideias sobre o conceito de ‘deficiência’, as quais refletem historicamente o uso 
de certas terminologias, assim como a utilização de determinados ‘métodos’ de 
ensino, os movimentos políticos e as legislações. Serão trazidas as ideias atuais 
sobre educação inclusiva e, para análise dos dados, serão apoiadas nas noções 
de sujeito e de sistemas de ideias de Edgar Morin. Estas questões conduzem à 
busca de um metaponto de vista a respeito das concepções educacionais, sociais 
e culturais das pessoas com deficiência, no qual discute-se o paradigma da 
normatividade para a constituição, na atualidade, de uma pedagogia do futuro.

 389 a indisciplina em sala de aula e a  
inclusãO dOs adOlescentes la/psc  
na educaçãO FOrmal
apresentadora:  maria augusta lacerda  [gutalacerda7@hotmail.com]    
instituição: universidade Bandeirante de são paulo - uniBan / anhanguera 
áreas: sociologia, antropologia e política          

Este artigo teve como objetivo investigar as possíveis relações entre a 
indisciplina na escola e em sala de aula com a presença de adolescentes, em 
cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (LA/PSC). O método 
abarcou observação participante e pesquisa documental no período entre março 
e outubro de 2011, em três escolas estaduais, uma escola profissionalizante e 
uma Diretoria de Ensino, localizadas na periferia da zona sul da cidade de São 
Paulo. A diretriz que prioriza a inserção do adolescente em conflito com a lei 
no sistema de ensino não está sendo atendida, e não se identificou a presença 
de adolescentes como agentes diretos ou indiretos das situações relacionadas à 
indisciplina, mas se evidenciou a resistência existente no sistema educacional 
para recebê-los.
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a gestãO cOmpartilHada na prática      
apresentadoras:  maria Helena dos santos guetti   [helenaguetti@hotmail.com] | 
vicencia vieira pennacchioni   [vicenciaarteevida@hotmail.com] 
instituição: e.e. profª nidelse martins de almeida 
áreas: gestão escolar  

390

Este trabalho visa compartilhar experiências que vêm trazendo resultados 
satisfatórios, mostrando através de dados que a gestão participativa é o 
caminho da escola moderna. Será mostrado como promover a integração e 
a corresponsabilidade de todos os membros da comunidade escolar, tendo 
como foco a formação integral dos alunos.

a idealizaçãO e a implementaçãO  
de atividades de pesquisa cientíFica 
em um cursO de graduaçãO em  
educaçãO Física  
apresentadoras: ana cristina arantes  [anacris.arantes@ig.com.br]  |  
lais Helena malaco   [anacris.arantes@ig.com.br] | cláudia regina cortez    
[anacris.arantes@ig.com.br]    
instituição: uniFieO 
áreas: desenvolvimento de Habilidades e competências, educação Física      

391

Relato de experiência docente na implementação de atividade de cunho 
científico: “Trabalho Acadêmico” (T.A.), praticado pelos estudantes nos 
semestres iniciais do curso de Educação Física-UNIFIEO. Os trabalhos 
foram articulados à Licenciatura ou a temas do Bacharelado. Os docentes 
idealizaram essa atividade considerando o cumprimento das orientações 
legais de que “o profissional de Educação Física deve conhecer o estado 
da arte”; possuir recurso, competência e habilidade profissional para 
pesquisar, defender, argumentar, planejar e implementar, supervisionar, 
avaliar e adequar o atendimento das práticas motoras como ginástica, 
luta, jogo, atividade rítmica e expressiva e esporte. Ao longo dos cinco 
últimos anos, observou-se que os calouros apresentam alguma dificuldade 
na escolha das leituras e na elaboração dos textos. Essas dificuldades, com 
o atendimento docente, dão lugar a conteúdos progressivamente mais 
estruturados. O desenvolvimento da crítica e o aumento dos recursos 
internos podem desenvolver uma prática profissional coerente com as 
demandas educacionais atuais. Por consequência, o exercício profissional, 
a planificação das aulas e a docência, mormente, nos anos iniciais da 
Educação Básica, podem favorecer um exercício profissional adequado às 
necessidades do público e dos estudantes. 



Todos os Níveis226

392 a implementaçãO de eiXOs  
educaciOnais cOmuns, da educaçãO 
inFantil aO ensinO mÉdiO
apresentador:  miguel angelo thompson rios [miguel@objetivosorocaba.com.br]   
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: projeto pedagógico            

Um dos grandes desafios das escolas é estabelecer um conjunto de ações 
didático-pedagógicas que deem unidade à proposta educativa, contribuindo 
claramente para a construção da identidade da instituição. Nesse sentido, o 
Objetivo Sorocaba estabeleceu, desde 2012, quatro eixos pedagógico-didáticos 
que norteiam todas as suas ações educativas. A partir de um norte de ações claras, 
focadas em um fazer cotidiano, acredita-se que é possível construir um projeto 
pedagógico com transparência de intenções reconhecidas e demonstráveis para 
toda comunidade, do planejamento ao plano de aula, da reunião de pais à conversa 
no pátio. Sabendo que muitas propostas escolares são diluídas e podem se perder 
ao longo de um ano letivo, estabeleceram-se ações sistemáticas com o objetivo de 
garantir o entendimento e a manutenção dessas intenções. A partir de encontros 
com mantenedores, coordenadores, professores, pais e alunos tais eixos foram 
apresentados e sua importância na contemporaneidade discutida. Seguiu-se a 
essa fase uma série de ações como debates, revistas, planejamento pedagógico, 
planos de aulas, eventos, parcerias externas, encontros com funcionários.

