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Os Congressos ICLOC propõem como objetivo 
discutir ideias e práticas na sala de aula, tendo 
em vista o desenvolvimento e o aprimoramen-
to da educação no Brasil. Ao congregar educa-
dores de escolas públicas e privadas a uma in-
teração e partilha de saberes em torno de suas 
práticas em sala de aula, possibilitam o aper-
feiçoamento profissional desses educadores e a 
melhoria do ensino. 

Essa iniciativa é provocadora de inúmeras re-
flexões sobre a docência, sobre a escola que 
desejamos e necessitamos, sobre o currículo, 
a avaliação, sobre as próprias práticas em sala 
de aula e, em mim, suscita a reflexão e o ques-
tionamento sobre a formação dos professores, 
em especial, a formação que se dá a partir da 
própria escola, do seu cotidiano. E esta opor-
tunidade de parceria, proporcionada pela expe-
riência de refletir sobre as práticas em sala de 
aula deve ser incentivada e valorizada.

Entendendo a aprendizagem do adulto profes-
sor como o “processo de apropriação de conhe-
cimentos, tais como: fatos, eventos, relações, 
valores, gestos, atitudes, modos de ser e de agir, 
que promovem, no sujeito, novas possibilida-
des de pensar e de se inserir no seu meio” e que 
esse processo envolve “atribuir significações, 
engendrar relações e mobilizar experiências 
vividas”, consideramos que as ações de forma-
ção a serem desencadeadas tendo como foco 
a escola precisam considerar as experiências 

vividas pelos professores, seja em sala de aula, 
seja em suas interações com gestores, pares, fa-
miliares e comunidade escolar. Refletir sobre 
suas próprias experiências, sobre seus afetos, 
desejos, expectativas, vontades, são aspectos 
da aprendizagem do adulto professor que são 
adquiridos, nessas múltiplas relações.

O adulto professor aprende, a nosso ver, tendo 
como eixo três aspectos: no grupo, com a me-
diação de um formador, por meio de processos 
metacognitivos.

O grupo – encontro de pessoas, movidas por 
necessidades semelhantes, com objetivos e me-
tas comuns – é o espaço em que experiências 
são apresentadas, sentimentos são refletidos, 
expectativas e vontades são expressas. Há ne-
cessidade, nele, de generosidade, confiança 
mútua, troca. É ainda um espaço de constitui-
ção identitária, em que cada um se posiciona 
frente às atribuições que recebe dos demais, em 
processos de identificação e pertença e de esta-
belecimento de relações sociais e interpessoais.  

A mediação do formador acontece na medida 
em que alguém do grupo assume – mesmo que 
em uma liderança situacional –, as posturas e 
as ações de um desencadeador das aprendiza-
gens e reflexões dos demais, criando condições 
para a manifestação de intencionalidades (in-
dividuais, coletivas e institucionais), provo-
cando movimentos metacognitivos e de cons-

aPREsENtaçãO
Vera Maria Nigro de Souza Placco
PUC-SP
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tituição identitária em si mesmo e nos demais 
educadores. “Uma atitude de doação conscien-
te e voluntária dos saberes de cada um é o que 
caracteriza e enriquece a troca”. 

A metacognição é central na aprendizagem de 
adultos professores. Consiste na tomada de 
consciência do seu pensar, do seu sentir, e de 
como o adulto pensa sobre esse pensar e sentir 
(pensar tem uma base afetivo-volitiva). Por meio 
dela, o sujeito regula seu próprio processo de 
aprender e pode investir em sua autoformação.

Uma atividade formativa – como o ICLOC – pre-
cisa estar aberta às intencionalidades presentes 
nos professores, uma vez que as atividades for-
mativas propostas devem identificar e responder 
aos desejos e necessidades do grupo, recorrendo 
a ações que envolvam cognitiva e afetivamente 
os professores. O fato de o ICLOC congregar os 
diversos níveis de ensino e as diferentes áreas 
do conhecimento é, além disso, propiciador de 
uma riqueza de linguagens e significados que 
valoriza ainda mais essa iniciativa.

Chamamos a atenção para a necessidade de se co-
nhecer e se orientar por alguns princípios norte-
adores da aprendizagem dos adultos professores: 

•	 A aprendizagem do adulto decorre de uma 
construção grupal;

•	 A aprendizagem se dá a partir do confronto 
e do aprofundamento de ideias;

•	 O processo de aprendizagem é singular e 
envolve escolha deliberada;

•	 O processo de aprendizagem envolve com-
promisso e implicação com o objeto ou 
evento a ser conhecido e com os outros  
da aprendizagem;

•	 O ato de conhecer é permanente e dialético;

•	 O ponto de partida para o conhecimento é 
a experiência que acumulamos;

•	 A base da aprendizagem está na linguagem, 
na atribuição de significados e sentidos.

Assim, enfatizamos que a dimensão coletiva 
do processo de aprendizagem, a consciência 
do saber da própria experiência, a troca dessas 
experiências, a iniciativa, a responsabilidade e 
o compromisso de cada educador com seu pro-
cesso de formação são aspectos fundamentais 
de sua constituição identitária.

Acreditamos que os conceitos e princípios aqui 
apresentados em relação à aprendizagem do 
adulto professor – fruto de estudo e reflexão de 
um grupo de professores-formadores de pro-
fessores – estão presentes nessa iniciativa ino-
vadora do ICLOC de promover a reflexão sobre 
Práticas na Sala de Aula, possibilitando aos 
professores participantes socializarem suas ex-
periências e se beneficiarem das experiências de 
outros professores, outras escolas e outras rea-
lidades sociais, culturais e econômicas.  

E expressamos nossos votos de sucesso a este 
VII Congresso ICLOC, seus promotores e 
participantes! 

 

Referência: 

PLACCO, V. M. N. S; SOUZA, V. L. T. Apren-
dizagem do Adulto Professor. São Paulo: Edições 
Loyola, 2006. p. 23-24; 85-86.
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37 DESEnHO COM LInHAS 39
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480 éDIPO REI: HISTóRIA, CuLTuRA E REESCRITuRA DOS MITOS E vALORES GREGOS nA ATuALIDADE 228
481 ELETIvA PAPO RETO 229
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482 EnSAIOS DIPLOMÁTICOS 229
483 EnSInO HíBRIDO: ROTAçãO POR ESTAçõES EM uMA AuLA DE MATEMÁTICA 230
484 EnSInO POR MEIO DE PESquISA nA EDuCAçãO BÁSICA: PROCEDIMEnTOS DETALHADOS 230
485 ESCRITA CRIATIvA: uSAnDO A IMAGInAçãO PARA ACHAR A SuA vOz 231
486 ESquEMA TÁTICO nO BASquETEBOL: AnÁLISE A PARTIR DA CâMERA GOPRO 231
487 ESTuDO DO MEIO nAS CIDADES HISTóRICAS DE MInAS GERAIS: PERSPECTIvA MuLTIDISCIPLInAR E AuTORAL 232
488 fEIRA SOBRE CIDADES AMERICAnAS – uMA ExPERIênCIA COM fOCO nO SEnTIDO DA REDAçãO 232
489 fESTIvAL DE CInEMA/CuRTAS-METRAGEnS GDvITO 233
490 fILOSOfIA – APREnDIzAGEM EM COnSTRuçãO 233
491 fILOSOfIA E ExPERIênCIA ESTéTICA: APREnDEnDO COM A LITERATuRA 234
492 fILOSOfíSICA 234
493 fíSICA E LITERATuRA: fuRTIvAS RELAçõES 234
494 GAMES & PuzzLES 235
495 GênEROS OPInATIvOS MIDIÁTICOS 235
496 GEOGRAfIA LITERÁRIA: LITERATuRA nA (DA) vIDA, GEOGRAfIA quE COnTExTuALIzA E (RE)HuMAnIzA 235
497 GEOMETRAnDO 236
498 GRêMIO ALéM DO LAzER 236
499 HOJE é DIA DE ROCK, BEBê! 236
500 InEvITÁvEL (vIDA E MORTE) 237
501 InGLêS MuLTIDISCIPLInAR: wE STuDy MuSIC, ARTS AnD THE CInEMA! 237
502 InTERvEnçõES uRBAníSTICAS EM ÁREAS DE fALênCIA DA CIDADAnIA 238
503 JORnAL DA HISTóRIA 238
504 JOvEnS DO fuTuRO: A IMPORTânCIA DA ESCOLA PúBLICA nA ESCOLHA PROfISSIOnAL 238
505 LIvRO: A PRODuçãO AuTORAL COMO POTEnCIALIzADORA DA DIMEnSãO CuLTuRAL DOS ALunOS DO EnSInO MéDIO 239
506 MATEMÁTICA E A “DIDÁTICA DA AuTOnOMIA” – TRATAMEnTO DA InfORMAçãO 239
507 MOBILIDADE uRBAnA: A BICICLETA COMO MEIO DE TRAnSPORTE, LAzER E BEnEfíCIO PARA A quALIDADE DE vIDA 240
508 MuSICAnDO A HISTóRIA: EnCEnAnDO E CAnTAnDO CHICO BuARquE 240
509 O DESEnvOLvIMEnTO DA AuTOnOMIA DE ESTuDAnTE COMO fERRAMEnTA PARA O BOM DESEMPEnHO ACADêMICO 241
510 O fAnTÁSTICO nA SALA DE AuLA: A ExPERIênCIA DE PRODuçãO DE uM LIvRO 241
511 O LIvRO E A LEITuRA: A DIALéTICA EnTRE LITERATuRA E ARTE TECnOLóGICA 242
512 O MunDO DE PACHACuTEC: CORPO E ALMA DA SOCIEDADE PERuAnA 242
513 O RéquIEM DE LAMARCK 243
514 OBSERvASOM: COnCEITOS DA OnDuLATóRIA nOS InSTRuMEnTOS MuSICAIS 243
515 OS MEnESTRéIS COnTEMPORânEOS 243
516 PALAvRAS CAnTADAS E EnCAnTADAS 244
517 PARTICIPAR DE COMPETIçõES: uMA POSSIBILIDADE PARA AMPLIAR 

nOSSAS OPORTunIDADES DE EnSInO E APREnDIzAGEM 244
518 PEnSAnDO nO SEnTIDO DO BALAnCEAMEnTO DAS EquAçõES quíMICAS ATRAvéS DE SIMuLADORES 245
519 PERCEBEnDO O quE SEI, ELABORAnDO HIPóTESES E InTERLIGAnDO COnCEITOS: uMA PROPOSTA PARA AuLAS DE fíSICA 245
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520 PESquISA DE CAMPO: quALIDADE DE vIDA nOS MunICíPIOS DE SOROCABA E vOTORAnTIM POR ALunOS DO 1º AnO EM 246
521 PInDA EM PEquEnA ESCALA 246
522 POR quE nãO uM BRASIL MELHOR PARA TODOS? 247
523 PROCEDIMEnTOS MATEMÁTICOS PARA uM COnSuMO REfLExIvO DE EnERGIA ELéTRICA 247
524 PRODuçãO DE CuRTA-METRAGEM 248
525 PRODuçãO TExTuAL: DO DIALOGISMO À DIALéTICA 248
526 PROGRAMA DE InICIAçãO À DOCênCIA – PIBID uMA PROPOSTA PARA TORnAR O EnSInO DE quíMICA ATRAEnTE 248
527 PROJETO COnECTA 249
528 PROJETO DE PRODuçãO TExTuAL E MODA COM ARTE nA ESCOLA 249
529 PROJETO H2O vIvA: EnTEnDEnDO A “CRISE” HíDRICA 250
530 PROJETO ILHA DO MEL 250
531 PROJETO JORnAL 250
532 PROTAGOnISTAS DA ALEGRIA 251
533 quíMICA: MAGIA Ou CIênCIA? 2011 – AnO InTERnACIOnAL DA quíMICA (AIq) 251
534 REALISMO/nATuRALISMO DE MACHADO DE ASSIS: DO TExTO AO COnTExTO, 

uMA fORMA LúDICA E CRIATIvA DE APREnDIzAGEM 252
535 RECICLE, CRIE E TRAnSfORME 252
536 REInvEnTAnDO A LITERATuRA 253
537 REPRODuzInDO O MOvIMEnTO EM 3D: fOTOGRAfIA ESTEREOSCóPICA DE CELuLAR 253
538 RESOLuçãO DE SITuAçãO-PROBLEMA COMO ESTRATéGIA 253
539 RESPOnSABILIDADE SOCIAL: EnCOnTROS PARA uMA RAzãO SEnSívEL 254
540 ROBóTICA EDuCACIOnAL: APLICATIvO PARA DEfICIEnTES vISuAIS E AnALfABETOS quE uSAM ônIBuS 254
541 RPG nA ESCOLA 255
542 SãO PAuLO, uM LuGAR DE COnvIvênCIA 255
543 SARAu GóTICO 255
544 SEMInÁRIOS PAnORâMICOS PARA APRESEnTAR A fíSICA nO EnSInO MéDIO 256
545 SERÁ quE JÁ nãO PASSOu A HORA DE CAPACITARMOS nOSSOS ALunOS? 256
546 SIMuLAnDO OS COnCEITOS DA fíSICA EM uM AMBIEnTE DE ROBóTICA EDuCACIOnAL 257
547 TEMPO E POESIA 257
548 TRABALHO MOnOGRÁfICO nO EnSInO MéDIO: uMA ExPERIênCIA ExITOSA 257
549 TROTE SOLIDÁRIO – ABORDAGEM PARA quESTõES SOCIAIS 258
550 TuTORIA E SuAS InTERfACES 258
551 uM OLHAR BARROCO SOB O PARquE TRIAnOn – IDEnTIfICAnDO E COMPARTILHAnDO O MEu EnTORnO 259
552 uMA AuLA AnIMAL 259
553 uMA AvEnTuRA nOS MICROECOSSISTEMAS 259
554 uMA nOvA PROPOSTA PARA O uSO DAS TICS nO EnSInO DE SOCIOLOGIA E fILOSOfIA 260
555 uMA PROPOSTA DE LIçãO DE CASA uTILIzAnDO fERRAMEnTAS On-LInE PARA uM CuRSO DE fíSICA 260
556 vARIÁvEIS DE ESTADO DE uM GÁS – MODELO: ROTAçãO POR ESTAçãO 261
557 vIGILânCIA TOTAL 261
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558 vISãO DE JOGO 261
559 vIvEnDO 100 vInICIuS DE MORAES 262
560 vOLunTARIADO JOvEM 262

EDuCaçãO PROFIssIONaL téCNICa DE NíVEL méDIO
561 TRABALHO DE COnCLuSãO DE CuRSO DE EDIfICAçõES 264
562 TRABALHOS MuLTIDISCIPLInARES 264

ENsINO DE jOVENs E aDuLtOs
563 A ATuALIDADE DE PAuLO fREIRE nA EDuCAçãO DE JOvEnS E ADuLTOS 266
564 DOIS EM uM: REDESCOBRInDO POSSIBILIDADES 266
565 fESTIvAL DE TALEnTOS nA EJA 267
566 LínGuA BRASILEIRA DE SInAIS nO COnTExTO ESCOLAR 267
567 MOTIvOS PARA PLAnTAR; uM MOTIvO PARA ESCREvER 267
568 PLAnTAnDO fEIJãO E COLHEnDO RESPEITO nA DIvERSIDADE 268
569 (RE)COnHECIMEnTO DA TRIDIMEnSIOnALIDADE – ExPERIênCIAS COM O CORPO E OuTRAS MATERIALIDADES 268

tODOs Os NíVEIs
570 A AvALIAçãO EDuCACIOnAL: COMPROMISSO COM A APREnDIzAGEM 270
571 A HISTóRIA DE uMA MEMóRIA EM COnSTRuçãO: O CEnTRO DE MEMóRIA DA LOuREnçO CASTAnHO 270
572 APREnDER A OLHAR: uMA ExPERIênCIA DE GESTãO nA COnSTRuçãO COLETIvA DE InDICADORES DA APREnDIzAGEM 271
573 ATLéTICA OBJETIvO SOROCABA – ATIvIDADES ExTRACuRRICuLARES 271
574 AvALIAçãO COMO InSTRuMEnTO quE PROMOvE O DESEnvOLvIMEnTO DE 

COMPETênCIAS E HABILIDADES, AuTOnOMIA E AuTOCOnHECIMEnTO 272
575 AvALIAçãO DAS TéCnICAS EDuCACIOnAIS APOIADAS PELAS TECnOLOGIAS DIGITAIS 272
576 CERâMICA, CRIATIvIDADE E ARTE 272
577 CíRCuLOS DE CLASSE: uMA OPçãO PARA PROMOvER RELACIOnAMEnTOS COLABORATIvOS E RESOLvER COnfLITOS 273
578 CLuBE DO SABER – PORquE COnHECIMEnTO é PARA SER COMPARTILHADO 273
579 COMO fICAM AS AvALIAçõES EM TEMPOS DE PLATAfORMAS DE APREnDIzADO ADAPTATIvO 274
580 COMunICAçãO ALTERnATIvA ADAPTADA COMO RECuRSO METODOLóGICO 274
581 CuLTuRA ESCOLAR – CAMInHOS PARA EDuCAR COM ExCELênCIA 275
582 DAnçA nA ESCOLA, Ou A nãO DIDÁTICA DO CORPO EM MOvIMEnTO 275
583 EnGAGInG STuDEnTS TO CREATE AnD fEED A BLOG 276
584 EnGLISH + nEw METHODOLOGy & HIGH TECH 276
585 EnSInO HíBRIDO: PERSOnALIzAçãO E TECnOLOGIA nA EDuCAçãO 276
586 ESCOLAS DO SéCuLO xxI 277
587 EvASãO E vuLnERABILIDADE ACADêMICA nO CuRSO DE fORMAçãO DE PROfESSORES DE CIênCIAS 277

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   21 18/05/15   18:35



588 GESTãO DE MuDAnçAS ATRAvéS DA TECnOLOGIA EDuCACIOnAL 278
589 GOOGLE LEARnInG SPACE – A SALA DE AuLA InOvADORA 278
590 HORA DE CíRCuLO: uMA PRÁTICA CIRCuLAR PARA COnSTRuçãO DE PAz nA COnvIvênCIA ESCOLAR 279
591 InTEnSIfICAnDO A APREnDIzAGEM: uM ESPAçO PARA O RESGATE DA AuTOESTIMA E DA vOnTADE 279
592 LEnDO IMAGEnS PARA ESCREvER A HISTóRIA: uMA LEITuRA DIALOGADA COM A ARTE E EM PARALAxE 280
593 nAçõES: COnHECEnDO nOvOS HORIzOnTES 280
594 nARRAR, ExPRESSAR E PRODuzIR PARA LEMBRAR: A MEMóRIA DO EDuCADOR nA COnSTRuçãO DO PERCuRSO EDuCATIvO 280
595 O APOIO DO COORDEnADOR PEDAGóGICO PARA MuDAnçA METODOLóGICA E uSO DE TECnOLOGIA EM SALA DE AuLA 281
596 O COORDEnADOR PEDAGóGICO COMO APOIADOR DOS SuJEITOS EM AvALIAçãO 281
597 O EnSInO DE LínGuAS E A vALORIzAçãO DA CuLTuRA InTERnACIOnAL 282
598 O InfAnTICíDIO E O ABAnDOnO DE CRIAnçAS nA AnTIGuIDADE E nA IDADE MéDIA 282
599 O REGISTRO COMO ARTICuLAçãO EnTRE A TEORIA E A PRÁTICA nA EDuCAçãO BÁSICA 283
600 OfICInA DE LITERATuRA LuSO-BRASILEIRA 283
601 ORIEnTAçãO DE ESTuDOS nA ESCOLA DE TEMPO InTEGRAL DA REDE SESI-SP DE EnSInO 283
602 OSwALD SuSTEnTÁvEL 284
603 OuTuBRO ROSA – uM TOquE PARA vIDA 284
604 PARA ALéM DO OLHAR – uMA PROPOSTA DE COnTAçãO DE HISTóRIA SEnSORIAL 285
605 PRÁTICAS COM LInGuAGEnS E COMunICAçãO PARA GRuPOS HETEROGênEOS: CASOS DE InCLuSãO 285
606 PROGRAMA EInSTEIn nA COMunIDADE DE PARAISóPOLIS 286
607 PROGRAMA ESCOLAR DA fABER-CASTELL: TEMPO DE APREnDER 286
608 PROJETO LInK – fORMAçõES PARA PROfESSORES nA ÁREA DE TECnOLOGIA EDuCACIOnAL 287
609 ROBóTICA E ALIMEnTAçãO SAuDÁvEL 287
610 ROBóTICA, MECATRônICA, PROGRAMAçãO E LóGICA – PREPARAnDO ALunOS PARA O “fuTuRO” 288
611 SARAu CuLTuRAL – O SéCuLO xx 288
612 SóLIDOS COM ARTE 289
613 TRABALHAnDO COM GRuPOS nA fORMAçãO DO PROfESSOR APREnDIz 289
614 vIDEOAuLA COMO ESTRATéGIA InTERATIvA nA APREnDIzAGEM 289
615 wEB PLAnnInG – ESTRATéGIAS PARA fACILITAR SEu PLAnEJAMEnTO 290
616 wORKSHOP PERSOnALIzAçãO DO EnSInO 290

mEDIaDOREs
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 a Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, tem como fi nalidade o desenvolvimento integral 

da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Art. 29 (adaptado)

Educação

infantil
& anos iniciais da alfabetização
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24INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

a aRtE CONtEmPORâNEa Na 
EDuCaçãO INFaNtIL
autoria: Thais Teixeira Hörnke [thais.hornke@arbos.com.br]
Instituição: Colégio Arbos
área: Artes Plásticas

A Arte Contemporânea favorece o lúdico, que é um aspecto presente e fundamental nos alunos da 
Educação Infantil. A aula de arte se torna ainda mais interessante e propicia um espaço de nutrição 
cultural e expressão através da linguagem artística.
O aluno tem a oportunidade de descobrir novos critérios de apreciação estética e o aprendizado se 
torna mais significativo através de vivências e experiências artísticas com a arte do tempo em que vivem. 

a aRtE DE BRINCaR
autoria: Mariana Pereira Lopes de Almeida [marianap.almeidaa@hotmail.com]  
Bárbara quintino Santos Silva [barbara.silva@hotmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Artes Plásticas

O Projeto “A Arte de Brincar” tem como objetivo favorecer momentos de troca e a apreciação por 
obras de arte, bem como o reconhecimento da arte como forma de expressão e comunicação, atra-
vés de pesquisas com os familiares, resgatando brincadeiras de décadas atrás.

a áRVORE gRaNDE
autoria: Gabriela narciso Litran [gabilitran@gmail.com]  
Gláucia Santos Correia [glaucia@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: História

Em comemoração ao aniversário da cidade de Sorocaba, iniciamos nosso projeto apresentando 
a História do bairro Árvore Grande para as crianças do 1º ano, que se interessaram e trouxeram 
questionamentos sobre a paineira que deu origem ao nome do bairro.
Nossa cidade não é feita apenas de blocos de concreto e caixas de metais. Sorocaba também é feita 
de árvores.

1
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EDuCaçãO INFaNtIL25

a ImagEm Na LItERatuRa 
INFaNtIL CONtEmPORâNEa E sEu 

PaPEL Na saLa DE auLa
autoria: Patricia Bastos Auerbach [patiauerbach@uol.com.br]

Instituição: Pró Saber São Paulo
área: Português

Na literatura ilustrada contemporânea é cada vez mais frequente a presença de obras em que a 
imagem contribui ativamente para a construção do enredo. Por isso torna-se indispensável que o 
professor compreenda as especificidades do livro ilustrado contemporâneo, sobretudo para que 
possa respeitar o lugar ocupado pela imagem na obra durante suas leituras em voz alta.
Nessa apresentação, a autora e ilustradora Patricia Auerbach une seu embasamento teórico à sua 
experiência docente e faz uma reflexão sobre a prática pedagógica envolvendo a literatura ilustrada, 
usando exemplos reais coletados em sala de aula para propor aos professores-mediadores interven-
ções que ajudem a valorizar a parceria texto-imagem no momento da leitura, contribuindo não só 
para o desenvolvimento do gosto pela literatura, mas também para o processo de letramento visual 
dos alunos.

a ImPORtâNCIa Da LItERatuRa 
Na EsCOLa PaRa O PROCEssO DE 

LEtRamENtO Da CRIaNça
autoria: Aline Moraes de Oliveira [lineetec@ig.com.br]

Instituição: Instituto Singularidades
área: Português

O pensamento central desse trabalho foi compreender como os professores utilizam em sala de 
aula a literatura infantil e se possuem a finalidade de contribuir para a formação literária das 
crianças e, consequentemente, para o seu letramento. Para a formação do leitor literário desde a 
Educação Infantil, é preciso que a escola valorize esse trabalho e o docente atue como mediador do 
contato entre a criança e a literatura. Como mediador, o professor exerce o papel de incentivar a 
leitura e aguçar a curiosidade da criança, e será por meio de boas intervenções em momentos certos 
e demonstrando interesse efetivo pela leitura que o professor conseguirá formar um leitor literário 
e ao mesmo tempo promover o letramento de uma criança, capaz de utilizar a leitura e a escrita e 
compreender sua utilização nas diversas práticas sociais.  

4
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26INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

a LOusa DIgItaL aLIaDa À 
matEmátICa Na EDuCaçãO INFaNtIL
autoria: Angelina Rodrigues da Silva Barbosa [angelina_pinkinha@yahoo.com.br]
Instituição: EMEB Profª. Maria Brizabela Bruxellas zinader
área: Matemática

Neste trabalho são apresentadas informações sobre a lousa digital como instrumento que propor-
ciona a aprendizagem dos alunos na Educação Infantil. São apresentadas atividades voltadas para 
quantificação, registro e agrupamento de números, ou seja, ligadas à alfabetização matemática. 
Através do desenvolvimento deste trabalho, foi possível observar que a lousa digital permite ao 
sujeito ser produtor de informações. A escola deve aproveitar esse recurso tecnológico que facilita 
o trabalho pedagógico em sala de aula, permitindo a elaboração de aulas mais significativas, inte-
rativas e inovadoras. 

a músICa Em INtERFaCE COm O ENsINO 
RELIgIOsO Na EDuCaçãO INFaNtIL
autoria: Luciana Calegari Santos Lima [lucianacalegari5@hotmail.com] 
José Maria Peixoto [jose.peixoto@pioxiicolegio.com.br]
Instituição: Colégio franciscano Pio xII
área: Música

Este trabalho é um relato realizado com crianças nas aulas de Música e Ensino Religioso da Edu-
cação Infantil da rede privada de ensino da cidade de São Paulo no ano 2015. Foi proposto um 
projeto no Colégio em diferentes áreas do conhecimento pelas professoras regentes cujo tema era 

“ÁGUA”. A partir desse tema gerador nas aulas de Música e Ensino Religioso, íamos recolhendo o 
que as crianças estavam aprendendo em sala de aula e íamos compondo canções a partir do que as 
crianças traziam a respeito do assunto. Improvisação, composição e interpretação foram os eixos 
adotados nas aulas.
Palavras-chave: composição coletiva, água e música.

a ORIgEm DO PãO
autoria: Paula Aparecida Loureiro Saito [psaito4@gmail.com]  
Patrícia figueiredo de Campos [patifc74@gmail.com]  
Aluana xavier de Lima [aluana.lima@bol.com.br]
Instituição: Colégio Guilherme Dumont villares
área: Ciências naturais

O projeto sobre o tema anual de 2014 da UNESCO “Agricultura Familiar” teve início a partir de 
rodas de conversa e assuntos trazidos pelas crianças relacionados à alimentação. Daí o interesse 
do grupo em investigar a origem de determinados alimentos, e o mais abordado foi nosso amigo 

6
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EDuCaçãO INFaNtIL27

de todos os dias: o pão. As colocações das crianças e os diálogos cotidianos nortearam e direciona-
ram todas as etapas do projeto. Diversos questionamentos acerca do pão foram surgindo, como: 
quais tipos existem, valores nutricionais, benefícios para a saúde, tipos de consumo, sabores e 
formas de produção. Nossas investigações nos conduziram a realizar um estudo do meio em uma 
fábrica de produção de pães e massas. Durante todo o percurso, elaboramos roteiros de pesquisa 
científica com as crianças, respeitando e valorizando as culturas próprias da faixa etária. Para isso,  
utilizamos suportes gráficos, realizamos escritas espontâneas, cálculos de quantidades, elaboração 
de receitas etc.

a tRIP tO ENgLaND
autoria: Gabriela Marques weigand Berna [gabimberna@yahoo.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: Inglês

Inspirados pelas canções dos Beatles, os alunos entraram em contato com elementos da cultura 
britânica, tais como a bandeira, a família real, alimentos típicos, lugares turísticos e meios de trans-
porte, entre outros temas.
As atividades selecionadas estimularam a curiosidade, contribuíram para o desenvolvimento do 
repertório cultural e linguístico e favoreceram a interação da criança com seus pares.
Ao final do projeto, os alunos elaboraram um desenho que representasse algo marcante durante o pro-
cesso de aprendizagem e construíram um ônibus double-decker, típico de Londres, feito de papelão.
Para celebrar o encerramento das atividades, os alunos foram assistir ao show “Beatles para Crian-
ças”, tornando o projeto ainda mais vivo e expressivo.

a utILIzaçãO DE EsPaçOs PúBLICOs Nas 
auLas DE ED. FísICa PaRa amPLIaçãO 

DE ExPERIêNCIas Na EDuCaçãO
autoria: Douglas Everton Moraes [douglasm@lourencocastanho.com.br] 

Laís de Sousa nozaki [laisn@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho

área: Educação física

A utilização de espaços públicos nas aulas de educação física para ampliação de experiências na 
Educação Infantil. O projeto consiste no deslocamento a pé dos alunos de Educação Infantil até o 
Parque Ibirapuera, devido à sua proximidade com a escola, além de promover atividades que contex-
tualizam exercícios construídos durante as aulas de educação física e que podem ser reproduzidos 
em ambientes naturais e de forma casual. Este projeto busca em suas intenções formativas o desen-
volvimento das potencialidades nos campos físico, afetivo e cognitivo, com o objetivo de mostrar 
aos alunos as possibilidades de utilização desses espaços públicos como instrumento de lazer e 
também de produzir identidades individuais e sociais, favorecendo um hábito de vida mais saudável.
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28INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

a utILIzaçãO DE sOFtwaREs, 
jOgOs E LIVROs ELEtRôNICOs 
Na PRátICa PEDagógICa
autoria: José Paulo Borges Barbosa [letrasdigitais@yahoo.com.br]
Instituição: EMEB Profª. Olívia Corrêa Costa
área: Português

O Projeto Letras Digitais utiliza softwares, jogos e livros eletrônicos para trabalhar principalmente habi-
lidades de linguagem e raciocínio lógico, explorando a lousa digital e computadores da Unidade Escolar 
com intenção, assiduidade, planejamento, escolha prévia de jogos, agrupamentos produtivos e inter-
venções específicas, incrementando minha prática pedagógica e vinculando o projeto aos conteúdos 
trabalhados em sala de aula, proporcionando aos alunos uma aprendizagem lúdica e prazerosa através 
do mundo digital e dos jogos eletrônicos e paralelamente oferecendo a inclusão digital a esses alunos.

amazôNIa – um PEDaçO DO BRasIL
autoria: flávia Muller [flaviamuller@uol.com.br]
Instituição: Escola Arte Criança
área: Geografia

Rubem Alves diz que “há crianças que nunca ouviram o canto do pintassilgo e não têm prazer em 
brincar com terra. Pensam que terra é sujeira. Não sabem que terra é vida...” e, de fato, não sabem. 
Uma criança pode não saber o que se esconde atrás de um “imenso verde” ou no fluir de um “longo 
rio”, mas é o não saber que desperta no aluno a vontade, o interesse em conhecer a maior biodi-
versidade do planeta. Algo tão grande, tão longe de se dimensionar e que permite uma dinâmica 
encantadora e envolvente. Ao “fazer de conta” que viajamos rumo ao desconhecido, um dia volta-
mos. Trouxemos uma bagagem repleta de novidades, de riquezas, desejos, lendas, imagens, sonhos 
e lembranças. Como dito por um aluno: “Seria bom de morar lá e brincar com todos os animais 
sem ter que se esconder do ladrão, comer a mandioca da Mandi e pegar açaí fresquinho.”
Quanto ao objetivo? Todos queriam passar as férias na Amazônia. 

aNIVERsáRIO DE sOROCaBa 
autoria: Eliége David fábio Cardoso [eliege.cardoso@objetivosorocaba.com.br]  
Patrícia do Carmo Duarte [patricia@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: História

Neste projeto, trabalhamos com sensações, movimentos e sons. Assim, conseguimos atingir o nosso 
objetivo de resgatar nossa cultura e apresentar momentos da história de Sorocaba.
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aNtEs DE atRaVEssaR O RECREIO, 
OLhE PaRa Os LaDOs

autoria: Regina Izzo fusco [re_fusco@hotmail.com]  
filippe Alessandro Dotte [fidotte@bol.com.br]  

Julia Marianno Masques Rezende [juliamarquesrezende@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Cruz

área: formação continuada de profissionais – Tema específico: 
Papel do professor no momento do recreio

Sabemos que o brincar é a atividade da criança por excelência e é fundamental na constituição do 
sujeito. No entanto, no contexto escolar, por vezes isso recebe pouca atenção, deixando de ser foco 
de planejamento e reflexão. Assim, sobrevive em meio às outras demandas curriculares, mas fica 
destituído de qualidade. Preocupada com essa questão, a equipe do Infantil concentrou esforços 
para modificar o recreio, que é há tempos consagrado como o momento da rotina mais apropriado 
para as brincadeiras. Neste evento, relataremos como nossas conversas sobre o assunto, mudanças 
no olhar dos professores e nas formas de atuação, somadas às intervenções no espaço, vêm modi-
ficando o brincar das crianças.

aRtE aBstRata
autoria: Alessandra Critina Martins Candido Bonenti 

[alessandra.bonenti@objetivosorocaba.com.br] | Alcivanda nascimento
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

área: Artes Plásticas

Nosso projeto surgiu do interesse do grupo pela pintura. O objetivo era que os alunos se aproxi- 
massem do expressionismo, sendo eles os protagonistas. Assim, conheceram o artista plástico  
Jackson Pollock, considerado uma figura central do movimento de arte abstrata expressionista.
As situações de aprendizagem foram organizadas de forma a garantir a participação das crian-
ças, partindo sempre daquilo que elas já conheciam e agregando novas informações ao objeto de 
conhecimento. Para o sucesso do nosso projeto “Arte Abstrata”, os alunos exploraram diversas 
texturas, por meio de diferentes materiais que saíam de sua forma convencional. Os pequenos 
exploraram as tintas das mais variadas maneiras, mas uma delas é muito intensa na primeira 
infância: deixar marcas.
As crianças participaram de todas as atividades oferecidas ao grupo e o contato com a tinta foi tão 
contagiante que até mesmo os que tinham certa resistência acabaram se envolvendo com a pintura.
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aRtE Na EDuCaçãO INFaNtIL
autoria: Marlene de Oliveira Gama [gamamarlene@outlook.com]  
Bruna Patricia Santos Lima da Silva [brunapathys@gmail.com]
Instituição: CEI Jardim Popular
área: Artes Plásticas