 393 a implementaçãO de uma  
cOOrdenaçãO cultural na escOla
apresentador:  nelson Fonseca neto  [nelson.fonseca@objetivosorocaba.com.br]  | 
maria Fernanda rocha tabacow   [mariafernanda@agathoseducacional.com.br]    
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: História, geografia, sociologia, antropologia e política, Filosofia, língua 
portuguesa, arte: cinema e literatura         

Um dos grandes desafios para quem trabalha com cultura na escola é 
conseguir aliar incentivo à criatividade com rigor de propósitos. O ponto 
central para os educadores preocupados em incentivar a cultura no ambiente 
escolar é desmitificar a ideia de que cultura é algo a ser trabalhado de forma 
solta e descompromissada. O presente trabalho surge da crença de que a escola 
é a ponta de lança do desafio de se formar cidadãos pluralistas, versáteis e 
conhecedores daquilo que de melhor a humanidade já produziu. A partir desses 
valores, este trabalho apresenta o resultado da implantação de um núcleo de 
coordenação cultural no Colégio Objetivo Sorocaba, levando-se em consideração 
as mudanças surgidas entre os diversos atores da comunidade escolar e as 
alterações na gestão de uma escola de grande porte. 
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a impOrtância de estratÉgias de  
cOmunicaçãO para a valOrizaçãO 
dO prOJetO didáticO da escOla      
apresentadores:  luciano cacace   [luciano@objetivosorocaba.com.br] |  
miguel angelo thompson   [miguel@objetivosorocaba.com.br] |  
rafael ribeiro  [rafael.ribeiro@objetivosorocaba.com.br] 
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: todas  

394

Um dos grandes dilemas da escola é estabelecer formas de comunicar 
seus valores, projeto pedagógico e atividades didáticas de maneira coerente. 
Baseado na ideia de eixos educativos, aproximam-se os planejamentos 
didáticos, os planos de aulas e o departamento de Marketing, a fim 
de manter a fidedignidade entre o que acontece nas classes e o que é 
comunicado aos professores, pais e alunos. O objetivo dessa apresentação 
é demonstrar ferramentas de comunicação, articuladas de maneira 
sistêmica, capazes de apresentar as ideias didáticas do cotidiano escolar. 

a inclusãO dO alunO  
cOm deFiciência intelectual        
apresentadoras: simone alarcon Oncalla  [simonealarcon@uol.com.br]  | 
carla aparecida thomazinho  [carla.fono.sc@gmail.com]     
instituição: instituto seli 
áreas: educação inclusiva      

395

O ingresso de alunos com deficiências no sistema regular de ensino é 
um desafio para todos envolvidos no sistema educacional. Cabe salientar 
que, além das medidas psicométricas de QI, indicadoras de inteligência 
abaixo da média, o diagnóstico só estará completo caso esta criança 
também apresente incompetência para lidar com atividades de vida 
diária, bem como resolver situações-problema simples, apresentando, 
assim maior dependência emocional. Sabe-se que, associado à deficiência 
intelectual, problemas motores, sensoriais, psiquiátricos e sociais também 
podem fazer parte da condição do educando. A compreensão e a reflexão 
sobre as tendências metodológicas, as técnicas, os saberes da medicina, da 
psicologia e da educação, viabilizam ao educador a apropriação do conteúdo 
programático, bem como a avaliação destes alunos. Preparar o professor 
para atuar na perspectiva de uma educação inclusiva cria um fórum 
permanente que possibilita a produção e a difusão de novos conhecimentos 
na área, assim como a construção de uma escola para todos.
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396 a resOluçãO de prOBlemas  
e O pensamentO matemáticO  
apresentadora:  Katia stocco smole [katia@mathema.com.br]  
instituição: mathema 
áreas: matemática             

Já vai o tempo em que falar sobre resolução de problemas remetia diretamente 
ao ensino e à aprendizagem das quatro operações. As contribuições das pesquisas 
em educação, educação matemática e das ciências cognitivas trouxeram muitas 
luzes sobre esse tema, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de 
habilidades e competências essenciais à formação do pensamento. 