O poder de criação encontra-se em estado latente no interior de cada indivíduo, e, através do fas-
cínio que as cores exercem nas crianças, utilizamo-nos delas para adentrar no mundo da arte e 
alcançar êxito em nossos objetivos, ou seja, mediado pelo professor, auxiliamos a criança a adentrar 
no mundo da arte, visto que, inequivocamente, a arte fornece ao indivíduo subsídios de leitura, 
ressignificando a maneira dele se sentir no mundo, tem marca de quem fez, o tempo, a data e o 
momento histórico em que está inserido.

as aVENtuRas Da BRuxa POLI – 
DOCumENtaçãO PEDagógICa DaNDO 
VIsIBILIDaDE Às aPRENDIzagENs!
autoria: Lucélia Maria da Silva [luceliaborboleta@ibest.com.br]
Instituição: Colégio novo Rumo
área: Português

As aventuras da Bruxa Poli – A documentação pedagógica possibilitou refletir sobre a importân-
cia da organização da prática pedagógica. Nesse sentido, o uso sistemático das tecnologias au-
diovisuais é um recurso tecnológico considerável para se construir um banco de dados sobre as 
aprendizagens das crianças, bem como reprogramar toda a ação pedagógica a partir de um olhar 
que perceba as crianças em suas movimentações, as multiplicidades de possibilidades e intencio-
nalidades contidas nas ações e interações das crianças. Com esse trabalho foi possível dar vozes 
às crianças e perceber o quanto o brincar traz elementos significativos para a construção de uma 
atividade, o que favoreceu a construção de um livro de autoria deste grupo e culminou com uma 
tarde de autógrafos.

as COREs Da CIDaDE
autoria: Ana Carolina Thomé Pires [anak_thome@yahoo.com.br]
Instituição: EMI Candinha Massei fedatto
área: Artes Plásticas

O grafite está presente no nosso cotidiano e muitas vezes passa despercebido pelos adultos. Qual 
será o olhar que as crianças têm para as cores que dão vida a muros e diferentes espaços da cidade? O 
trabalho apresenta o grafite como possibilidade de arte e intervenção urbana e propõe que as crian-
ças tenham outro olhar para as cores da cidade e repensem os espaços da escola. Através de imagens 
fotográficas e audiovisuais, as crianças conheceram grafite e artistas da região de São Paulo, expe-
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rimentaram pintar murais, fazer intervenções nos espaços da escola e conhecer técnicas diferentes, 
como o estêncil. Um artista da região do ABC bate papo com as crianças e grafita um muro da escola a 
muitas mãos. Trazer o grafite para a escola abre um leque de possibilidades de olhar a cidade e oferece 
referências estéticas para as crianças pequenas que estão acessíveis a todos, basta olhar ao seu redor.

as sENsaçõEs E Os mOVImENtOs LIVREs
autoria: Josimere Camargo Grangeiro [josimere@objetivosorocaba.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 

específico: Movimentos e descobertas sensoriais em bebês

O primeiro ano de vida é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Os bebês são pesqui-
sadores natos. A cada experiência, surgem novas sensações. Pensando nisso, realizamos um tra-
balho com objetivo de despertar os movimentos livres por meio das sensações e suas descobertas. 
Possibilitar sessões com materiais naturais, como farinha de trigo, fubá, água, areia, folhas, flores 
e anilina, os fez adentrar em novas sensações, novas cores, novas marcas e rastros que revelam a 
importância do movimento e desenvolvimento livre. O resultado alcançado mostrou bebês com 
movimentos livres e possibilidades de infinitas descobertas sensoriais, em grupos e individuais.

Baú DE mEmóRIas
autoria: Alexandra Gomes Bernardo Soares [alexgbs1971@gmail.com]  

Elaine Prado de Oliveira Couceiro Tambellini [elaine_tambellini@hotmail.com] 
Rosanita Maria von zuben Amstalden [nitavza@yahoo.com.br]

Instituição: CEI Tia Anastácia – Prefeitura Municipal de vinhedo
área: Orientação educacional – Tema específico: Adaptação 

de alunos através da história de cada um

Realizamos no primeiro mês letivo (fevereiro) o “Baú de Memórias”, solicitando semanalmente 
itens relacionados à história de cada criança, que foram demonstrados e trabalhados em roda e 
expostos no final do semestre. Através dessa vivência, observamos o envolvimento familiar e o 
encantamento infantil em compartilhar a sua história. Sendo assim, esse período de adaptação 
diferenciado permitiu observar os conhecimentos prévios de nossas crianças e a elaboração inicial 
dos projetos pedagógicos de 2014 na Fase II.
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BRINCaDEIRas COm água: O 
FasCíNIO Da FLuIDEz
autoria: Ana Paula Perlini [ana_perlini@hotmail.com]  
Rosemar neves de Brito [rosemarneves@hotmail.com]
Instituição: CEDuC – Centro de formação Profissional
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 
específico: Desenvolvimento psicomotor

As crianças desde pequenas se encantam pela água. No momento do banho ou quando abrimos a 
torneira, percebemos o desejo das crianças de observar e sentir a água na pele ou tentar segura-la 
com as mãos.
Percebendo este encantamento, escolhemos diferentes recipientes com água e objetos como penei-
ras, mangueiras, funis e potes transparentes. Nessa exploração observamos as ações das crianças e 
as relações que elas estabelecem entre o objeto e a água, e o quanto controlar ou não o movimento 
e a fluidez da água as fascina.
Através da documentação deste trabalho também temos nos envolvido com o processo de pesquisa 
das crianças, e este tem sido nosso desafio: alimentar as brincadeiras das crianças.

BRINquEDOs E BRINCaDEIRas
autoria: Marília da Silva Lopes [lops_m@hotmail.com]  
Caroline Braida Marrache [carol_marrache@hotmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Brinquedos e brincadeiras

Visto que vivemos em um mundo totalmente tecnológico e de espaços restritos, algumas crianças 
têm sua infância privada de vivências que fogem desse contexto. Com o intuito de estimular novas 
experiências, este Projeto teve como objetivo despertar nas crianças pequenas o interesse pelas brin-
cadeiras e brinquedos da família em sua infância, além de promover um ambiente de interação com 
os colegas do grupo e momentos de desafios corporais.

CaIxa DE aREIa
autoria: Marilene Pereira de Oliveira [slyn_oliveira@hotmail.com] | Luciana Ornelas
Instituição: CEDuC – Centro de formação Profissional
área: Gestão escolar – Tema específico: uso da caixa de areia

“Observando o encantamento das crianças de 2 a 3 anos em torno da areia, no ano de 2014, intro-
duzimos em nossa rotina uma nova proposta de pesquisa: a caixa de areia.
A sensação da areia na mão, os desenhos formados e desmanchados, os objetos escolhidos para 
ir para a caixa, a brincadeira de encher e esvaziar, o olhar atento e curioso observando a areia cair 
eram algumas das descobertas das crianças na relação com a caixa de areia.
Nessa brincadeira as crianças iam aprendendo sobre texturas, composições, diferenças no movi-
mento da queda da areia, pesos, formas, alturas, velocidade, volumes, entre outros.
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CaIxas suRPREsa: quaL a 
suRPREsa DE hOjE?

autoria: Patricia Bossetto Spakauskas [bercariocajamarg2@natura.net] 
Alessandra Pereira Andrade Orestino [rmandrades@gmail.com]

Instituição: CEDuC – Centro de formação Profissional
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 

específico: Desenvolvimento dos bebês

Esse projeto teve como ponto de partida a observação atenta do educador em pesquisar quais mate-
riais despertavam interesse nos bebês.
A partir dessa pesquisa foram produzidas “Caixas Surpresa" com convites sensoriais e motores 
variados.
Organizamos as “Caixas Surpresa" por categorias de experiência: caixas com texturas, caixas sono-
ras, caixas com encaixes, caixas espelhadas e caixas de movimento.
A medida que observávamos o interesse e a interação dos bebês com esses objetos, promovíamos 
novas variações e a constância desse material dentro de sala, tornando-se uma proposta fixa no espaço.
Atualmente esses materiais fazem parte da constituição da sala, pois percebemos que o interesse 
dos bebês por eles não se esgota. Portanto, mudam-se os bebês, mas a pesquisa a respeito desses 
objetos permanece.

CaLDEIRãO ENCaNtaDO
autoria: Odete Galves de Moura [odetegmoura@hotmail.com]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Português

O projeto Caldeirão Encantado teve como objetivo trabalhar poemas/poesias concretos, bem como 
transformar poemas/poesias não concretos em concretos através do consenso de interpretação dos 
alunos e de diferentes materiais.
O projeto também apresentou diferentes artistas e suas obras com intenção poética, para a amplia-
ção do repertório cultural dos alunos de 4 anos, do grupo G4 do Colégio Objetivo Sorocaba.

CamPaNha sOL,  
amIgO Da INFâNCIa

autoria: Sheila Alves Soares [sheilaaeb@hotmail.com]
Instituição: Secretaria de Educação Municipal de Santos-SP

área: formação continuada de profissionais – Tema específico: 
Prevenção de Câncer de Pele na Educação Infantil

O projeto foi idealizado com base em todas as possibilidades que os discentes teriam para assimilar e 
acomodar seus próprios conhecimentos, quanto aos hábitos saudáveis de exposição solar. Para isso,  
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foram realizadas palestras para os educadores, difusão de informativos, apostilas e conteúdo mul-
timídia. Apresentaram-se diversos mecanismos pedagógicos que pudessem formar a interdiscipli-
naridade dos conteúdos da Educação Infantil. E, nessa toada, contribuir para a assimilação do 
tema de conscientização e da prevenção desde idade tenra.
Assim, desta vez, implementou-se de modo eficaz o desenvolvimento da Campanha Sol, Amigo da 
Infância, voltada especialmente para a Educação Infantil, com mais ludicidade, com mais dina-
mismo e com aplicação de jogos e brincadeiras.
Importante destacar que essa iniciativa vai além das informações obtidas na área da especialidade 
das ciências médicas dermatológicas, alcançando-se a prática pedagógica de modo extensivo.

CaNtaR E ENCaNtaR
autoria: Bruna de Lima Silva [bruna_lloira@hotmail.com]  
Talita Cristina da Silva zuquini [talitacristina_s@hotmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
área: Música

É por meio de canções, parlendas e poesias que as crianças vão estruturar as brincadeiras, construir 
sonoridade, expressar seus sentimentos e principalmente ampliar o seu vocabulário. Com o reper-
tório apresentado podemos observar o desenvolvimento linguístico de cada criança. E com as can-
ções trabalhamos também a percepção da expressão perante o grupo (público). Assim desenvoltura, 
autonomia e interação foram crescendo gradativamente.

CaNtOs quE ENCaNtam!
autoria: vanessa Regina vieira [vr.viera@gmail.com]  
viviane Osso Lourenço da Silva [vivi_ols@yahoo.com.br]  
Gabriela Muniz Ribeiro [prof.gabrielamuniz@gmail.com]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Gestão escolar – Tema específico: Criação de espaços de interação e trabalho multidisciplinar

O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil aponta a necessidade de a escola propor-
cionar às crianças o brincar, pois através da brincadeira a criança atribui sentido ao seu mundo e se 
apropria de conhecimentos que a ajudarão a agir sobre o meio em que ela se encontra. Decidimos 
então planejar cantos temáticos para que as crianças possam alimentar-se de situações do coti-
diano, respeitando a autonomia, aguçando assim seu processo criativo por meio do faz de conta. 
Sentimos que algo nos faltava e uma questão nos intrigava: o que poderíamos fazer para que nossa 
sala de aula se tornasse um ambiente mais agradável, harmonioso e encantador? Então começamos 
a montar espaços que garantissem o faz de conta, pois por meio do jogo simbólico poderíamos ob-
servar melhor as relações e seu desenvolvimento. Nossos cantinhos estão se tornando momentos 
especiais, que possibilitam trocas, interação, construção de conhecimentos, autonomia e muita 
imaginação! São, de fato, cantos que encantam.
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CIRCuItO DE hIstóRIas
autoria: Priscila de valentin [pvalentin@portoseguro.org.br]  

Maria Alice de Oliveira Giaretta [mgiaretta@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro

área: Português

Esse projeto objetiva repertoriar as crianças com novas obras literárias, clássicos e obras premiadas, 
assim como autores renomados; desafiar a escolher as histórias e a companhia para ouvi-las, como tam-
bém desenvolver a postura de leitor. Por se tratar de uma atividade permanente, o trabalho em conjunto 
é sempre alinhado pela equipe, que discute os pontos positivos e negativos de um ano para o outro. 
Dessa maneira, procura-se favorecer o conhecimento de nossos alunos em relação às obras literárias.

CONExõEs ENtRE Luz, 
sOmBRa E FOtOgRaFIa

autoria: Josiane Cristina de Oliveira Martins [josiane.oliveira@objetivosorocaba.com.br] 
Isadora Silva [isadora.silva@objetivosorocaba.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Habilidades 

perceptivas e motoras, construção da identidade pessoal e de grupo e multilinguagens

Este projeto partiu do interesse de um grupo de crianças de 2 anos que, envolvidas pelas histórias 
dos livros, começaram a comparar os personagens com a sombra das árvores. Diante disso, passa-
mos a oferecer diversos recursos para instrumentalizar toda pesquisa sobre luz e sombra, para que, 
durante o processo, as crianças pudessem se sentir provocadas a fazer novas descobertas. Quando 
trilhamos um caminho de pesquisa, vários objetos passam a se tornar material de estudo, e foi 
justamente isso que aconteceu, quando o grupo se envolveu pela luz do flash emitido pela má-
quina fotográfica, sobre a qual foram gerados vários questionamentos. Então disponibilizamos 
esse recurso eletrônico fazendo uma interferência com as fotografias de Sebastião Salgado, para 
servir de inspiração, o que nos levou, inclusive, a fazer um estudo do meio, ampliando ainda mais 
toda a bagagem de conhecimento.
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CONhECENDO E ExPLORaNDO 
O RaNChO E Os aNImaIs
autoria: Bruna Andrade Diego Clemente [bruna.clemente@pioxiicolegio.com.br]  
Danielle Aparecida Gomes da Silva [danielle.silva@pioxiicolegio.com.br]  
viviane Aparecida Santana Moraes [viviane.mathias@pioxiicolegio.com.br]  
Juliana de Larina Carrenho
Instituição: Colégio franciscano Pio xII
área: Ciências naturais

Esse projeto visa trabalhar com crianças de 2 a 4 anos, uma vez que o tema também é favorável para 
uma adaptação mais tranquila, significativa e prazerosa para crianças dessa faixa etária e também 
visa potencializar a aprendizagem dos conteúdos interdisciplinares com atividades relacionadas ao 
tema. Iniciamos o trabalho levando os pequenos para conhecerem as características de cada animal 
que habita o espaço. Em parceria com os pais, as crianças pesquisaram e compartilharam com os 
amigos curiosidades sobre os bichos de que mais gostaram. Para finalizar o trabalho, reproduzi-
mos, no Sábado Cultural, o nosso rancho de forma alegre e criativa, utilizando materiais recicláveis 
trazidos pelas próprias crianças.

CONsCIêNCIa FONOLógICa, mOtRICIDaDE 
E EstRatégIas muLtIssENsORIaIs 
aPLICaDas À EDuCaçãO INFaNtIL
autoria: Thaís Martinelli valoto velloni [thaisvaloto@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Anglo Morumbi
área: Orientação educacional – Tema específico: utilização dos Métodos 
de Alfabetização: sintético, multissensorial e fônico

Consciência fonológica é a capacidade de segmentar de modo consciente as palavras em suas me-
nores unidades, em sílabas e em fonemas. Estudos demonstram que essa habilidade metalinguís-
tica vem trazendo resultados mais eficazes nos processos posteriores de aprendizagem da leitura e 
escrita. Assim, este projeto teve como objetivo estimular a consciência fonológica, a aquisição de 
valor sonoro e a motricidade em alunos de Educação Infantil (5 anos), preparando-os para a etapa 
de alfabetização. Por meio de estratégias multissensoriais foram estimuladas a coordenação mo-
tora e a linguagem oral, entre outras habilidades associadas. Paralelamente, foram adotadas estra-
tégias dos métodos Sintético e Fônico. Os resultados qualitativos deste projeto foram observados 
através de comparativos realizados por meio de avaliações formativas e individuais, aplicadas antes 
e depois das estratégias adotadas.
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CONstRuINDO BRINquEDOs Nas 
auLas DE EDuCaçãO FísICa

autoria: Carolina zanoni vaccari Dias [caruzanoni@yahoo.com.br] 
vanessa Goda Torlai [vanessatorlai@terra.com.br]

Instituição: St. francis College
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 

específico: Brincar para entender o mundo

Trabalhando com o tema transdisciplinar “Como o mundo funciona”, desenvolvemos um projeto na 
Educação Infantil, com a ideia central de que alguns materiais vêm da natureza. As crianças investi-
garam diferentes tipos de materiais e suas propriedades, onde são encontrados e as suas linhas de pro-
dução. Na Educação Física, estudaram sobre os diferentes equipamentos utilizados nas aulas, do que 
são feitos e de onde vêm. A cada semana trabalharam com um tipo de material (borracha, madeira, 
tecido, plástico). Produziram seus próprios brinquedos (balangandã e bilboquê) usando materiais 
recicláveis. Ao final da unidade apresentaram para os pais o processo de produção e como utilizá-los.

CONstRuINDO um jaRDIm ENCaNtaDO
autoria: Marina Gadioli [gadioli.m@gmail.com]  

Beatriz fosco Giorgi [beatrizfosco@hotmail.com]
Instituição: wish Bilingual School

área: Teatro

A partir de uma roda de conversa com os alunos sobre como desenvolver o projeto de Artes, as ideias 
começaram a surgir como um grande “brainstorming” em êxtase: faríamos um Jardim Gigante!
Nas semanas que se seguiram à decisão, houve muita conversa para encontrar como seria esse  
Jardim, o que teria nele, como o faríamos.
Os dois meses que se seguiram à decisão foram muito intensos na descoberta de personagens e 
possibilidades para o Jardim. Além do produto final (pintura na parede), exploramos o Jardim 
corporalmente e através da música, fazendo diversas experimentações.
Através desse projeto, as crianças puderam explorar sua criatividade individual e coletiva e sua ca-
pacidade de trabalho em grupo ao criar um produto comum a todos. Também puderam conhecer 
técnicas diferentes de trabalho através da utilização do corpo, da música e das artes visuais. Além 
disso, sentiram-se pertencentes à escola ao registrar um pouco de si no espaço.
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CONtOs DE FaDas NO muNDO 
mágICO DOs CastELOs
autoria: Cristiane Rocha Ribas [crikarr@hotmail.com]  
Amanda Tomaz Pereira [amandat.pereira@hotmail.com]
Instituição: Colégio São Luís
área: Português

O tema desenvolvido com os alunos entre 5 e 6 anos teve como objetivo despertar o imaginário, a 
criatividade, o prazer da escuta de diferentes contos de fadas e conhecer sobre a vida na era medie-
val. A interdisciplinaridade de todas as áreas do conhecimento foi fundamental para que as crian-
ças se envolvessem cada vez mais. Na área de linguagem trabalhamos com alguns contos de fadas, 
fizemos reconto de um, o qual foi escolhido pela turma, foi feito escrita espontânea de palavras 
que envolviam o tema e a produção de um DVD do reconto escolhido pela turma. Em natureza e 
sociedade, contemplamos atividades para os alunos reconhecerem a vida na era medieval, os cas-
telos, os moradores desses castelos. Na área de música, canções da era medieval foram cantadas e 
algumas danças típicas foram apresentadas. Em matemática desenvolveu-se um trabalho com os 
sólidos geométricos, através da construção de uma maquete de um castelo. Em arte realizamos a 
construção das maquetes. Houve envolvimento de todos.

DE quEm é EssE NOmE? um tRaBaLhO 
COm Os NOmEs PRóPRIOs POR 
mEIO Da LINguagEm DIgItaL
autoria: Daniela Gorgulho Bogolenta [dbogolenta@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Português

Trata-se da elaboração de jogos em tablets tendo como foco principal o conteúdo de nomes pró-
prios. Os alunos, como protagonistas, participaram ativamente da programação dos jogos e pude-
ram socializá-los com outras turmas e com os familiares.
Utilizando objetos do cotidiano da sala de aula, como, por exemplo, a tarjeta de nomes, os alunos 
criaram desafios de perguntas e respostas a partir dos recursos do aplicativo Tiny Tap.
Os jogos elaborados compõem um importante acervo a ser utilizado não só por essa turma, como 
também por outras turmas e crianças em outros estados e países.
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DEsENhO COm LINhas
autoria: Lina Chiaki Machida [linamachida@escolasanti.com.br] 

Maiara Sela Jayme Avila [maiaraavila@escolasanti.com.br]
Instituição: Escola Santi

área: Artes Plásticas

Essa sequência tem como objetivo: observação da variedade de linhas, experimentar e produzir 
linhas utilizando diversos materiais, desenhar utilizando linhas e apreciar trabalhos de artistas.
Através desse trabalho os alunos descobriram linhas no seu cotidiano, que produziam linhas pa-
recidas com muitos artistas, construíram um cardápio de linhas e soltaram sua imaginação na 
exploração das linhas concretas (barbantes, lãs e outros materiais).
Outra ideia de que os alunos se aproximaram é da efemeridade das produções artísticas. 

DEsENhOs NatuRaIs
autoria: Milena Bellini Bonito [milena.bonito@objetivosorocaba.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Artes Plásticas

O projeto surge do interesse das crianças em fazer desenhos (garatujas). Até mesmo quando íamos 
ao tanque de areia brincar com outra proposta, esses desenhos ficavam muito fortes.
Com o nosso olhar atento e voltado para esse interesse do grupo, começamos a trazer materiais di-
ferentes e pesquisar se era o desenho ou um simples modo de exploração, mas o desenho prevalecia.

DEsVENDaNDO mIstéRIOs DO 
FuNDO DO maR (tuBaRõEs)
autoria: Ismenia Evangelista Paiva [ismypaiva@hotmail.com]

Instituição: Escola Projeto vida
área: Ciências naturais

O projeto “DESVENDANDO OS MISTÉRIOS DO FUNDO DO MAR”, além de ter exercido um 
fascínio nas crianças, possibilitou um mergulho no universo marinho que levou a reflexão e mui-
tas descobertas. Motivadas pelas questões que traziam, as crianças, orientadas pelas professoras, 
precisaram se aproximar de procedimentos de pesquisa, com o apoio das tecnologias, para obter 
algumas respostas. Esse será o nosso objeto de apresentação.
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EDuCaçãO PaRa O tRâNsItO
autoria: Rosimery Eloy [rosimeryeloy@bol.com.br]
Instituição: CEI “Turma da Mônica”
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 
específico: Mobilidade com segurança

O Projeto Mobilidade Segura foi trabalhado com os alunos da Educação Infantil, e se insere numa 
perspectiva de Educação que visa formar indivíduos preparados para atuar na sociedade, dimi-
nuindo, a médio e a longo prazos, os altos índices de acidentes de trânsito no Brasil e chamar a 
atenção para a necessidade imediata de mudança de hábitos no dia a dia. Possibilitamos às crian-
ças e às suas famílias a promoção da Educação para o Trânsito como fator de segurança pessoal e 
coletiva, o resgate dos valores, o estudo da sinalização básica de trânsito, a percepção e a atenção 
durante os trajetos, a identificação das mensagens contidas nos símbolos de trânsito, a reflexão 
e a discussão sobre os comportamentos das pessoas ao transitarem nas vias públicas, a educação 
das crianças, motivando-as a serem multiplicadoras de conhecimentos. Alguns pais/responsáveis 
se manifestaram, declarando a importância de melhorarem como motoristas e como pedestres, 
zelando pela integridade física dos pequenos.

EsPELhO, EsPELhO mEu, ExIstE um 
aLImENtO maIs gOstOsO quE O mEu?
autoria: Isabel Cristina Morgado ferreira vieira [bel-cris13@hotmail.com]  
Katia Angela Cucchieratto [cuch216@gmail.com]  
Adriana ferro de Souza [dinha.ferro@hotmail.com]
Instituição: Colégio Guilherme Dumont villares
área: Português

Tendo como ponto de partida o tema “Agricultura Familiar”, abordamos alguns contos de fada co-
nhecidos e listados a partir de um conhecimento prévio das crianças. Nossa principal abordagem, 
além de desenvolver a linguagem oral, memória, atenção, expressão de sentimentos, esperanças e 
anseios relacionados aos contos de fada, foi relacionar os alimentos que existem em cada uma das 
histórias com o referido tema. Os grupos selecionaram os contos de fada: Branca de neve e os sete 
anões, Cachinhos Dourados, João e o pé de feijão e Chapeuzinho Vermelho. A partir desses contos, 
foram propostas atividades contextualizadas e interdisciplinares, produzidas pelas crianças por 
meio de materiais recicláveis, como: jogo da memória, registros gráficos, construção de painel in-
terativo dos personagens, escritas espontâneas, plantio de sementes de feijão e de maçã, confecção 
dos adereços e do cenário utilizado para a filmagem e elaboração de receitas. 
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EstágIO – O OLhaR aDuLtO 
sEm autORIDaDE

autoria: Beatriz Antunes [bea.antunes@gmail.com]
Instituição: Instituto Singularidades

área: Gestão escolar – Tema específico: O papel do estagiário

O bom estagiário é aquele que entra mudo e sai calado. Será? Neste relato de experiências como 
observadora de salas de aula de crianças entre 2 e 4 anos de idade, discutiremos outras possibilida-
des, descobertas por uma estudante de pedagogia e analisadas à luz de certos conceitos-chave da 
Sociologia da Infância, uma nova disciplina que se vem difundido a partir dos estudos de William 
Corsaro, da Universidade de Indiana (EUA). Numa apresentação que mistura imagens do diário de 
campo, relatos de experiência e produções das crianças, procuramos difundir a imagem do estagiá-
rio como pesquisador privilegiado de certas práticas e jogos infantis, uma vez que se diferencia das 
figuras de autoridade comumente presentes no cotidiano escolar.

ExPLORaNDO LINhas
autoria: Chalana Aparecida da Silva [chalanaaparecidadasilva@gmail.com] 

Sabrina Machado Silva [sabrinassvp@hotmail.com]
Instituição: EMEI Thiago Silva Santos

área: Gestão escolar – Tema específico: Educação inclusiva a partir das artes

Ao analisar o cenário atual da Educação Infantil brasileira, podemos notar que o trabalho relacio-
nado às diversidades se torna primordial para qualidade do ensino. Dessa forma, resolvemos de-
senvolver o presente projeto visando atender as necessidades e as expectativas de aluna de inclusão 
paraplégica. Foram feitas adaptações atendendo ao seu desenvolvimento motor e socialização com 
o grupo. O projeto se estrutura por um conjunto de experiências diretas nas quais se valorizam as 
linguagens expressivas e o movimento como formas de enriquecer os saberes infantis. 

FamíLIa E EsCOLa: PaRCERIa 
quE Dá CERtO

autoria: Suzilene Pereira nóbrega nakamura [suzillene@bol.com.br]  
Regina Aparecida Pinto [reginninhaap@ig.com.br]  

Regina Célia Garcia [regina.celia10@yahoo.com.br]
Instituição: EMEI Thiago Silva Santos

área: Gestão escolar – Tema específico: família e escola na elaboração do Projeto Pedagógico

Este relato apresenta a experiência de um trabalho realizado para a construção do Projeto Político-
-Pedagógico durante o ano de 2014. Tratar da participação da família na Proposta Político-Peda-
gógica significa explicitar maneiras de a família participar efetivamente da instituição, tanto em 
perspectiva institucional mais ampla, com a criação de canais permanentes de participação, quanto 
no desenvolvimento do trabalho cotidiano do professor, envolvendo a comunicação constante e o 
acompanhamento das ações desenvolvidas com os grupos de crianças.
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FazENDa: CONhECER PaRa aPROxImaR
autoria: Leonir Terezinha Sari Picciuto [leonir.sari@hotmail.com] 
Paula whitaker [paula.whitaker@uol.com.br]
Instituição: Colégio Guilherme Dumont villares
área: Ciências naturais

Partimos da premissa que o mundo da fazenda fascina as crianças dessa faixa etária, pois elas apreciam 
visitar os animais, saber como vivem, como cuidar deles, ver os filhotes com suas mães, reencontrar 
animais que já conhecem e/ou descobrir outros. Nesse sentido, o foco do projeto foi pesquisar acerca 
dos alimentos que esses animais produzem, mostrando às crianças a importância e os benefícios de 
uma alimentação saudável, já que se alimentar não é somente ingerir alimentos. Com isso, foi explo-
rada a ideia de que tudo que fazemos interfere no meio ambiente. Os conteúdos interdisciplinares 
acerca dos animais da fazenda foram apresentados a cada duas ou três semanas, de acordo com a 
complexidade dos mesmos. A introdução de cada novo tema foi realizada em roda ao levantar os co-
nhecimentos prévios das crianças. Foram utilizadas fontes de pesquisa e métodos diversificados, como: 
imagens, livros científicos, livros de história, vídeos e músicas, jogos de memória de frutas e de animais.

hOmENagEm aO FLamBOyaNt
autoria: Andrea Chehade [secretaria.ef1@gmail.com]  
Andrea Corvelloni [secretaria.ef1@gmail.com]
Instituição: Escola vera Cruz
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 
específico: Ampliar os olhares para além de si mesmo

Como crianças de cinco anos reagem quando recebem visitas de bebês na escola? Como reagem 
quando descobrem uma árvore morta no pátio escolar? A partir de diversas vivências focadas no 
cuidado com o outro, o mundo e a vida, neste relato vamos compartilhar alguns dos sentimentos 
e percepções das crianças nos muitos encontros que acontecem no ambiente escolar. No processo 
deste grupo, as crianças ampliaram seus olhares para além de si mesmas, o que conferiu muita 
potência às experiências vividas, como, por exemplo, rodas de conversa, pesquisas, construções de 
cenário, prática de yoga e passeios a praças. Ao final, mostraram-se sensibilizadas e desejosas em 
homenagear nosso Flamboyant, resultando em manifestações profundas, poéticas e significativas 
em nosso cotidiano e em nossa Exposição de Artes. 

hORsEBaCk RIDINg
autoria: Anne Karine Silva [anne.karine@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Inglês

Após o surgimento do interesse dos alunos pelo assunto “cavalo”, vivenciamos brincadeiras focadas 
no vocabulário, fizemos um cavalo de madeira na sala, no qual colocamos a sela e todos os objetos 
necessários para montar. Sim, as crianças conseguem usar o vocabulário, em inglês, referente ao 
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projeto durante nossas aulas. Aprenderam os procedimentos necessários antes de montar. Como 
montar – princípios básicos. Cuidados com o animal ao montar. Princípios básicos como: o que o 
animal come, partes do corpo, como tomam banho...

INstRumENtaLIzaNDO a ExPREssãO 
Da aPRENDIzagEm DO aLuNO COm 
tRaNstORNO DO EsPECtRO autIsta

autoria: Talita Regina Campos Costa Thanes [talita_thanes@ig.com.br] 
Luzimeire Gomes da Silva [luzimeiregomes51@gmail.com]

Instituição: Prefeitura de Santo André
área: Gestão escolar – Tema específico: Educação Inclusiva – AEE

Ao começo de um novo ano letivo, logo após o período de acolhimento e adaptação, inicia-se o 
processo de sondagem. Sabemos que existem muitas formas de realizá-lo, e o professor utiliza o 
mais adequado à sua práxis e à sua turma, porém, como se dá o processo de sondagem de um aluno 
com Transtorno do Espectro Autista? O que e como avaliar? Por onde começar? Através da prática 
na Sala de Recursos Multifuncionais e a experiência com um aluno com Transtorno do Espectro 
Autista matriculado na sala regular na Educação Infantil, desenvolvemos uma sondagem de inte-
resses que nos proporcionou grandes surpresas e possibilitou uma maior reflexão sobre este tema 
que preocupa e intriga tantos professores.

INtERVENçãO DIDátICa NO PERíODO 
PRé-sILáBICO: sItuaçõEs DE 

EsCRIta DE tExtOs mEmORIzaDOs 
Na EDuCaçãO INFaNtIL

autoria: Adrianna nunez [adriannanunez@hotmail.com]
Instituição: Liceu Santista

área: Português 

Para a concepção construtivista de ensino e de aprendizagem, as intervenções didáticas são sempre 
muito importantes. É a partir desta ação que o professor auxilia as crianças a avançarem na cons-
trução dos saberes de qualquer área do conhecimento. No ensino da escrita, há intervenções muito 
pontuais a serem feitas para favorecer a ampliação dos saberes das crianças e assim possibilitar 
novas conceitualizações.
O objetivo desta comunicação é compartilhar uma experiência de produção de textos memoriza-
dos com crianças entre 4 e 5 anos, assim como algumas das intervenções que favoreceram avanços 
em relação ao sistema de escrita e que foram adotadas pela professora.
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jOgaR PaRa quê?
autoria: fernanda Menezes de Góes [fernandagoes@yahoo.com.br]
Instituição: CEB – Centro Educacional Brandão
área: Matemática

A possibilidade de confrontar conhecimentos com os colegas durante os jogos permite às crianças 
uma retroalimentação imediata e independe da avaliação posterior do adulto, como ocorre com 
uma atividade no papel, cujo retorno da avaliação limita-se ao certo ou errado.
Nesse encontro serão expostos vídeos, fotos e falas de alunos durante situações de jogos matemáti-
cos, com grupos de crianças de cinco anos. 

jOgOs E BRINCaDEIRas À Luz Da 
NEuROPsICOmOtRICIDaDE
autoria: Bárbara Travassos Barreto [barbara.barreto@pioxiicolegio.com.br]
Instituição: Colégio franciscano Pio xII
área: Educação física

A pesquisa intitulada “Jogos e brincadeiras à luz da neuropsicomotricidade” trata de uma apre-
sentação de vivências com crianças de 2 a 6 anos. Discorre sobre a importância dos jogos e brin-
cadeiras no cotidiano da Educação Infantil, visando facilitar e potencializar a aprendizagem dos 
conteúdos, envolvendo emoção, participação ativa, socialização e autonomia. Favorece o desenvol-
vimento integral a partir de propostas lúdicas que estimulam criatividade, empatia, exteriorização 
de questões internas, metacognição e internalização de regras como princípio básico para a vida 
social. Desenvolve-se a partir de estudo prévio da neurociência e da psicomotricidade, elaboração, 
criação e aplicação de jogos e brincadeiras, com a participação dos alunos em todas as etapas. Visa 
contribuir para a aprendizagem significativa e incentivar o protagonismo social.

jOgOs tEatRaIs Na saLa DE auLa
autoria: Ana flavia Cavalcante Shimizu [ana@objetivosorocaba.com.br]  
Jaqueline de Meira Rodrigues [jaqueline.rodrigues@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Orientação educacional – Tema específico: Resolução de conflitos

Em nossas salas de aula, nós educadores nos deparamos todos os dias com desafios dos mais diver-
sos temas, a todo momento. E a todo momento, também, precisamos parar, refletir, estudar, avaliar, 
retomar o assunto com eles.
E foi assim que surgiu este projeto, diante de um momento de reflexão sobre as reações e os com-
portamentos de nossos alunos diante da resolução de seus problemas e conflitos.
Concluímos que, muitas vezes, as crianças precisam de situações lúdicas e de faz de conta para 
confrontar e resolver seus problemas e dificuldades.
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jORNaL: a FaNtástICa FáBRICa DE IDEIas
autoria: Leila Ramos Monteiro [leilarm@lourencocastanho.com.br]  

Renata facury [renatas@lourencocastanho.com.br]  
Bruna Iza Ribeiro [brunar@lourencocastanho.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: Português

“Para que serve o jornal?” Essa pergunta iniciou uma proposta integrada de Artes Visuais, Contação de 
Histórias e Música. Um material tão cotidiano e descartável que nos ofereceu, para além da leitura, inú-
meras possibilidades de exploração e descoberta para os alunos de todas as séries do Infantil. Isso sem 
falar no nosso querido “travesseirão” – uma espécie de cabana feita de jornal – utilizado como um novo 
espaço na escola, dentro do qual ouvimos histórias, músicas, cantamos e desenhamos. Suporte, textura, 
som, letras, espaço... Nossa! Foram tantas as aventuras e experiências no contato com esse material que 
nossas aulas tornaram-se uma fábrica de ideias criativas e divertidas, como a infância deve ser.