397 apple itunes u e iBOOKs
apresentador:  clemente gauer  [cgauer@apple.com]     
instituição: apple inc 
áreas: desenvolvimento de Habilidades e competências, língua portuguesa, 
informática        

Contextualização da ferramenta iTunes, um reprodutor de áudio e vídeo 
desenvolvido pela Apple, para reproduzir e organizar arquivos digitais de áudio 
e vídeo que pode ser utilizado em sala de aula. Introdução sobre o que é um 
iBook, possibilidades de utilização desta ferramenta e geração de conteúdo 
usando o iBooks Author, um aplicativo gratuito que permite criar livros didáticos 
Multi-Touch, assim como praticamente qualquer tipo de livro para iPad. Com 
galerias, vídeos, diagramas interativos, objetos 3D, expressões matemáticas 
além de layouts que variam desde o estilo de livros didáticos clássicos dentre 
tantas outras variações, esses livros dão mais vida ao conteúdo de um jeito que 
seria impossível em uma página impressa, além da possibilidade de criação de 
livros que podem ser lidos e usufruídos por pessoas com necessidades especiais. 
Os iBooks podem ser exportados em formato PDF ou publicados na iBookstore, de 
onde podem ser comprados ou baixados gratuitamente. 
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avaliaçãO de desempenHO de  
prOFessOres e cOOrdenadOres; cOmO 
transFOrmar O FeedBacK num  
prOcessO de crescimentO prOFissiOnal
apresentadoras:  Karin de Fatima Benestante nunes  
[karin@objetivosorocaba.com.br] |  
soraia Ogusuko cecato  [soraia@agathoseducacional.com.br] 
instituição: Objetivo sorocaba 
áreas: avaliação de professor   
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Um dos grandes desafios da escola é desenvolver no professor e coordenador 
um conjunto de habilidades e competências claras que possam orientar 
o seu fazer didático, ao mesmo tempo em que representem as intenções e 
os valores educativos da escola. Nesse sentido, o Objetivo Sorocaba vem 
desenvolvendo uma nova proposta de avaliação docente. A Direção, 
juntamente com os Coordenadores e a área de Desenvolvimento Humano 
Organizacional, estabeleceu um grupo de competências, permitindo 
que todos sejam avaliados, a cada bimestre, sob o mesmo critério. Nessa 
proposta, os encontros são voltados para o crescimento individual e 
coletivo. Outros ganhos se notam na maior retenção de profissionais e 
na progressão do Plano de carreira. Os professores são avaliados em 180o, 
ou seja, ele se autoavalia e também é avaliado por seu coordenador. Na 
sequência, é marcada uma reunião de feedback. Já para os coordenadores, a 
avaliação ocorre em 360o: o coordenador se autoavalia e também é avaliado 
pelo professor e pelo diretor. Na sequência, é feito um cruzamento de dados, 
a partir do qual o diretor marcará uma reunião para o feedback. A partir das 
avaliações, é criado um plano de desenvolvimento, de acordo com a demanda 
das deficiências dos avaliados. 

cOmO Os gestOres pOdem atuar para 
garantir a transFOrmaçãO da escOla
apresentador:  eugênio machado cordaro  [eugenio@corusconsultores.com.br]     
instituição: corus consultores 
áreas: gestão escolar        
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Este trabalho tem como objetivo levar aos gestores uma reflexão e uma 
visão sintetizada da repercussão dos avanços na tecnologia educacional 
em alguns países da América, e a percepção de como nossos alunos podem 
aprender mais, de uma forma mais interessante e voltados para a realização 
profissional. Com as mudanças cada vez mais rápidas na tecnologia 
educacional e nas metodologias na sala de aula, o gestores têm que aprender, 
se atualizar e motivar suas equipes, buscando a transformação rápida e eficaz 
nas suas escolas.
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400 cOmpreendendO e entendendO  
O alunO cOm tdaH      
apresentadora:  simone alarcon Oncalla   [simonealarcon@uol.com.br]  
instituição: instituto seli 
áreas: Orientação educacional            

A pessoa com TDAH pode apresentar dificuldades na regulação da 
atenção, do controle inibitório dos impulsos e das emoções. Estas crianças 
desatentas, geralmente são vistas como displicentes e com problemas 
de aprendizagem. Já as hiperativas causam maior impacto no ambiente, 
devido à indisciplina e inquietude. A criança com TDAH necessita de 
uma combinação de tratamentos (terapia e medicação), como métodos de 
controle das contingências em sala de aula e em outros locais, programas de 
promoção de habilidades, atividades que promovam oportunidades que as 
tornem mais conscientes de seus atos, dos pensamentos e sentimentos, para 
que fortaleçam os relacionamentos e o processo de aprendizagem. Orientar 
a família no manejo da rotina da criança e capacitar o professor quanto à 
compreensão do quadro, estratégias e recursos psicopedagógicos em sala de 
aula para trabalhar com estas crianças, são coadjuvantes importantes para 
que ela tenha um bom desenvolvimento.

401 cOnHecendO O alunO cOm implante 
cOclear: Orientações aO prOFessOr        
apresentadora: carla aparecida thomazinho  [carla.fono.sc@gmail.com]      
instituição: instituto seli 
áreas: educação inclusiva        