Lá NO jaRDIm...
autoria: Carolina Laloni Gentil [carolinag@lourencocastanho.com.br]  

Ana Carolina Comar Gayotto [anacarolinag@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho

área: Ciências naturais

O projeto “Lá no jardim...” surgiu a partir da descoberta de um louva-a-deus nos arbustos da escola. 
Iniciou-se então a exploração de diversos insetos, árvores, flores, folhas, galhos, sementes, frutos e 
até pássaros que foram surgindo diariamente e trazendo encantamento às crianças.
Ao longo desse processo, os alunos tiveram o privilégio de acompanhar a metamorfose de uma lagarta 
em borboleta em um terrário na classe e, na chegada do grande dia, puderam vê-la voar em liberdade. 
Para registrar esse momento especial, foi produzido um livro contando esta experiência vivida.
Essas vivências estimularam o olhar curioso e investigativo de cada criança, mobilizando não só o grupo 
do Infantil 3 B como também alunos de outras turmas que fizeram questão de dar suas contribuições.

mINI-hIstóRIa NO PROCEssO DOCumENtaL
autoria: Lucila Maria zaneti [lucila@objetivosorocaba.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Artes Plásticas

O projeto tem por objetivo apresentar a importância da documentação na Educação Infantil por 
meio da mini-história, com registros das mais diversas linguagens das crianças (fala, fotografia, 
vídeos etc.). No início, procuramos não interferir, oferendo a oportunidade para que elas brincas-
sem o quanto quisessem. Isso possibilitou o olhar distanciado do educador para sua própria ação, 
numa reflexão em que as potencialidades das crianças são vistas e valorizadas como protagonistas, 
e o educador o corresponsável pelo processo de desenvolvimento.
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A partir desses registros, percebemos que nós, professores, observamos para registrar, registramos 
para refletir, refletimos para planejar e, por fim, planejamos para agir, intervir e observar: ações 
interligadas e interdependentes num processo contínuo, que devem permear o nosso ano letivo.

mOVImENtO E aPRENDIzagEm
autoria: Lourdes Pelka Barrios Gonlçaves [lourdes.pelka@terra.com.br]  
Gabriela Penteado Barrios [gabi.pelka@hotmail.com]  
Angelica Guedes [angelicaguedes@hotmail.com]
Instituição: Instituto de Educação Ana victória
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 
específico: Desenvolvimento psicomotor

O trabalho motor dinamiza mudanças na forma de sentir e viver as dificuldades que se apresentam, 
dissolvendo amarras ou atenuando sensações que poderiam emperrar a possibilidade de aprender. 
O ato educativo mais significativo do educador são atividades de movimento que possam ampliar a 
liberdade corporal da criança, através de atividades motoras globais revestidas de sentidos e emba-
ladas no ritmo da ludicidade. O Projeto visa contribuir para a aprendizagem dos alunos da Educa-
ção Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental, através do desenvolvimento psicomotor da criança, 
do qual dependem, ao mesmo tempo, a evolução da personalidade, a alfabetização e, consequen-
temente o sucesso escolar. Objetivos específicos: tomar consciência de corpo, da lateralidade, a 
situar-se no espaço, a dominar o tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus movimentos, 
ao mesmo tempo em que desenvolve a aprendizagem.

NuRsERy RhymEs: DO 
aBstRatO aO CONCREtO
autoria: Bianca Bergamo Basso Candido [bianca.basso@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Inglês

Ampliar a consciência fonológica. Perceber sons, rimas, melodia e ritmo em cantigas e parlendas, 
transformando tudo isso em algo visível e palpável. Vários tipos de materiais foram utilizados para 
que as rimas se tornassem visíveis aos olhos das crianças. Os objetivos foram alcançados, as crianças 
conseguiram cantar e ter a plena consciência do que elas estão cantando. Especialistas descobriram 
que, se souber cantar pelo menos 8 “Nursery Rhymes", uma criança de 4 anos vai ler e escrever me-
lhor com 8/9 anos. Ensinar Nursery Rhymes é uma ótima maneira de treinar as habilidades fonoló-
gicas dos pequenos. Fizemos de um modo mais concreto, mais visível, dando vida aos personagens e 
assim pudemos ter a certeza de que eles estavam entendendo o que estavam cantando.
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NutRIçãO: um tEmPERO PaRa a EDuCaçãO
autoria: Aline Souza [a.souzas@hotmail.com]  

Rafaela yumi Hakamada Montesinos [rafayumi.nutri@gmail.com]
Instituição: Liga das Senhoras Católicas de São Paulo

área: Ciências naturais

O trabalho apresenta estratégias lúdicas voltadas para a área de alimentação e nutrição e tem por 
objetivo estimular o consumo de alimentos saudáveis desde a primeira infância.
As atividades foram desenvolvidas dentro de um espaço de educação, tendo como ferramentas o 
resgate cultural e o contato com os alimentos, que colaboraram com o desenvolvimento motor e 
cognitivo, a construção da autonomia e a descoberta de novos sabores, que remetem a um cuidado 
e afeto.
Concluímos que a escola pode ser promotora de trabalhos e projetos de educação alimentar e nu-
tricional que quando aplicados desde a primeira infância podem garantir na vida adulta hábitos 
alimentares mais saudáveis e melhor qualidade de vida.

O DEsENVOLVImENtO Das haBILIDaDEs 
COgNItIVas, aLIaNDO EstRatégIas 

Da NEuROaPRENDIzagEm
autoria: Priscila Pedroso [priscila.pedroso@cda.colegiodante.com.br]  

Caroline Manente de Carvalho [manente.carvalho@ig.com.br] 
Raquel Gravena [raquelgravena@ig.com.br]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 

Desenvolvimento das habilidades neuropsicomotoras com foco no letramento

Em todos os anos da Educação Infantil é desenvolvido um trabalho com suporte da neuroaprendi-
zagem. No Maternal I, iniciamos o processo através da psicomotricidade, já no Maternal II o foco 
está em consolidar o trabalho anterior e estimular o esboço do letramento de maneira lúdica, por 
fim no Jardim as atividades têm por objetivo atingir o canal fonológico, o que será alcançado com 
êxito pelo trabalho desenvolvido nas séries anteriores, além do preparo para o Ensino Fundamental.
Este trabalho proporciona a construção da somatognosia, uma habilidade importante para a cons-
trução do Eu corporal, favorecendo assim a construção de uma aprendizagem significativa, con-
siderando que os pequenos movimentos nos primeiros anos de vida e o seu contato com o meio 
letrado são alicerces para o desenvolvimento holístico da criança.
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O DEsPERtaR DO BERçáRIO PaRa O muNDO
autoria: Marta Janete da Silva [marta.magiadaarte@uol.com.br]  
Sandra Izabel Avanci Silva [sandra.avaci@gmail.com]  
Gisele Piva Silva [giseleiva@hotmail.com]
Instituição: CEI Marquês de Rabicó
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
Linguagem verbal, corporal, movimento e interações

Até bem pouco tempo o berçário das instituições de ensino em geral era visto como “o espaço 
apenas do cuidar”. Acreditando que a construção do conhecimento pode e deve ser iniciada nos 
primeiros meses de convivência da criança no berçário, este projeto apresenta-se como uma impor-
tante ferramenta para o desenvolvimento dos pequeninos. Através de brincadeiras com alimentos, 
animais, vivências de histórias e aproveitando os momentos de rotina, nós transformamos nosso 
berçário num lugar onde as crianças (de 0 a 2 anos) descobrem o mundo. Ao ouvir e produzir sons 
diferenciados, ao sentir texturas, sabores, aromas, ao perceber os movimentos do corpo, as crian-
ças despertam para o mundo mágico das brincadeiras, cheio de cores, ritmos, emoções, alegria, e 
assim esses momentos lúdicos ganham um novo olhar. Sentimos a importância de proporcionar 
oportunidades para as crianças viverem plenamente a infância, afinal o corpo é o nosso primeiro 
lápis – então, que seja colorido.

O EsPaçO EDuCaDOR
autoria: Daniela Cristina Salvia Girotto [dani@escolaviva.com.br] 
Simone de freitas [sidefreitas@hotmail.com]
Instituição: Escola viva
área: Gestão escolar – Tema específico: Espaço como educador

“O espaço como lugar de aprendizagem”. Nesta apresentação nos propomos tratar do espaço com 
todas as suas possibilidades – desde o físico e concreto até o pessoal e metafórico, do micro ao 
macro – em uma nova abordagem que se refere ao âmbito da aprendizagem, a partir da nossa prá-
tica como educadores da Escola Viva.
Nosso objetivo é trazer este tema à reflexão e sensibilizar o público interessado na organização de 
espaços e de como estes podem favorecer (e até determinar) uma intencionalidade pedagógica.
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O EsPaçO FísICO COmO FaVORECEDOR Das 
BRINCaDEIRas E INtERaçãO DOs BEBês

autoria: Rejane Menezes de Oliveira [menezesjane12@yahoo.com.br] 
fabiana Boaventura Diniz [fabi_yahoo.com.br]

Instituição: CEDuC – Centro de formação Profissional
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Motricidade

A organização do espaço é uma preocupação em nossa prática pedagógica. Acreditamos que a dis-
posição dos móveis, a maneira de organizar os objetos e a escolha dos materiais podem ou não 
favorecer a brincadeira dos bebês e a interação entre eles.
Temos como metodologia de trabalho a observação, o registro e a reflexão para nos orientar quais 
escolhas faremos no momento de organizar o espaço. Para isso, a escrita, as fotos e as filmagens 
são fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho. Nessa pesquisa, constatamos que as 
caixas, os cestos, os lugares semiabertos são de grande interesse para os bebês.
A partir desse estudo adquirimos alguns materiais: caixas de madeira, caixas de papelão com inter-
venções estéticas e cestos de fibra natural, para atender a necessidade dos bebês de fazer experiên-
cias com o próprio corpo.
São materiais dispostos todos os dias nos espaços para que os bebês tenham acesso a eles e possam 
viver diferentes desafios.

O EsPaçO PROPOsItOR
autoria: Dayene Mari [daymari@gmail.com]

Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença
área: Artes Plásticas

“O Espaço Propositor” traz o ambiente elaborado para ser um agente ativo na construção do conhe-
cimento. Desenvolvido com grupos de 1 a 2 anos, mostra como a criança traz consigo muitas fer-
ramentas de aprendizado e que somente aguarda o momento de usá-las, no entanto esse formato 
é facilmente adaptável para outras faixas etárias. Tendo a abordagem pedagógica criada em Reggio 
Emilia, Itália, como fonte de inspiração, o percurso deste trabalho mostrou o quão potente e capaz 
a criança é de criar e produzir seu próprio conhecimento se tiver incentivo e apoio adequado.
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O mOVImENtO COmO CONtEúDO 
PEDagógICO Em CLassEs DE 
CRIaNças DE 2 E 3 aNOs
autoria: Ilza vicente da Silva [ilzavicente@liceusantista.com.br]  
flávia Gazolli ferreira [flávia gazolli@liceusantista.com.br]  
Priscila Esteves fernandes [priscila.fernandes@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista
área: Educação física

As crianças, na Educação Infantil, desenvolvem movimentos básicos que são necessários para o 
desenvolvimento posterior de outras habilidades motoras mais complexas.
Por acreditarmos que é essencial trabalhar essa área do conhecimento nos primeiros anos de vida, 
proporcionamos, diariamente, situações e desafios motores no intuito de contribuir para o domí-
nio das habilidades corporais e conhecimento sobre si mesmo, os outros e o mundo.
Nesta comunicação, apresentaremos algumas propostas didáticas, realizadas em diferentes am-
bientes e com desafios planejados.

O PaPEL Das INtERaçõEs ENtRE 
as CRIaNças PaRa O PROCEssO DE 
CONstItuIçãO Da IDENtIDaDE
autoria: Ana Paula Soares da Silva [ana-soares94@hotmail.com]
Instituição: Instituto Singularidades
área: Orientação educacional – Tema específico: Construção da identidade

A pesquisa presente é uma análise sobre a interação entre crianças de 3 e 4 anos de idade. O objetivo, 
portanto, é analisar e compreender o papel dessas interações na Educação Infantil, para a consti-
tuição da identidade e seus efeitos para o processo de aprendizagem. Para isso, coletamos dados 
em uma sala de aula com 16 crianças, pautados em um modelo metodológico de pesquisa partici-
pante. Temos como concepção que não existe dissociação entre aspectos psíquicos e cognitivos, mas 
que ambos influenciam mutuamente. Assim, é fundamental o desenvolvimento do simbolismo na 
criança como algo que favoreça seu desenvolvimento intelectual. Além disso, acredito que o papel 
do professor é fundamental em todo esse processo, uma vez que se torna mediador das relações e 
interações entre as crianças. Não tive a pretensão de esgotar o assunto, mas, ao contrário, iniciar 
uma discussão que futuramente possa auxiliar de forma mais efetiva os educadores.
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O tRaBaLhO COm Os PRINCíPIOs 
EDuCatIVOs Na EsCOLa Da INFâNCIa

autoria: Mara Lúcia finocchiaro da Silva [marafinocchiaro@yahoo.com.br] 
Sandra Gonçalves dos Santos Meneguzzo [sandra.gs_76@hotmail.com] 

Eliana Cristina Mineli de Oliveira [eliana_mineli@yahoo.com.br]
Instituição: Prefeitura de São Bernardo do Campo

área: formação continuada de profissionais – Tema específico: intervenção 
pedagógica referenciada pelos princípios educativos

No acompanhamento às escolas de Educação Infantil, as Orientadoras Pedagógicas observaram 
a dificuldade de realizar atividades significativas com as crianças de 0 a 3 anos. Para ajudar na 
resolução deste problema buscaram fortalecer o acompanhamento feito pelas Coordenadoras 
Pedagógicas a essas turmas, estudando e fundamentando a intervenção pedagógica referenciada 
pelos princípios educativos: gestão democrática, estética individual e coletiva, diversidade e sin-
gularidade, ludicidade e indissociabilidade entre educar e cuidar. As atividades problematizadas 
com esse grupo foram: roda de conversa, atividades de arte e uso de materiais estruturados e não 
estruturados. Houve ampliação de olhares para as crianças em suas experimentações e também 
para recursos, materiais e propostas para a escola da infância. 

O tRaBaLhO PEDagógICO COm NOmEs 
PRóPRIOs E sua CONtRIBuIçãO PaRa a 
COmPREENsãO DO sIstEma DE EsCRIta

autoria: Aimée Mendes ferreira [aimeemfs@gmail.com]
Instituição: Escola Projeto vida

área: Português

O trabalho aborda um conteúdo muito presente no planejamento das atividades de reflexão sobre 
o sistema de escrita nas turmas de Educação Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental I: 
os nomes próprios.
Discutiremos a importância do trabalho pedagógico com nomes próprios no processo de alfabe-
tização inicial, evidenciando boas situações didáticas com nomes que contribuem para a reflexão 
sobre o funcionamento do sistema de escrita e enfatizando que, para potencializar tais reflexões, as 
intervenções da professora antes, durante e depois do desenvolvimento destas são fundamentais.
Assim, será possível compreender que para os nomes se tornarem modelos estáveis de referência 
e apoiarem tanto as produções de escrita como as situações de leitura é preciso investir num 
trabalho pedagógico sistemático com situações didáticas específicas que promovam reflexões e 
análises ajustadas aos conhecimentos das crianças e, principalmente, com intervenções intencio-
nais e adequadas.
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OLhaNDO uNs aOs OutROs
autoria: Bruna Bantao dos Reis [brubenato.reis@gmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Orientação educacional – Tema específico: Identidade do aluno e dos outros

O projeto “Olhando uns aos outros” foi desenvolvido de setembro a dezembro de 2014 e teve por 
objetivo fazer com que os alunos conhecessem a sua própria história de vida, apropriando-se de sua 
identidade, identificando a família como referência de sua história, apurando o olhar para que desde 
bem pequenos se conheçam e percebam seus colegas, respeitando-os e valorizando sua cultura e 
sua identidade étnica, por meio de brincadeiras tradicionais e cantigas. Também houve apreciação 
de diversas obras literárias e de novos artistas como Philippe Faraut e Giuseppe Arcimboldo, cujas 
obras foram ponto de partida para ampliar o repertório sociocultural dos alunos.

ONE, twO, thREE: aVaLIaR haBILIDaDEs 
BRINCaNDO COm FLashCaRDs
autoria: fabiana ferreira da Silva [fabiana.fabi08@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
área: Inglês

“One, two, three: avaliar habilidades brincando com flashcards” demonstra como dinâmicas lú-
dicas de estímulo corporal e visual são eficazes para atingir objetivos fundamentais no processo 
ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira durante os anos iniciais, além de serem ótimos 
aliados na difícil tarefa de avaliar os alunos compreendidos na faixa etária entre 4 e 6 anos. Além 
de estimular o prazer em aprender uma nova língua e aumentar o vínculo com ela, atividades com 
flashcards proporcionam o repertório necessário para o aprendizado de estruturas mais complexas. 
Verifica-se também o uso do idioma pelas crianças espontaneamente tanto dentro quanto fora da 
sala de aula, gerando feedback positivo dos pais com relação ao ensino do idioma praticado pela 
instituição de ensino. 

ORgaNIzaçãO DE um saRau: 
EsPaLhaNDO POEsIa PELO muNDO
autoria: Michelle Aparecida Silva Correia [mi_correia@ig.com.br]
Instituição: Escola Habitat
área: Português

Este Projeto tratou da organização de um Sarau de poesias realizado pelos alunos do G5.
Ao longo do semestre, as crianças ouviram poesias e escolheram perseguir a vida e obra de dois 
autores: Vinicius de Moraes e Cecilia Meireles.
Todas as decisões sobre a organização do evento foram tomadas coletivamente, desde as poesias 
que seriam recitadas até o estilo de decoração.
Toda comunidade escolar foi envolvida no trabalho, que culminou num evento cultural bastante 
significativo para todos os envolvidos.

68

69

70

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   52 18/05/15   18:35



EDuCaçãO INFaNtIL53

Os CENtROs DE aPRENDIzagEm COmO 
FaCILItaDOREs DO DEsENVOLVImENtO

autoria: Betina Serson [betinaserson@yahoo.com]
Instituição: Clínica de psicopedagogia

área: Orientação educacional – Tema específico: Resolução de conflitos, 
independência e desenvolvimento individual de potencialidades

Os centros de aprendizagem são excelentes auxiliares para o professor no desenvolvimento de ati-
vidades, tornando a classe um ambiente com materiais e oportunidades de desenvolvimento cogni-
tivo e emocional dos alunos de forma mais independente e individual. 

Os CONstRutOREs – CONhECENDO as 
FERRamENtas Em um CONtExtO BILíNguE

autoria: Kaiane Lopes Pereira [kaiane@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

área: Inglês

Foi a partir do tema “Construction Zone” que desenvolvemos com os alunos do K3A (5 e 6 anos) da 
Educação Bilíngue um projeto com o objetivo de conhecer mais sobre o tema “Construtores” e as 
ferramentas que utilizamos no dia a dia que facilitam o nosso trabalho, e assim adquirir um novo 
vocabulário em inglês através de aulas práticas, visando não somente a língua, mas também o pro-
tagonismo e a criatividade dos alunos. Com este projeto os alunos puderam conhecer não só um 
novo vocabulário sobre ferramentas, máquinas, tipos de construções, mas também sua utilidade, 
funcionalidade e vivenciar tudo isso através de aulas dentro e fora da sala de aula, com a participa-
ção e a integração de outros setores da escola.

Os ENCaNtOs DO NORDEstE BRasILEIRO
autoria: Elisama Pinheiro de Araújo [elisamapinheiro@hotmail.com]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: História

Este projeto, surgido a partir de uma leitura de lendas brasileiras do Sertão nordestino, teve como 
principal objetivo repertorizar as crianças nas variadas linguagens.
O que é o Brasil senão um povo marcado por sua brava gente? Os alunos viram um pequeno frag-
mento dessa grandiosidade, crianças que criam, transformam sua realidade e se encantam.
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PEDRas E NOssOs CamINhOs
autoria: Maira franco Tangerino [mairafrancotangerino@gmail.com]  
viviane Ribeiro Soares
Instituição: CEDuC – Centro de formação Profissional
área: Matemática

O espaço de brincadeiras da sala é um ambiente de pesquisa para as crianças. Ao brincar, elas fazem 
descobertas e demonstram os seus os interesses ao arranjarem os materiais e objetos que escolhem, 
perseguindo uma ideia.
Um grupo de crianças escolheu brincar com as pedras. Ao organizá-las nos suportes da sala, estas 
crianças descobriram formas de ocupação do espaço. Primeiro, enfileiraram as pedras, depois preen-
cheram a superfície de uma base de madeira. Para enriquecer esta pesquisa oferecemos superfícies 
de tamanhos e formas diferentes. Ao viver essa experiência, elas foram articulando as variáveis e 
criando mais possibilidades de relação entre elas, organizando forma e ocupação do espaço. A ob-
servação das relações que as crianças estabelecem em suas pesquisas nos permite inserir elementos 
interessantes para o grupo, colocando a criança como protagonista das ações, oferecendo situações 
de aprendizagens e dando visibilidade à sua capacidade de construir o conhecimento.

PERFORmaNCEs Das CRIaNças 
COm LuzEs E sOmBRas: EsPaçO, 
CORPO, CONhECImENtO E 
DOCumENtaçãO PEDagógICa
autoria: Regina Silva Bispo [reginabispog4@gmail.com]  
Selma Isabel Silva Costa [selmaizabel71@gmail.com]  
Maristela Paiva [orientacaoinfantil@gmail.com]
Instituição: Escola Stagium
área: Ciências naturais

As crianças são cientistas: sempre fazem perguntas sobre o que veem, tocam, cheiram, experimen-
tam e são capazes de pensar sobre o mundo que as cerca. Tendo como referência as vivências das 
escolas de Reggio Emilia, na Itália, e Jardin Fabulinos, em Buenos Aires, a proposta de Estudo com 
Luz e Sombra mostra práticas que têm a participação ativa das crianças enquanto estão na relação 
dos objetos e espaços, como o Ateliê de Luz e Sombras, entre outras vivências. A documentação 
pedagógica vem ao encontro das vivências, mostrando como o professor realiza o registro e a ob-
servação das experiências das crianças e as organiza de forma a dar visibilidade aos pais, crianças e 
professores das realizações e os processos de aprendizagem.

74

75

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   54 18/05/15   18:35



EDuCaçãO INFaNtIL55

PINtuRas LEgaIs gIRatóRIas 
quE DãO FILhOtEs

autoria: Célia Maria Piva Cabral Senna [celia@lumiar.org.br]  
Liss Maristhane Mineiro Matos [liss@lumiar.org.br]

Instituição: Escola Lumiar Internacional – Instituto Lumiar
área: Matemática

Uso de realidade aumentada como um dos recursos de desenvolvimento de habilidades da Lingua-
gem Matemática/Desenvolvimento da percepção e a orientação espacial de objetos e do próprio 
corpo por meio de exploração, movimentação, construção, organização e representação do espaço 
para crianças de 2,5 a 4 anos da Escola Internacional Lumiar.

PRátICa tEatRaL Na EDuCaçãO INFaNtIL
autoria: Leila Dias Santos [ledisa_@hotmail.com]  

Carmen napolitano Assumpção nakamura [carminhaaliperti@gmail.com]
Instituição: Colégio Dante Alighieri

área: Teatro

A importância do teatro na formação e no desenvolvimento da criança, um ser que pensa, sente e 
faz; presentes no aspecto pedagógico, assistindo ou encenando.
A escola é um espaço de conhecimento e aprendizagem, onde arte, música, literatura, pintura, es-
cultura e teatro passam a ser fundamentais para o desenvolvimento perceptivo da criança.

PROjEtO aRtE uRBaNa
autoria: Carolina Coronato Bortoletto [carolinabortoletto@escolasanti.com.br]

Instituição: Escola Santi
área: Artes Plásticas

Projeto Arte Urbana: uma reflexão sobre a arte fora do museu. O projeto nasceu da escuta atenta de 
uma conversa espontânea entre as crianças sobre um acontecimento do fim de semana: a pichação 
do muro da casa do avô de uma delas. A partir disso o projeto surgiu com o objetivo de possibilitar 
às crianças refletir sobre as manifestações artísticas em espaços não convencionais; aproximar-se 
do conceito de arte urbana, perceber a arte urbana como arte; experimentar o caráter poético e 
criativo da arte, ampliar o repertório de artistas urbanos conhecidos e aprender novas técnicas ar-
tísticas específicas da arte urbana. Dentre os diversos caminhos que poderiam ser seguidos dentro 
da temática arte urbana, escolhi o grafite como foco do estudo, por ser um tipo de arte bastante 
próxima às crianças no que diz respeito à vivacidade e por despertar nelas uma enorme curiosidade 
e motivação. O processo foi muito encantador, pois despertou o interesse não só das crianças, mas 
também das famílias.

76

77

78

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   55 18/05/15   18:35



56INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

PROjEtO Da CaBEça aOs Pés
autoria: Bárbara de Sá Barreto [barbarab@lourencocastanho.com.br] 
vivian Alboz [viviana@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: Biologia

O projeto surgiu durante o período de adaptação, pela percepção do interesse e dos muitos ques-
tionamentos das crianças em relação ao seu próprio corpo.
Neste percurso, os alunos refletiram sobre o processo percorrido pelos alimentos e como se consti-
tuem os ossos do esqueleto humano. Conheceram, também, o funcionamento de órgãos. Descobri-
ram o que ocorre com o corpo em um processo febril e as possibilidades de exploração da origem 
da vida dentro do útero, as características e vivências de um bebê.
Assim, esse trabalho estimulou a postura investigativa dos alunos, proporcionando a todos perce-
ber que é possível descobrir sobre si e sobre o outro, ampliando os conhecimentos prévios.

PROjEtO Faz DE CONta... 
BRINCaR DE PIzzaRIa
autoria: Bianca de Paula [biancainteracao@gmail.com]  
Sueli Teodoro de Lima [suinteracao@gmail.com]
Instituição: Centro Educacional Interação
área: Português

Brincar é uma realidade cotidiana na vida da criança, expressa a forma como ela reflete e reconstrói 
o mundo à sua maneira e é também um espaço onde pode expressar, de modo simbólico, suas 
fantasias, desejos, sentimentos e os conhecimentos construídos a partir da experiência vivida. Cabe 
ao professor organizar situações de interação para que elas possam usar a imaginação e a fanta-
sia para representar diferentes papéis, reproduzindo ambientes do seu cotidiano. Por meio deste 
projeto de faz de conta foi possível conjugar momentos de brincar, em que foram assegurados as 
necessidades e os objetivos do jogo simbólico com momentos de interação sobre uso e a função 
social da escrita. Foram momentos ricos de interação em que as crianças puderam vivenciar e criar 
situações imaginárias que lhes permitiram fazer uso da leitura e escrita em diferentes contextos 
da brincadeira, desde a lista dos materiais necessários para organização da brincadeira à leitura de 
panfletos e cardápios de pizzaria.
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PROjEtO INtERDIsCIPLINaR “CaIxaLOtE”, 
 uma BaLEIa Em PERIgO!

autoria: Marcia Maria Ribeiro Isquerdo [marcia@portoseguro.org.br]  
Taciana Inês Marciano [tacimarciano@yahoo.com.br]  

Lucimara Theodoro de Lima [lucimaratlima@hotmail.com]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro

área: Ciências naturais

Projeto interdisciplinar com as turmas de Educação Infantil do Infantil 3 e 4. As crianças vivencia-
ram momentos de pesquisa, expressaram suas ideias, apreciaram novos ritmos, técnicas artísticas, 
movimentos aquáticos e novas tecnologias, contribuindo para o processo de aprendizagem. Os 
profissionais Eliandro Januário, Lucimara Lima e Taciana Marciano contribuíram efetivamente 
para a realização do projeto, tornando nossa querida baleia “Caixalote” uma personagem real.

PROjEtO mExE E REmExE
autoria: Luiza Helena Brito Oliveira [luizahe_brito@yahoo.com.br] 

Rita Leandra Gagliardo [rita.ethos@hotmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália

área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Corpo e Movimento

Nessa fase, a principal forma de linguagem é a ação. É desse modo que as crianças pequenas intera-
gem com o meio, aprendem sobre si e sobre as pessoas que as rodeiam. Estimular a criança a pular, 
rolar, dar cambalhotas, correr, é fundamental para que ela se relacione com os colegas e descubra 
o mundo. E é preciso fazer isso o tempo todo. Desse modo, é importante que na turma de crianças 
dessa faixa etária a professora possa organizar situações e atividades em que elas possam conhecer 
e valorizar as possibilidades expressivas do próprio corpo. Assim, quanto maior a riqueza de estí-
mulos que a criança receber melhor será o seu desenvolvimento intelectual, afetivo e social. 

PROjEtO NINOCa
autoria: Cecilia Campanatti fabricio [cecicampanatti@yahoo.com.br] 

Erika Trivellato [erika.trivellato@gmail.com]
Instituição: Colégio Elvira Brandão

área: Português

Por meio da literatura infantil, nossas crianças puderam descobrir as “Aventuras da Ninoca!”, par-
ticipando ativamente de suas histórias e de todas as atividades que permearam o projeto.
O encantamento e entusiasmo das crianças estavam presentes em cada momento, comprovados 
pelos sorrisos, abraços, conversas com a NINOCA e com os amigos da sala.
Foi notório o desenvolvimento das crianças nas áreas da linguagem, cognitiva, motora e socioemocional.
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PROjEtO O FutEBOL
autoria: fernanda Menezes de Góes [fernandagoes@yahoo.com.br]
Instituição: CEB – Centro Educacional Brandão
área: Educação física

Partindo do intenso interesse dos alunos de um grupo de G4 (cinco anos) pelo tema, surgiu um 
projeto que foi para além da quadra de esportes. Pesquisando a história, os meios de comunicação, 
a arte, os uniformes, as modalidades e diversas outras curiosidades do esporte, o grupo vivenciou 
variadas situações de aprendizagem entre as quais: visita ao Museu do Futebol, bate-papo com o 
time medalhista de futebol feminino da escola, criação de times para um campeonato, gravação de 
um boletim esportivo, entrevista com um ex-jogador, troca de conhecimentos com um grupo de G3. 
Nesse encontro, o projeto será apresentado a partir da gravação de rodas de conversa, fotos e regis-
tros das situações vividas.

PROjEtO REsPEItO a sI E aO OutRO 
– tRaBaLhO COm DIVERsIDaDE
autoria: Rita de Cassia Sodero Salles Turnes [ritacsalles@terra.com.br]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Orientação educacional – Tema específico: Conhecer a si próprio e ao outro

Tema: Respeito a si e ao outro – trabalho com diversidade.
Objetivos: conhecer a si próprio, ao outro, perceber-se como integrante de um grupo e respeitar 
regras e limites, além de mudar atitudes negativas entre pares.
Desenvolvimento: com a prática da sala de aula se mostrando um tanto quanto agressiva, as profes-
soras fazem rodas de conversa, no intuito de entender melhor como se davam as relações e, a partir 
daí, montam uma sequência de atividades, focando o comportamento das crianças de 4 e 5 anos e 
como poderíam fazer para mudar as atitudes de uma forma mais consciente.
No final, há uma ampliação nas relações sociais, inclusive em mostrar novas falas e atitudes entre 
as crianças, sem focar a agressividade.
Concluímos o trabalho com sucesso, tendo em vista os resultados positivos e o interesse das crian-
ças em participar e dar sugestões ao grupo como caminhos a serem seguidos.

PROjEtO sExta CuLtuRaL
autoria: Leonor Raposo de vasconcellos [leomagis@gmail.com]
Instituição: CEI Turma da Mônica
área: Teatro

O projeto “Sexta Cultural” foi concebido a partir da premissa de que a Arte, na Educação Infantil, 
deve utilizar diferentes linguagens, em especial a música, a dança e o teatro, a fim de desenvolver o 
ser humano integralmente.
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Esse projeto envolve toda a comunidade escolar e parcerias, visando, principalmente, despertar o 
gosto das crianças para a diversidade cultural e artística existente no Brasil e no mundo e, a partir 
daí, oferecer oportunidades para suas próprias produções artísticas.

quaDRINhas
autoria: Roberta Carletti Mráz [robertamraz@escolasanti.com.br]  

Rebeca Rocha Castiglione [rebecacastiglione@escolasanti.com.br]
Instituição: Escola Santi

área: Português

O projeto quadrinhas possibilita que as crianças reflitam sobre o sistema de escrita a partir de um 
gênero tão presente no universo infantil: o das cantigas populares. Por serem formadas por quatro 
versos curtos e apresentarem rimas fáceis de serem memorizadas e recitadas oralmente, as crian-
ças as leem antes mesmo de saberem ler convencionalmente, acionando estratégias de leitura que 
permitam estabelecer relações entre partes do oral e partes do escrito. A sala se torna um ambiente 
de troca quando as crianças são convidadas a refletir e justificar suas ideias perante os colegas, 
socializando diferentes estratégias de leitura. A partir desse trabalho, as crianças de 5 anos se inte-
ressam pela leitura e escrita e têm a possibilidade de avançar em suas hipóteses, de forma prazerosa 
e divertida.  

quE hIstóRIa tEm aquI?
autoria: Solange Moreira Steiner [sosteiner@terra.com.br]

Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença
área: Português

Que história tem aqui? Esta era a pergunta-chave para atrair a atenção de um grupo de crianças pe-
quenas! Ao serem desafiadas a ouvir a letra de uma música de Dorival Caymmi para tentar descobrir 
que história ela contava, criávamos um momento divertido e cheio de possibilidades! O protago-
nismo das crianças e a participação ativa nas propostas forneceram o ritmo e o caminho a ser seguido 
para o bom desenvolvimento das atividades. Esse projeto oportunizou as múltiplas linguagens e a 
criação e a confrontação de hipóteses. As descobertas pessoais, ao serem compartilhadas, enrique-
ceram o repertório do grupo. Artes, música, percepção corporal, conhecimento de mundo, cultura 
brasileira, oralidade e multiculturalismo fizeram parte dessa proposta de trabalho que foi totalmente 
desenvolvida a partir da ação direta das crianças. A mediação da professora, observando e avaliando 
as necessidades e interesses do grupo, contribuiu para o sucesso da proposta. Venha descobrir QUE 
HISTÓRIA TEM AQUI?
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RaIOs E tROVõEs
autoria: vivien figueiredo Pujol yamamoto [vivieny@lourencocastanho.com.br] 
Luciana Bolonha [lucianab@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: Ciências naturais

Em uma tarde de chuva intensa, surgiram hipóteses, observações e questionamentos a respeito 
desse fenômeno natural. A partir desse encantamento das crianças, passamos a investigar, por meio 
de pesquisas – em enciclopédias, vídeos informativos, imagens – e experiências, o porquê dessas 
precipitações e outros elementos relacionados à temática, tais como trovões, raios e arco-íris. Esse 
trabalho ampliou-se para o estudo do universo, e, como astronautas, as crianças “viajaram em um 
foguete para o espaço”, conheceram os planetas, a Lua e o Sol. Unindo os campos lúdico, científico 
e artístico, esse projeto possibilitou novas e ricas descobertas.