O implante coclear (IC) vem se tornando uma opção de tratamento para 
pacientes portadores de deficiência auditiva. Trata-se de um aparelho que 
tem sido utilizado para restaurar a função da audição. Este trabalho tem 
como um dos objetivos, mostrar quais as implicações e atrasos que o acesso 
tardio a uma língua pode gerar no desenvolvimento de linguagem e no 
processo de aprendizagem dos alunos surdos implantados. Para isto, foram 
realizadas observações de alunos surdos em sala de aula e em atividades 
extracurriculares, e entrevistas com as famílias. Todos os alunos observados 
passaram por terapia fonoaudiológica. Verificou-se que: em crianças com 
idade superior a 4 anos os benefícios com o IC são altamente dependentes 
do seu nível de desenvolvimento de linguagem e cognição; é preciso que 
o professor tenha conhecimento sobre implante coclear para favorecer o 
aprendizado e a inclusão do aluno implantado; é preciso priorizar o acesso a 
uma língua, que possa ser utilizada em casa pela família, para que a criança 
supere suas dificuldades de aprendizagem e de identidade.  
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cultura e natureza:  
minHa, sua, nOssa identidade
apresentadora:  danielle Fontenelle m. de Oliveira  
[danielleo@lourencocastanho.com.br]    
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: ensino Fundamental i  
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Os alunos do 4º ano assistiram ao vídeo Marangmotxíngmo Miräng - Das crianças 
Ikpeng para o mundo, como parte do programa de História, Geografia e Língua 
Portuguesa.
Nesse filme, crianças indígenas Ikpeng apresentam sua aldeia, mostram suas 
famílias, brincadeiras, festas, seu modo de vida. Ao final do filme, curiosas 
em conhecer crianças de outras culturas, pedem que sua vídeo-carta seja 
respondida. No intuito de atender a essa solicitação, nossos alunos fizeram 
um álbum-carta, mostrando, por meio de fotografias, como eles vivem na 
“aldeia São Paulo”. Os alunos foram divididos em grupos de acordo com 
os diferentes aspectos do modo de vida explorados em aula: alimentação, 
brincadeira, aprendizado, moradia, festas e trabalho. A partir dos seus 
interesses, escolheram o que gostariam de mostrar em nosso álbum-carta.
O material produzido, editado e legendado pelos alunos na escola, foi enviado 
às crianças Ikpeng por intermédio do Instituto Socioambiental (ISA), que 
desenvolve importantes projetos no Parque Nacional do Xingu.

ecO art – a leitura de imagem e  
a prática pOÉtica cOmO cOntriBuiçãO 
para a leitura dO mundO
apresentadores:  Waldirene andré  [walldirene.andre@gmail.com] |  
mauricio conforto  [mauricio.conforto@terra.com.br]     
instituição: instituto arte na escola 
áreas: arte, ecologia      
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Oficina de Artes Visuais concebida a partir da investigação metodológica 
do material educativo Eco Art, no qual a leitura de imagem conduz às 
possibilidades dialógicas entre arte, meio ambiente e a construção de 
percursos de criação. 
Seus objetivos são mostrar como: apropriar-se da linha metodológica do 
material educativo Eco Art para a elaboração de percursos didáticos com 
seus alunos; desenvolver as habilidades de leitura de imagem a partir de 
um percurso educativo; conhecer obras de arte que apresentam em suas 
poéticas diálogos com o meio ambiente; desenvolver propostas de criação 
a partir dos diálogos entre arte e meio ambiente, suscitados pela leitura 
de imagens da arte.
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404 educaçãO inclusiva, vamOs incluir esse 
tema em nOssas cOnversas?      
apresentadora:  eliane lemos   [professora-eliane@uol.com.br]  
instituição: entre rodas & Batom 
áreas: construção da identidade pessoal e de grupo, desenvolvimento da 
independência e da autonomia, Formação de vínculos, vida em sociedade, 
corpo e movimento, Jogos e brincadeiras            

Esse trabalho é direcionado, principalmente, aos professores que atuam 
na Educação Infantil e Ensino Fundamental para que possam conhecer 
mais de perto o universo da educação inclusiva. Mais do que uma 
prática pedagógica, uma mudança no comportamento dos professores, 
coordenadores e diretores. A educação inclusiva ainda representa um grande 
desafio para os profissionais da educação e mais ainda na vida das crianças 
e adolescentes com deficiência. A legislação se adequou à demanda em 
incluir esse público, porém ainda é falha em muitas instâncias, entre elas 
as barreiras arquitetônicas e comportamentais. A dificuldade em transpor 
essas barreiras tem, muitas vezes, a explicação diante da falta de informação 
sobre o universo da pessoa com deficiência. Perguntas como: o que vou 
fazer com essa criança?; como essa criança aprende?; essa criança aprende 
mesmo? Além das perguntas básicas, algumas afirmações expressam o medo 
em lidar com uma pessoa com deficiência: não quero essa pessoa em minha 
turma!; criança com deficiência deve frequentar escola especial! A educação 
inclusiva só vai acontecer quando todos os agentes envolvidos nesse processo 
se despirem dos mitos, tabus e medos. 

405 grandes navegações e cHegada à 
amÉrica: uma aBOrdagem nas aulas 
de educaçãO Física      
apresentador: thiago abraão marquetti  [tamarquetti@yahoo.com.br]      
instituição: escola ágora 
áreas: História, Filosofia, educação Física         

Com o objetivo de interagir com profissionais de Educação Física em 
particular, e educadores em geral, e considerando a pedagogia de projetos 
da Escola Ágora de Ensino Fundamental, pretende-se com esse trabalho 
demonstrar como a temática de 2012 “Grandes navegações e Chegada à 
América” foi abordada nas aulas de Educação Física. A aproximação ao 
assunto se deu por várias frentes, dentre as quais destacam-se: criação de 
jogos por parte dos alunos, a partir de elementos do período em questão, 
pintura corporal indígena, construção de petecas, jogos e brincadeiras 
indígenas etc. 



Todos os Níveis 233

inclusãO em sala aula: algumas  
sugestões de práticas e estratÉgias 
pedagÓgicas para O prOFessOr de  
alunO surdO 
apresentadores:  caroline dias [carolinedias.seli@gmail.com] |  
mariana moreira quinhones siqueira [mary_quinhones@hotmail.com] |  
rodrigo Florentino [seli@seli.com.br] 
instituição: instituto seli 
áreas: todas  
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Vive-se um momento histórico de grande avanço na área da educação 
inclusiva. Este trabalho tem como objetivo fornecer a professores de Ensino 
Médio e Fundamental algumas dicas e sugestões de como favorecer o ensino/
aprendizado do aluno surdo em sala de aula. São abordadas questões sobre: 
práticas pedagógicas e estratégias de atuação na sala de aula; a exposição 
do conteúdo; os processos de avaliação; como lidar com as dificuldades e 
as potencialidades dos alunos surdos; a presença do intérprete em sala; o 
conhecimento da língua portuguesa pelos surdos na sua modalidade escrita. 
Serão levantados os aspectos sobre a inclusão do aluno surdo por meio de seu 
convívio com os alunos ouvintes visando um ambiente saudável entre ambos.  

inOvaçãO e tecnOlOgia na  
educaçãO: prOJetO KHan academy,  
da FundaçãO lemann      
apresentadora:  isabel Farah schwartzman  [isabel@fundacaolemann.org.br] 
instituição: Fundação lemann (gerente de programas) 
áreas: inovação na educação    
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O tema será a inovação na educação por meio das novas tecnologias e o 
caso do Projeto Khan Academy, desenvolvido pela Fundação Lemann, em 
parceria com escolas públicas brasileiras. As novas tecnologias por si só 
não geram inovação, mas elas podem facilitar e potencializar a inovação 
educacional quando utilizadas  para estimular a aprendizagem por meio 
de novos processos educacionais que seriam muito mais difíceis ou mais 
caros, sem o uso delas. A experiência da Khan Academy tem mostrado 
como se pode auxiliar os professores a planejarem aulas direcionadas às 
diferentes necessidades de cada aluno, além de estimular a cooperação, 
autoestima e motivação pela aprendizagem.
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408 lazer, pOlíticas púBlicas e cidades
apresentadores:  ernesto domingues  [ernestod@lourencocastanho.com.br] |  
stefano Bigotti  [stefanob@lourencocastanho.com.br]     
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: arte, ecologia           

O projeto integrador da 2ª série do Ensino Médio de 2013, com a problemática 
“É possível a Cidade Perfeita?”, aborda questões urbanas do Brasil contemporâneo, 
com especial destaque para as cidades de São Paulo e Brasília. A Educação Física 
propõe sua intervenção no projeto, sustentando a discussão com os estudantes 
por meio dos conceitos de lazer, espaços públicos e privados.  Estas discussões 
devem fomentar no grupo reflexões que incluam a cultura corporal, para a 
construção de projetos de uma cidade ideal.

409 leitura instrumental nas variadas  
disciplinas escOlares      
apresentadores:  Kátia chiaradia   [npckatia@gmail.com] |  
miguel thompson [miguel@objetivosorocaba.com.br]  
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: todas         

A proficiência em leitura é definida como uso e compreensão dos textos 
escritos e reflexão sobre os mesmos, de forma letramentada, em diferentes 
contextos. O letramento em leitura é a capacidade de compreender textos 
escritos, utilizá-los e refletir sobre eles de forma a alcançar objetivos 
(pessoais, sociais, no trabalho etc.), desenvolver os próprios conhecimentos 
e potenciais individuais e participar plena e ativamente da vida em 
sociedade. Assim, espera-se que bons leitores estabeleçam relações com 
o texto escrito através de processos de identificação de informações 
específicas, de compreensão, de interpretação e de reflexão. Pensando nisso, 
o colégio criou o Projeto Leitura Instrumental, cuja penetração se estende 
desde o Ensino Fundamental I até o Ensino Médio, e cujas expectativas 
apontam para a contribuição do ensino explícito de estratégias de leitura no 
desenvolvimento da compreensão leitora. Assim, os professores (de todas as 
disciplinas e séries) demonstram aos alunos estratégias de leitura textual 
(textos contínuos e descontínuos), elaboradas por pesquisadores do próprio 
colégio, bem como das principais universidades públicas paulistas, com 
base em sólidos referenciais, como Cori e Pisa, até que os alunos aprendam 
a utilizá-las de forma independente e autônoma.  