REgIstRO Das VIVêNCIas E DEsCOBERtas 
Das CRIaNças Na tuRma DE BERçáRIO II
autoria: Camila Almeida de Oliveira [camila-almeida@bol.com.br]  
Ana Paula Amaral [anaamaral86@bol.com.br]  
Thalissa Lara Crispim Santi Maria [thalissalara@yahoo.com.br]
Instituição: CEI “Chapeuzinho vermelho”
área: Gestão escolar – Tema específico: Relevância de registrar 
as vivências e descobertas das crianças 

O trabalho ressalta a necessidade da postura investigativa e do olhar sensível do educador frente 
às experiências das crianças no espaço de creche. Aborda ainda a relevância do registro diário das 
vivências e descobertas das crianças pelos educadores de forma a reunir dados significativos que 
ajudem na construção da história de cada criança e do grupo e ao mesmo tempo embasem o plane-
jamento e a reorganização do ambiente educativo.

REsgataNDO a CuLtuRa POPuLaR: 
BRINquEDOs E BRINCaDEIRas aNtIgas
autoria: Giovanna Sotilo Tabarro [giovanna.tabarro@objetivosorocaba.com.br] 
naly Elaine de Oliveira Paixão [nalyoliveirapaixao@gmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: História 

O objetivo do projeto foi trazer para os alunos conhecimento da nossa cultura e seus diversos determi-
nantes, a partir de uma visita das crianças ao Museu do Zoológico Quinzinho de Barros, onde puderam 
conhecer alguns brinquedos antigos, entre eles o trenzinho e a boneca de pano. O grupo ficou encan-
tado com tudo o que viu, surgindo então o interesse por confeccionarem os seus próprios brinquedos.
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RItuaL DE PassagEm
autoria: Elaine Cristina Tobias Giudice [elaine@objetivosorocaba.com.br] 

Micaele Bertola Sonoda [micaele_bertola@hotmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

área: Orientação educacional – Tema específico: Transição ente Infantil e fundamental I

O processo de transição entre os segmentos é sempre um momento difícil da escolarização da 
criança. A transição do Ensino Infantil para o Ensino Fundamental, sendo a primeira, pode ter 
papel crucial ao longo do desenvolvimento do ser e do estudante. Este é um projeto institucional 
que envolve principalmente as crianças dos primeiros anos e que tem por objetivo facilitar o pro-
cesso de transição para o Ensino Fundamental.
A partir do segundo semestre do 1º ano, os alunos iniciam um processo de convivência com as 
crianças e com o ambiente do Ensino Fundamental. Assim, o Ritual de Passagem é um processo 
que entende o momento de transição, respeitando as necessidades da criança.
A concepção da Educação Infantil do Objetivo Sorocaba tem como princípio o respeito à infância. 
Por esse motivo, o 1º ano do Ensino Fundamental está inserido na Educação Infantil. Há três anos, 
temos observado que as crianças estão participando com cada vez mais envolvimento. 

sustENtaBILIDaDE: a hORta Na 
EsCOLa E suas CONtRIBuIçõEs

autoria: Tania Aparecida Milanezi [taniamilanezi@ig.com.br]
Instituição: CEI Marquês de Rabicó

área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Atitudes 
relacionadas à saúde e ao bem-estar individual e coletivo com ações cooperativas

Um dos principais objetivos de se contar histórias é o da recreação. Mas a importância de contar 
histórias vai muito além. Por meio delas podemos enriquecer as experiências infantis, desenvol-
vendo diversas formas de linguagem, ampliando o vocabulário, formando o caráter, desenvolvendo 
a confiança na força do bem, proporcionando à criança viver o imaginário e, por que não, conciliá-

-las com práticas sociais, que, no meu caso, foi a utilização do livro “O nabo gigante” na introdução 
da horta na escola, o que também se difundiu como projeto de incentivo à leitura para as crianças. 
Por meio da horta é possível propiciar conhecimentos e habilidades que permitem às pessoas pro-
duzir, descobrir, selecionar e consumir os alimentos de forma adequada, saudável e segura e assim 
conscientizá-las quanto as práticas alimentares mais saudáveis, fortalecer culturas alimentares e 
discutir a possibilidade do aproveitamento integral dos alimentos, bem como a utilização do solo 
e a importância da água.
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tRaBaLhaNDO O REsPEItO À DIVERsIDaDE 
E Às DIFERENças Na EDuCaçãO INFaNtIL
autoria: Patrícia Santos de Arnellas [patyarnl@terra.com.br]
Instituição: CEI Monteiro Lobato – Prefeitura de vinhedo
área: Orientação educacional – Tema específico: Cidadania, 
respeito à diversidade e vivência de deficiências

O trabalho foi pensado como uma forma lúdica de trabalhar a temática das diferenças e deficiên-
cias com crianças na faixa etária de 3 a 5 anos. Para isso foi elaborada uma sequência didática de 
modo a fazer as crianças refletirem sobre a diversidade humana. Primeiramente, foi montado um 
mural ilustrativo, utilizando imagens das personagens deficientes que fazem parte da Turma da 
Mônica, com a explicação sobre cada deficiência. Em seguida, foi desenvolvida uma atividade por 
dia: exibição de filme sobre diversidade, leitura de livro sobre respeito às diferenças, apresentação 
de diferentes tipos de deficiências (com personagens da Turma da Mônica) e das necessidades espe-
ciais de cada deficiente, vivência de deficiência física (sem mãos) e visual (com vendas) no momento 
de se servir no almoço e, por fim, uma experiência de integração sensorial numa sala ambientada 
com diferentes materiais que permitem exploração por diferentes canais sensoriais (audição, tato, 
olfato, visão e paladar).

um COmPROmIssO sOCIaL: aPRENDENDO 
a LIDaR COm O PRECONCEItO
autoria: Maria de Lourdes Moraes [moraes2007lourdes@hotmail.com]
Instituição: Associação Cristã Corrente de Luz
área: Orientação educacional – Tema específico: Lidar com o preconceito

Projeto “Meu Brasil, brasileiro”, tem como objetivo mostrar que existe sim caminho para a mudança 
na forma como o preconceito é tratado em sala de aula, que o professor tem responsabilidade e deve 
saber atuar, deve estar preparado e ir além, acolher as crianças, dar-lhes voz e protagonismo, para que 
elas possam tecer ao longo da sua trajetória uma postura mais segura ao compreender que as diferen-
ças existem e que as vão encontrar em muitos lugares, infelizmente, mas devem ser conscientes de que 
somos todos iguais nos direitos. O que espero ter feito ao longo deste projeto foi lançar a semente do 
entendimento no coração de cada um.
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VIVENCIaNDO atRaVés Da aPRECIaçãO E 
PRátICa as DIFERENtEs aLtuRas sONORas

autoria: Shirleyne L. Grané Diniz [shirleyne.diniz@cda.colegiodante.com.br] 
Gabriela vasconcelos Abdalla [gabriela.mus@gmail.com]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Música

A partir da canção “O Elefante e a Joaninha”, de Hélio Zinskind, as crianças vivenciam, através do 
corpo, o som grave (elefante) e o som agudo (joaninha). Após uma pesquisa de timbres, realizada 
pelos alunos, são determinados dois instrumentos de alturas diferentes. A turma é dividida em dois 
grupos (grave e agudo). As crianças que estavam com o instrumento grave, ao ouvirem o elefante, 
marcam a pulsação, e as que estavam com o instrumento agudo, ao ouvirem a joaninha, também se 
manifestavam marcando a pulsação. 

VOCê tEm FOmE DE quê?
autoria: Ana Cristina whitaker de Castro Santos Souza [acristinawsouza@gmail.com]  

Carina Portilho Perci [caca_perci@yahoo.com.br]  
Solange Giordano [solangegior@hotmail.com]

Instituição: Colégio Elvira Brandão
área: Orientação educacional – Tema específico: Acolhimento de alunos e pais

Sabemos que o início do ano é uma época delicada na vida das famílias, crianças e até dos professo-
res. Todos estão com a sensação de tudo novo: como será? A comparação com o ano anterior é ine-
vitável. As crianças pensam: será que a professora é legal como a do ano passado? Os pais: será que 
essa professora é tão competente como a do ano passado? E nós: como será essa turma, os alunos 
vão gostar de mim? Pensando em tudo isso, planejamos uma chegada em que todos fossem provo-
cados a expor seus desejos, diminuindo esses conflitos internos. Sendo assim, os pais puderam ter 
uma breve ideia de como a professora de seu filho trabalharia; os alunos expuseram o que sentiam; 
e nós, professoras, pudemos conhecer o nosso público e mostrar nosso modo de trabalhar: escutar 
nossos alunos, ajudá-los a expor suas opiniões e respeitar as dos outros.
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yOga E Os sONs: ExPERImENtaçãO 
E CRIaçãO musICaL
autoria: Bruna Sanzone Teixeira Lacerda [brunanias@hotmail.com] 
Ananias Sanzone Teixeira Lacerda
Instituição: Educati Educação Infantil
área: Educação física

Projeto de criação musical a partir da temática da yoga. Realizado com alunos da Educação Infantil 
que foram sensibilizados através das posturas (ásanas), respirações (pranayamas), mandalas e relaxa-
mento, para que através da experimentação desse universo sua criatividade fosse despertada, resul-
tando em autênticas composições musicais. Como produto final desse processo foi desenvolvido um 
jogo da memória com cartas e vídeos produzidos com os materiais recolhidos durante as aulas.
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 acolher signifi ca 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. 

Diretrizes Curriculares Nacionais – Art. 23 (adaptado)

Ensino

fundamental I
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a EDuCaçãO musICaL Na 
ERa Da LOusa DIgItaL
autoria: Humberto Cortez [humberto.cortez@cda.colegiodante.com.br] 
Suely Lerner [suely.lerner@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Música

O presente trabalho tem por objetivo a compreensão do fenômeno sonoro enquanto matéria-prima 
da música: discriminação auditiva, prática vocal e instrumental, leitura e execução de partitura não 
convencional (por imagem).

a ELaBORaçãO DE síNtEsEs DE auLa 
PaRa um aPRENDIzaDO sIgNIFICatIVO
autoria: Juliana wasser Bueno de Mello [juwasser@gmail.com]
Instituição: Escola villare
área: Português

Quais atividades em sala de aula podem contribuir para a prática da produção escrita dos alunos 
do 4º ano? Como os registros elaborados por eles durante as aulas podem favorecer a construção 
de seus conhecimentos? Considerando essas e outras inquietações, foram elaboradas diferentes ati-
vidades com o objetivo de serem verificadas e analisadas as contribuições da elaboração de sínteses 
e registros das aulas para um aprendizado mais significativo dos educandos, colaborando para a 
formação de cidadãos competentes no uso da linguagem.

a FORmaçãO DO PROFEssOR PaRa a 
INCLusãO DO aLuNO EsPECIaL
autoria: Tatiane nunes valente [tatianetvalente@gmail.com]  
Edielso Manoel Mendes de Almeida [edielsoalmeida@bol.com.br]
Instituição: EM Maria José dos Santos ferreira
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: 
Como ensinar alunos especiais através de jogos

Este relato de experiência é resultado de um projeto desenvolvido em uma escola pública em Ma-
capá. Teve como objetivo construir jogos pedagógicos com os professores que evidenciem as po-
tencialidades dos alunos com necessidades educativas especiais, assim como vivenciar atividades 
práticas na sala de aula, através de recursos que estimulem o ensino de maneira criativa e praze-
rosa, favorecendo o aprendizado de todos. Esta experiência foi desenvolvida em 3 etapas: pesquisa 
diagnóstica, análise dos dados coletados e desenvolvimento do projeto (roda de conversa, oficinas 
e intervenção na sala de aula). As oficinas permitiram aos professores analisar melhor o comporta-
mento, as deficiências e as potencialidades dos alunos especiais, para a partir dessa reflexão cons-
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truir jogos com os professores e praticá-los na sala de aula, com o auxílio do professor do AEE que 
acompanha esse aluno. Esse trabalho conjunto permitiu a troca de experiências e o esclarecimento 
das dúvidas existentes.

a ImPORtâNCIa DE um EsPECIaLIsta 
NO auxíLIO DE atIVIDaDEs 

PRátICas Em CIêNCIas
autoria: Silvio Benedito Pereira da Silva [prof.pereira@ig.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Ciências naturais

O projeto desenvolvido durante os anos 2013 e 2014 no Fundamental I teve por objetivo auxiliar 
as professoras na preparação de atividades em ciências que pudessem instigar a curiosidade dos 
alunos, eliminar o preconceito acadêmico de que atividades sinestésicas, por não serem contem-
pladas nas avaliações nacionais e internacionais, seriam menos importantes na formação do conhe-
cimento e permitir que os alunos pudessem ser protagonistas na formação do conhecimento em 
ciências, seja em atividades de campo, seja em práticas experimentais em laboratório.
Os resultados mais importantes deste projeto foram o nítido aumento de interesse dos alunos nas 
atividades de ciências, uma melhor sistematização do conteúdo programático e maior facilidade 
das professoras no desenvolvimento de conteúdos específicos que viessem a precisar de auxílio.
A presença de um especialista para apoio nas múltiplas atividades em ciências demonstrou ser uma 
ferramenta pedagógica importante e eficaz para o Fundamental I.

a ImPORtâNCIa DE VILLa-LOBOs 
Na EDuCaçãO musICaL

autoria: Marina Almeida de Oliveira [marina.almeida@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

área: Música

O objetivo do projeto é apresentar o compositor Heitor Villa-Lobos para os alunos, bem como sua 
obra “O trenzinho do caipira”, com a utilização de percussão corporal e canto coral.
Também trazer sua vida e obra, através de um RAP educacional feito por Thelma Chan, para moti-
var os alunos a aprenderem e se identificarem com o compositor.
Como vivemos em uma sociedade de grande diversidade cultural e musical, o professor de música 
nas escolas tem como prioridade apresentar grandes nomes da nossa música, seja erudita ou popu-
lar, para aumentar o repertório dos alunos e valorizar nossa cultura.
Neste ano, o compositor escolhido foi Villa-Lobos, em função da sua importância dentro do con-
texto escolar, já que foi o pioneiro na introdução de música nas escolas.
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a ImPORtâNCIa DO BRINCaR NO PROCEssO 
DE ENsINO-aPRENDIzagEm DE LíNgua 
INgLEsa: VIVêNCIas NO INtEgRaL
autoria: victor fernandes fiorotti [victor.fiorotti@usp.br]
Instituição: Escola villare
área: Inglês

O presente trabalho visa abordar o “brincar” no ensino, tendo como perspectiva uma abordagem 
comunicativa da linguagem. O brincar, nesse contexto, pode agir enquanto ferramenta facilita-
dora dos processos de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa uma vez que permite ao aluno uma 
aprendizagem efetiva e significativa. 
Ao iniciar a tentativa de decifrar o código do outro – a Língua Inglesa – o aluno estabelece relações 
com diversas manifestações socioculturais que lhe permitem discursivamente a instauração de um 
Eu frente ao reconhecimento e atualização do Outro. Esse processo, por fim, permite que o aluno 
reconheça e reflita sobre o seu próprio papel enquanto sujeito histórico, inserido em uma determi-
nada língua e cultura.
Nossos alunos, então, ao longo do ano de 2014, iniciaram uma nova etapa de aprendizado, pau-
tada não apenas no conhecimento formal da língua, mas em suas brincadeiras, músicas e mani-
festações culturais. 

a ImPORtâNCIa DO LaBORatóRIO 
DE CIêNCIas NO FuNDamENtaL I
autoria: Marcia nichii [marcia.tsuruni@colegiomaterdei.net]  
Erica Mantovani [erica.mantovani@colegiomaterdei.net]
Instituição: Colégio Mater Dei
área: Ciências naturais

Aulas no Laboratório de Ciências no Ensino Fundamental I devem ir além de repetir os resulta-
dos apresentados nos livros. Esses momentos precisam proporcionar a investigação, em que os 
resultados nem sempre são os esperados para possibilitar o levantamento de hipóteses. Além do 
conteúdo curricular apresentado de forma prática, o laboratório deve ser um local mágico que 
desperta a imaginação e a curiosidade, ingredientes que, usados de forma adequada, tornam o 
aprendizado significativo.

104

105

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   68 18/05/15   18:35



ENsINO FuNDamENtaL I69

a INquIEtuDE Da EsPERa: uma 
ExPERIêNCIa NO ENsINO DE aRtE

autoria: Rita de Cássia Soares de Oliveira Sannazzaro Pereira [rita-soares@superig.com.br]
Instituição: Instituto de Educação Infantil e Ensino fundamental Liceu Albert Sabin

área: Artes Plásticas

A experiência deu-se a partir da necessidade de a educadora, ao estar na sala de aula/ateliê, preparar 
o ambiente e receber os educandos. Esta questão suscitou a introdução de um fazer artístico que 
antecedia a aula do plano de ensino. Nesse sentido, este momento de espera gera certa inquietude 
nos educandos que, ao ter que aguardar a educadora organizar os materiais para o andamento da 
aula, adentram o espaço e já se colocam em movimento, cujo trânsito deve ser usado na construção 
de uma poética pessoal, capaz de, no percurso do processo de criação, dar visibilidade à subjetivi-
dade que se manifestará nos traços, nas marcas que se fixarão no suporte-jornal, usado para revestir 
as mesas da sala de aula/ateliê. Chega-se, com esta experiência, à importância da transformação 
que ela proporciona no contato com o suporte, com os procedimentos atitudinais, no aprendizado 
com o outro, na narrativa que se constrói e no desencadeamento que esta experiência efetiva na 
produção subsequente. 

a INtERDIsCIPLINaRIDaDE 
NO PROjEtO LItERáRIO

autoria: Claudia Lachat [clau_lachat@hotmail.com]  
Patrícia Paulino de freitas [pkm.freitas@gmail.com]

Instituição: Colégio Rio Branco – Campinas
área: Português

Esta apresentação visa socializar os resultados do Projeto Literário desenvolvido com alunos dos 
primeiros anos do Ensino Fundamental I, do Colégio Rio Branco Campinas. Trabalhamos com o 
livro “Viviana, Rainha do Pijama”, de Steve Webb. Trata-se da história de uma menina que tinha 
um lindo pijama e ficava a pensar: “que tipo de pijama os animais usam quando vão dormir?”.
Nosso principal objetivo foi a prática da escrita e da leitura de forma prazerosa e interdisciplinar. 
Contemplamos as características dos diferentes gêneros apresentados na história, o tratamento 
da informação a partir de gráficos, o estudo do tempo e espaço que ocupamos no mundo a partir 
dos personagens, a observação, a análise e o estudo das características, habitat e peculiaridades dos 
animais, estimulando a curiosidade e a pesquisa, dando às crianças a possibilidade de transformar 
suas concepções e formular novas representações do mundo a partir de situações de aprendizagem.