Todos os Níveis 235

neurOciência e educaçãO      
apresentadora: Katia chedid  [kakchedid@uol.com.br]      
instituição: colégio visconde de porto seguro 
áreas: todas 
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Muitos esforços têm sido feitos, no mundo inteiro, com o intuito de 
compreender os processos neurológicos que envolvem a aprendizagem. 
Apesar dos avanços obtidos nesta área, pouco ainda se sabe sobre o 
funcionamento de um sistema tão complexo como o cérebro humano e a 
compreensão de como ocorre a aprendizagem. A imaginação, os sentidos, 
o humor, a emoção, o medo, o sono, a memória são alguns dos temas 
abordados e relacionados com o aprendizado e a motivação. A aproximação 
entre as Neurociências e a Psicopedagogia é uma contribuição valiosa 
para o professor e o psicopedagogo, pois oferece subsídios de pesquisas 
recentes sobre o funcionamento do cérebro e sua plasticidade, que nos faz 
rever rótulos com o fracasso e dificuldades de aprendizagem, pois existem 
inúmeras possibilidades de aprendizagem para o ser humano. 

neurOciências da teOria para prática 
apresentador:  rafael cancian gomes da cruz [rcgcruz@gmail.com]  
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: todas       
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Nos últimos anos, as pesquisas e descobertas da neurociência têm sido 
usadas de maneira crescente para a compreensão da aprendizagem e para 
entender, prevenir e remediar as dificuldades e os distúrbios de aprendizagem. 
As funções mentais executivas são vinculadas à realização de um 
comportamento direcionado para um objetivo, comportamento este essencial 
para a resolução de problemas reais, e para a realização de ações voluntárias, 
auto-organizadas e orientadas para uma meta específica. O desenvolvimento 
das funções executivas influencia de maneira determinante a aprendizagem 
durante a infância e a adolescência. Em áreas como Linguagem, Matemática 
e Ciências, melhores resultados em testes para funções executivas estão 
relacionados com um melhor desempenho escolar em crianças e adolescentes. 
Como todas as funções mentais, as funções executivas também podem ser 
treinadas e melhoradas através de programas de intervenção e atividades 
específicas para a sala de aula. Este estudo tem como objetivo mostrar a 
importância destas atividades e programas para o desenvolvimento cognitivo 
de crianças e adolescentes. 
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412 O grupO de estudOs culturais e a  
FOrmaçãO de prOFessOres
apresentadores:  eduardo zayat chammas  [eduardoc@lourencocastanho.com.br] |  
roberta Hernandes alves  [robertaa@lourencocastanho.com.br]     
instituição: escola lourenço castanho 
áreas: História, sociologia, antropologia e política, língua portuguesa            

Em 2010, foram planejados os cursos de História e Literatura de forma 
integrada. Temáticas como Belle Époque, Modernismo e década de 1930 no Brasil 
foram abordadas de modo interdisciplinar a partir de aulas conjuntas e avaliação 
única. Uma das questões centrais dessa proposta é discutir a (re)construção da 
identidade nacional que se deu nas décadas de 1920/1930 no Brasil. O Núcleo de 
Inovação e Desenvolvimento Profissional (NIDP) da escola tem como um de seus 
objetivos ampliar o repertório dos professores e propiciar formação ampla. Nesse 
sentido, foi proposta a criação do Grupo de Estudos Culturais (GEC) voltado para 
questões socioculturais do Brasil a partir do olhar da História e da Literatura. 
Questões de gênero, heranças patriarcais, cordialidade, diversidade cultural, 
estereotipia e o trabalho com esses temas na sala de aula têm sido o foco do GEC. 

413 O papel das perguntas na  
cOnstruçãO dO cOnHecimentO  
em sala de aula      
apresentadora:  maria Otilia guimarães ninin [otilianinin@terra.com.br]    
instituição: puc-sp cOgeae / unip 
áreas: todas         

O trabalho tem por objetivo oferecer aos participantes um contexto 
de discussão sobre características de perguntas feitas em situações de 
aprendizagem, para entender como se constituem instrumento de mediação 
na perspectiva vigotskyana. A partir da discussão de conceitos como zona de 
desenvolvimento proximal (ZPD), mediação e argumentação, serão tomados 
como objeto de estudo perguntas elaboradas em contextos de ensino e 
também pelos próprios participantes, analisando-as quanto ao seu papel no 
desenvolvimento do aluno. 
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O papel dO cOOrdenadOr em uma 
instituiçãO de ensinO particular      
apresentadoras: Karin de Fatima Benestante nunes   
[karin@objetivosorocaba.com.br] |   
soraia Ogusuko cecato [soraia@agathoseducacional.com.br]      
instituição: colégio Objetivo sorocaba 
áreas: papel do coordenador  
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O projeto surgiu da necessidade de esclarecer o real papel do coordenador 
em uma instituição de ensino particular. Observou-se a falta de clareza 
sobre as funções e os próprios profissionais desconhecem as fronteiras de 
suas atividades e, por não compreenderem que são formadores, acabam 
por aceitar todas as demandas que lhes são direcionadas. Como líder, um 
coordenador tem certo poder, deve tomar algumas decisões e ter acesso 
a alguns recursos. Ao mesmo tempo, lhe falta autonomia em outras 
áreas. Surgiu então a necessidade de redesenhar o papel do coordenador 
pedagógico, estabelecendo pilares de atuação para entender a abrangência 
de sua função, criando ferramentas de gestão e avaliação para o desempenho 
de suas atividades. Espera-se, portanto, a clareza na definição do real papel 
de um coordenador, a formação do gestor nos pilares de atuação, a avaliação 
e o plano de desenvolvimento. 

O tempO dO ensinO e da  
aprendizagem entre paredes e redes      
apresentadora: solange petrosino [solange.petrosino@moderna.com.br]      
instituição: editora moderna 
áreas: educação e tecnologia       

415

No espaço educacional, as ações são regidas por uma ordem temporal 
ligada aos horários. Na era digital, em que tudo acontece na mesma hora e 
em todos os lugares e nos leva a uma percepção temporal de escassez para 
se apropriar de tanta informação? Se os diferentes recursos tecnológicos 
vieram otimizar nosso tempo, como podemos administrá-lo a nosso favor? 
O tempo é conceitualmente opressor ou libertador? É preciso ressignificar 
o tempo para uma melhor gestão do ensino e da aprendizagem? E 
a necessidade de personalização do ensino? Pressupõe incorporar os 
diferentes tempos dos envolvidos no processo e entender a tecnologia 
como uma facilitadora nessa tarefa? Propõe-se discutir conteudismo e 
ativismo, autoria, protagonismo, parceria e compartilhamento. E, ainda, 
apresentar alguns exemplos de escolas dentro e fora do Brasil, que deram 
novos contornos ao tempo escolar e, com isso, suscitar inquietações e 
reflexões sobre o tema. 
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416 pedagOgia surda: discussãO teÓrica  
e atividades práticas 
apresentadora:  aline garcia rodero takahira [teacher_aline@yahoo.com.br]  
instituição: instituto seli 
áreas: língua portuguesa, língua estrangeira:  libras             

Neste trabalho, busca-se mostrar o reflexo da cultura surda no processo 
pedagógico de ensino e aprendizagem do aluno surdo. Será discutido o conceito 
do que vem sendo chamado de pedagogia surda (VILHALVA, 2004; PERLIN & 
STROBEL, 2006; STUMPF, 2007; SCHMITT, STROBEL & VILHALVA, 2007) e 
suas possíveis aplicações práticas. Para tanto, inicia-se com uma discussão 
sobre a aquisição da linguagem pela criança surda, passando por aspectos 
fundamentais da comunidade surda, principalmente a cultura surda e a língua 
de sinais brasileira (LSB ou LIBRAS). Será trazida uma visão socioantropológica 
do surdo, respeitando sua cultura, identidade e especificidades para suprir 
suas necessidades para um bom desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem. Mais especificamente, argumenta-se em favor de uma aplicação 
de metodologias de ensino de segunda língua (L2), sob a aplicação da pedagogia 
surda para o ensino de Língua Portuguesa e Inglesa como L2 para o aluno surdo. 
Toda essa discussão culmina em uma proposta de atividades práticas que foi 
desenvolvida e aplicada para algumas turmas do Ensino Fundamental II e Médio 
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Inglesa como L2 em uma Escola Especial 
em São Paulo, de 2009 a 2011.  

 

417 prOFessOr leitOr - tema:  
acOmpanHamentO e intervençãO  
da sala de aula
apresentadora:  elizângela lopes Oliveira nascimento  [lylopes@pop.com.br]     
instituição: emeb mariano marcelino nascimento 
áreas: Formação de professores        

Partiu-se da necessidade de se criar momentos de formação dos professores 
com participação ativa de toda a equipe no processo da sua formação continuada. 
Para tal, foram utilizadas estratégias para despertar e incentivar a leitura de 
livros de literatura, artigos sobre educação e revistas de modo a contribuir para 
sua formação pessoal, bem como para sua prática de ensino, ampliando o seu 
conhecimento.
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prOJetO educaciOnal sOBre a  
impOrtância dO cOnsumO diáriO  
de três lácteOs   
apresentadoras:  rita Kerder [rita@lfdb.com.br] |  
Kiara terra [kiaraterra@gmail.com] 
instituição: la Fabbrica comunicação e marketing ltda. 
áreas: Biologia, química, ciências naturais 
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Projeto de educação alimentar e nutricional com ênfase na necessidade do 
consumo diário de lácteos. Os professores serão orientados por uma pedagoga 
e uma contadora de histórias, que realizarão uma divertida simulação de como 
o projeto pode ser desenvolvido na sala de aula. A dinâmica consiste em propor 
a formação de grupos de alunos que assumem uma das seguintes profissões/
abordagens: biólogo, pediatra, linguista, contador de histórias, sociólogo e 
brincante. A partir dessa escolha, eles recebem um roteiro para ser executado 
com seus colegas. Esse roteiro (espécie de “plano de aula mirim”) apresenta 
o passo a passo da atividade. Dessa maneira, o consumo dos lácteos e seus 
benefícios podem ser abordados de maneira multidisciplinar.

reFleXões sOBre a atuaçãO  
dO prOFessOr-intÉrprete de liBras  
em sala de aula      
apresentadores:  carla regina sparano  [selicursos@hotmail.com]  |  
marco antonio galhardo  [seli@seli.com.br]  |  
valdelânea aparecida cruz  [seli@seli.com.br] 
instituição: instituto seli 
áreas: educação inclusiva      
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O Decreto nº- 5.626 de 2005, no item que trata do acesso das pessoas 
surdas à educação, dispõe a obrigatoriedade da presença de um intérprete 
de língua de sinais, ou professor-intérprete, em sala de aula desde a 
Educação Infantil, para auxiliar o professor no ensino do aluno surdo 
através de sua língua natural, a Libras. Sua função é transmitir, quase 
simultaneamente, as informações passadas na aula pelo professor oficial 
e manter uma comunicação efetiva entre todos. Será refletida a atuação 
do professor-intérprete em sala de aula, sua relação com o professor e 
com o aluno surdo, assim como o nível de fluência em Libras que o aluno 
surdo apresenta para o entendimento do conteúdo pedagógico. Estas 
reflexões apontam para o fato de que a presença do professor-interlocutor 
é fundamental para garantir o aprendizado do aluno surdo, porém, a base 
principal é o professor em sala de aula.



Todos os Níveis240

420 sala de leitura: leitura  
e leitOres na escOla púBlica      
apresentador: estevão marcos armada Firmino   
[estevao.armada@yahoo.com.br]      
instituição: emef vila prudente iii 
áreas: língua portuguesa           

O  objetivo do trabalho é apresentar as atividades e ações desenvolvidas 
no espaço da Sala de Leitura durante o ano letivo, que tinham a intenção 
de contribuir para o desenvolvimento do comportamento leitor do aluno 
e da comunidade escolar e também construir um espaço de aprendizagem 
literária no interior da unidade escolar. Dessa forma, a ênfase do trabalho se 
concentra na apresentação das estratégias metodológicas que promoveriam o 
contato com os gêneros literários que circulam socialmente. O planejamento e 
desenvolvimento das atividades tinham como finalidade despertar o interesse 
dos alunos para a questão literária. Nesse sentido, assumem importância as 
ações que ocorreram no espaço da Sala de Leitura, desde a disponibilização do 
acervo de livros, o empréstimo, as leituras realizadas pelo professor, as rodas 
de leitura coletivas, os saraus e até as indicações de leituras.

421 semana de línguas estrangeiras dO 
ensinO Fundamental i aO ensinO mÉdiO 
apresentadoras:  tatiane rosário mateus chenta [temateus@ig.com.br] |  
renata todisco genaro Baptistella [renata_genaro@terra.com.br] |  
Bianca aparecida pedro torres [bianca.tadeu@hotmail.com] 
instituição: colégio ateneu  - são caetano do sul 
áreas: língua estrangeira: inglês e espanhol         

O projeto enriquece e complementa o trabalho realizado pelas áreas de Inglês 
e Espanhol com temas diversificados a cada ano. A semana é movimentada e 
conta com atividades diferenciadas, aulas especiais e apresentações de trabalhos 
elaborados pelos próprios alunos. É uma oportunidade de explorar o ensino e 
uso das línguas de forma natural e mais interessante, motivando os alunos em 
relação ao aprendizado. Dentre as atividades da semana de línguas estrangeiras, 
destacam-se: apresentações musicais, culinária, confecção de scrapbook e histórias 
em quadrinhos, histórias contadas e sessões de filmes. Dinâmica: amigo- 
-chocolate, confecção de jogos e fantoches, exposições temáticas.   
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usO da tecnOlOgia na educaçãO 
cOmO instrumentO para O  
desenvOlvimentO de cOmpetências
apresentadoras:  andrea pereira [andrea.pereira@legozoom.com] |  
cristiane Oliveira pereira [cristiane.oliveira@legozoom.com]     
instituição: zOOm education for life 
áreas: tecnologia educacional    
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Por meio da realização de uma oficina prática, os participantes poderão 
refletir sobre as formas de relacionar o desenvolvimento de competências aos 
conteúdos disciplinares, utilizando a tecnologia educacional como ferramenta.
A ZOOM desenvolve soluções de aprendizagem utilizando uma proposta 
pedagógica inovadora, kits da LEGO Education e a experiência lúdica para 
gerar conhecimento. Em parceria com o Grupo LEGO, a ZOOM elaborou uma 
proposta de ensino para a educação no Brasil que valoriza e aplica o aprender-
fazendo de forma criativa, como meio para desenvolver competências, 
habilidades, atitudes e valores essenciais em todas as etapas da vida do ser 
humano. Dessa forma, o Programa Curricular ZOOM de Educação Tecnológica 
visa desenvolver conhecimentos e habilidades, permitindo aos alunos 
vivenciarem experiências e desafios semelhantes aos que serão encontrados 
no decorrer de suas vidas, oferece oportunidade de criar e resolver situações-
-problemas, expandindo o ambiente de aprendizagem com a participação 
efetiva do professor e dos alunos em cada etapa. 



prOFessOr
fale com o

para que nossas ref lexões se mantenham vivas ao longo do ano, 
desenvolvemos um site exclusivo para promover a troca de 
conhecimentos e experiências entre educadores e contribuir  
para uma educação de valor. Fique conectado!
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envie e-mails para os autores dos projetos, troque experiências e forme 
redes de contatos que possam enriquecer suas práticas em sala de aula.

Nós apoiamos o ICLOC

moderna.com.br
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