106

107

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   69 18/05/15   18:35



70INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

a matEmátICa Nas séRIEs INICIaIs
autoria: Maria Angélica yuriko Arata [mariaangelica@liceusantista.com.br] 
Demetria Michelle Santos [michelle.santos@liceusantista.com.br] 
Maristela Baldan zambelli [marisbz@hotmail.com]
Instituição: Liceu Santista
área: Matemática

Ao iniciar o Ensino Fundamental, as crianças já trazem consigo experiências diversas em relação à 
matemática que foram adquiridas dentro ou fora da educação infantil. Tais experiências mostram 
como as crianças pensam e reforçam estratégias de ensino pensadas na construção de um repertó-
rio para que possam compreender análises de relação e propriedades ao seu redor.

a mEDIaçãO DO COORDENaDOR 
PEDagógICO FRENtE À atuaçãO DOCENtE
autoria: Adriana Amore Santana [adriamore@liceusantista.com.br]  
fernanda zípoli Monteiro Papa [fernanda.papa@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: 
Orientação pedagógica e formação docente 

O trabalho desenvolvido pela coordenação pedagógica foi direcionado ao grupo de professores do 
Ensino Fundamental 1. A prática de mediação e orientação aos docentes ocorre periodicamente, in-
dividual e coletivamente, com o intuito de ampliar a reflexão e o repertório dos educadores. Nesse 
contexto, o papel do coordenador pedagógico é de suma importância no que tange o acompanha-
mento, a análise e as contribuições didáticas e formativas.
Entendendo que um processo de formação não se finda, mas busca outros meios de expansão, a 
mediação da coordenação encontra razões para ir além. Contudo, o movimento da educação se 
dá pela troca de saberes, boas práticas e reflexões, o que sempre promove avanços e transformação. 
Assim, fortalecer o docente, ampliar possibilidades e promover práticas assertivas são a culminân-
cia desse trabalho de parceria entre professor e coordenador

a músICa COmO ExPOENtE Na FORmaçãO 
E NO PROtagONIsmO Na INFâNCIa
autoria: Roger de Lima [roger.dlima@hotmail.com]
Instituição: Casa Transitória dos Servidores de Maria
área: Música

A música na infância consiste em trabalhar a percepção e a linguagem musical, usando as brinca-
deiras, a liberdade e a criação como ferramentas básicas para o aprendizado teórico (fundamentos 
e história da música) e prático (instrumental).
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O objetivo é despertar o prazer pela aprendizagem da música e perceber as crianças alegres e acre-
ditando em suas capacidades.

a RODa DE CONVERsa E a REORgaNIzaçãO 
DO tEmPO E DO EsPaçO

autoria: Danielle Rocha [drocha2@hotmail.com]
Instituição: EMEf Anexa ao Educandário Dom Duarte

área: Orientação educacional – Tema específico: Roda de conversa

Buscando uma atitude diferenciada, a Roda de Conversa vem nos auxiliar a construir uma nova 
escola, com práticas diferentes e inovadoras, em que o estudante possa expressar-se, pensar o seu 
cotidiano, ouvir o outro, melhorar sua empatia, aperfeiçoando as habilidades que favoreçam o 
diálogo, construindo uma nova relação com os conflitos e uma sociedade mais democrática, mais 
tolerante e menos violenta. As rodas de conversa são desenvolvidas diariamente ao final do período 
de aula. Os estudantes organizam a roda, fazem sua inscrição levantando a mão, aguardam sua 
hora de falar e podem expressar-se sobre qualquer assunto. Objetivamos que o estudante aprenda a 
utilizar o diálogo e a reflexão, este trabalho não busca um resultado imediato, busca a construção 
ao longo da vida, porém com a prática diária percebemos que seu resultado é a melhor relação das 
crianças consigo, com o grupo, com a escola.

a saLa DE RECuRsOs muLtIFuNCIONaIs 
COmO a mOLa DO tEmPO – 
mEmóRIas DE haRRysON

autoria: Rosemeire Soares Estremeira [roseestremeira@hotmail.com]
Instituição: Prefeitura de Santo André

área: Gestão escolar – Tema específico: Educação Inclusiva – AEE

Como uma prática pedagógica, com uma criança diagnosticada como autista, pode trazer como 
efeito uma mudança na forma como esse aluno está no mundo? Essa experiência pedagógica partiu 
de um projeto chamado Memórias de Harrysson, que durou aproximadamente 6 meses. Diante dos 
efeitos deste trabalho, chegamos a um questionamento do diagnóstico e a possibilidade de enca-
minhamentos para a Secretaria da Saúde. A aprendizagem funcionou como uma mola propulsora 
do desenvolvimento para essa criança. O tempo que estava parado resolveu voltar a andar. Essa 
criança chegou à Sala de Recursos Multifuncionais como um bebê e saiu como um menino de 12 
anos, com dificuldades.
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aEDEs aEgyPtI + tICs = BOas 
sItuaçõEs DE aPRENDIzagEm
autoria: Tânia Regina da Cruz dos Santos 
[tania.santos@colegiooswald.com.br ou taniareginasp]  
Carolina Gil Santos wolff [carolina.gil@colegiooswald.com.br]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade
área: Ciências naturais

Este projeto tem como objetivo abordar conhecimentos relacionados a áreas de conhecimentos (lín-
gua portuguesa e ciências naturais), de maneira significativa e apoiada em situações que invadem o 
interior da sala de aula, ou seja, trazendo um tema abordado pelos meios de comunicação; que com 
uma dose de intencionalidade ganha espaço na comunidade educativa, servindo de instrumento 
de aprendizagem para muitos. Uma proposta de trabalho apoiada no diálogo e nas observações 
advindas do exterior da escola ganha sua importância na medida em que os educadores, sensíveis 
às demandas trazidas pelos alunos, encaminham situações didáticas que contemplam momentos 
de leitura e o uso de novas tecnologias, que podem auxiliar nossos estudantes na elaboração e na 
apropriação de temas fincados na realidade. 

aLFaBEtIzaNDO COm sítIO 
DO PICaPau amaRELO 
autoria: Alessandra Mendes xavier [almenx@ig.com.br]  
Marisa firmino da Silva Sanches [promarisa@hotmail.com]
Instituição: Colégio Ateneu
área: Português

Este projeto visa a apresentar a literatura de Monteiro Lobato às turmas de alfabetização, enfatizando 
a importância da leitura, ajudando-as a perceber o quanto podem aprender de forma prazerosa.

aLImENtaçãO sauDáVEL
autoria: Ana Maria dos Santos volante [ana.volante@hotmail.com]  
Maria Carolina Moraes Danelon Jerônimo [mcaroljeronimo@gmail.com] 
neide Mathias Prieto [neidemp@uol.com.br]
Instituição: EE Dr. Luís Arrôbas Martins
área: Ciências naturais

O Projeto Alimentação Saudável desenvolvido com alunos de 6 a 10 anos conscientiza sobre a im-
portância da mudança de hábitos alimentares, através de experimentação e investigação, sempre 
aprendendo uns com os outros, modificando comportamentos, atitudes e conceitos.
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aNImaIs Em ExtINçãO
autoria: Alessandra Lameiras Buriti [aleburiti@hotmail.com]

Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Ciências naturais

Projeto animais ameaçados de extinção desenvolvido por alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I.
Esse projeto possibilitou aos alunos o desenvolvimento de diversas competências e habilidades 
como: trabalho em grupo, realizar pesquisa, criar um aplicativo sobre essa temática, desenvolver 
a criatividade ao ilustrar e imprimir em 3D, conhecer e representar o habitat natural do animal 
estudado, construir e programar os seus projetos e trabalhar a oralidade. O resultado final se fez 
em uma mostra onde os alunos apresentaram os seus projetos.

aPREsENtaçõEs E ExPOsIçõEs 
Na EsCOLa: uma NOVa VIsãO 
sOBRE O PROCEssO CRIatIVO

autoria: Thais Teixeira Hörnke [thais.hornke@arbos.com.br]  
Bruna Sanzone Teixeira Lacerda [bruna.lacerda@arbos.com.br]

Instituição: Colégio Arbos
área: Teatro

As apresentações e exposições devem ser um momento de aprendizado e compreensão do processo 
criativo do aluno. O aluno deve se identificar com aquele local, reconhecer sua produção e de seus 
colegas, estabelecer relações das apresentações e obras expostas com o resultado de seu trabalho. 
Este resultado dialoga com o processo desenvolvido em aula, proporcionando significado e man-
tendo o aluno como protagonista, dentro de uma concepção de educação ativa.

aRtE EgíPCIa – ImItaçãO DO PaPIRO
autoria: Elaine Bocalini Gobatti [elainebocalini@gmail.com] 

Mitsuco Morisita [mitimorisita@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália – L.S. – unidade Saúde

área: História

Os alunos entraram em contato com o tema por meio da observação de imagens e texto explicativo 
para conhecer a importância da cultura egípcia: pintura, escultura, arquitetura, religião, escrita 
hieroglífica e o papiro como referenciais históricos para a civilização da época.
Confeccionar uma imitação do papiro artesanalmente com gaze em tiras e colando-as sobre o 
papel canson ou sulfite. Tingir a gaze com a mistura de café com cola líquida para obtenção da cor 
do papiro.
Após secagem, representar graficamente sua obra respeitando o tema estudado e pintar com giz de cera.
Pesquisa do seu nome em hieroglifo e colagem no trabalho.
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assEmBLEIas DRamatIzaDas E a 
FORmaçãO DO gRuPO-CLassE
autoria: Ana Lúcia Arbex [analucia.arbex@gmail.com]
Instituição: Escola nossa Senhora das Graças – Gracinha
área: Orientação educacional – Tema específico: Assembleias Escolares Dramatizadas

As assembleias escolares têm proporcionado momentos de reflexão e troca entre os alunos, au-
xiliando na formação do grupo e resolução de problemas. Nessa nova abordagem (Assembleias 
Dramatizadas) o teatro entra como elemento motivador e lúdico, dando oportunidade para que 
o aluno possa expressar-se por outros meios além da fala. Ao dramatizar os conflitos levantados 
pelo grupo, ele tem a oportunidade de colocar-se no lugar do outro e, ao assistir às cenas, passa a 
ser espectador, assumindo uma postura crítica e reflexiva em relação ao tema trabalhado. A cada 
assembleia os alunos constroem registros coletivos que refletem a experiência vivida e os temas 
discutidos e compartilhados.

assEmBLEIas EsCOLaREs – um NOVO 
OLhaR sOBRE a CONVIVêNCIa EsCOLaR 
NO CICLO DO FuNDamENtaL I
autoria: João Afrânio Lessa neto [joao.afranio@gmail.com]  
Bruno Ottati Marte [bruno.marte@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Orientação educacional – Tema específico: Competição x cooperação

O Projeto das Assembleias Escolares surgiu em um momento em que os alunos do Fundamental I 
estavam vivenciando um dilema durante o período do intervalo, tornando-se uma proposta muito 
produtiva para a escola. 
Depois de discutidir a ideia com as professoras, as auxiliares de sala e a coordenação, foi elaborada, 
durante os encontros do P.D.P.S., uma pré-assembleia para que os alunos conhecessem o conceito 
desse tipo de reunião. Nela, foram determinados os motivos pelos quais seria realizada essa atividade.
A partir das assembleias, os alunos puderam compreender o que estavam acertando e errando, de 
acordo com as regras e os combinados, e então começaram a perceber que era necessária uma mu-
dança. Não por parte dos outros, mas cada qual a partir de si mesmo.
As assembleias acabaram ganhando força quando eles começaram a dar ideias e sugestões para que 
houvesse de fato mudanças e melhoras nas regras e posturas no jogo. E o mais importante, o foco 
da atividade, que era de competição, foi voltado para o foco de cooperação.

119

120

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   74 18/05/15   18:35



ENsINO FuNDamENtaL I75

assEssORIa PEDagógICa – PLaNEjamENtO, 
mEtODOLOgIa E aVaLIaçãO
autoria: Rodrigo Capparelli fonseca [rodrigo@nipec.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Organização 

curricular do Ensino fundamental I em matemática e ciências

Por meio de um programa de formação continuada de professores do Ensino Fundamental I, o 
trabalho foi desenvolvido no colégio Objetivo de Sorocaba e partiu da avaliação de suas provas e 
atividades de sala de aula para a composição democrática de uma proposta curricular autêntica 
com suas consequentes estratégias de autoavaliação (monitoramento curricular). As reuniões se-
manais compostas por professores, assessores e coordenadores permitiram a elaboração de ativida-
des e sequências didáticas que formaram um importante portfólio do trabalho desenvolvido. Com 
esse material em mãos, foi possível a identificação das habilidades praticadas e valorizadas pela 
organização para posterior formatação da matriz curricular institucional relacionando conteúdo, 
habilidades e níveis de complexidade (básico, operacional e global). Por fim, foram criadas avali-
ções de monitoramento dessas matrizes curriculares como elemento fundamental de intervenção 
e melhora da qualidade pedagógica no segmento. 

atENDImENtO hOsPItaLaR E 
DOmICILIaR – DEsaFIaNDO Os 

LImItEs Da EDuCaçãO EsPECIaL
autoria: Adriana Aparecida Mafra da Silva [adrimafraregis@ig.com.br] 

Solange Lima Serafim da Silva [solangeserafim19@gmail.com]
Instituição: Prefeitura de Santo André

área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão: educação hospitalar

Este trabalho tem o propósito de evidenciar a prática da Educação Especial em ambientes não 
formais de ensino, como o hospital e o domicílio, mas que são possíveis apesar de todos os prog-
nósticos desfavoráveis à aprendizagem.
Compartilharemos o atendimento de uma aluna de sete anos, hospitalizada a quase quatro anos em 
uma UTI pediátrica em Santo André. Frente a todas as questões que envolvem essa aluna, há de se 
fazer o possível para ampliar seus conhecimentos, sendo necessário trazer o mundo até ela por meio 
de atividades lúdicas e prazerosas que quebrem um pouco o sofrimento de um ambiente hostil que 
aluna vivencia, explorando suas habilidades e estimulando uma vivência de rotina escolar.
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auLas PRátICas E INVEstIgatIVas 
NO EstuDO DOs VEgEtaIs
autoria: Patricia narcizo Medeiros [patricia.medeiros@objetivosorocaba.com.br] 
Roberta Rodrigues de Castro [roberta.castro@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Ciências naturais

Do que um vegetal precisa para viver? Todo vegetal é igual? Quais são as suas partes e funções?
Partindo de questionamentos relativamente simples, os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I  
foram levados a observar e investigar a natureza que nos cerca, ampliando conceitos a respeito 
da função de cada parte que constitui um vegetal, fotossíntese, germinação, polinização, biomas. 
Mesclando atividades práticas e teóricas, os conteúdos foram sendo pesquisados, ampliados e re-
gistrados de diferentes maneiras, tornando o aprendizado muito mais significativo e colocando o 
aluno como protagonista de seu aprendizado.

aVENtaL matEmátICO
autoria: Edemara fátima Macena Pissaia [edemarafm@yahoo.com.br]
Instituição: EMEB Moisés Cândido vieira
área: Matemática

Projeto Aventais Matemáticos
Nossa intenção:
Trabalhar Sistema de Numeração Decimal no 1° ano do Ensino Fundamental I
os objetivos:
Trabalhar o valor posicional do algarismo no SND
Por quê?
Na contagem, quando iniciamos a ciência da matemática, explicamos às crianças que o número três 
(3) equivale a três unidades e no momento em que chegamos às dezenas ele não vale mais três, pois 
mudou de posição, passando a valer trinta unidades. Percebe-se a confusão na cabeça das crianças, 
perfeitamente identificada em seus olhares. Surge o medo, a angústia e a vontade de sair correndo 
desse ambiente escolar que muitas vezes as sufoca.
Por entendermos que esse pensamento é complexo para elas, pois ainda não possuem essa reversibili-
dade, optamos por um jogo que estimulou a compreensão desse processo trabalhando com o corpo, 
tampinhas e palitos de sorvete. Assim, foi possível que elas percebessem as diferenças entre a 1ª e a 2ª 
ordem no Sistema de Numeração Decimal.
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BasquEtE aLém Da EDuCaçãO FísICa
autoria: nubia do Carmo Corredor [nubia_bauru@hotmail.com]

Instituição: EE Profª. flora Stella
área: Educação física

O projeto basquete além da educação física visa incentivar os alunos do quinto ano da EE Profª. 
Flora Stella nos tempos livres, uma prática diferente do futebol, criando uma nova cultura de 
movimento na comunidade e favorecendo a socialização e educação através do esporte. Foram 
desenvolvidas atividades como jogos pré-desportivos de basquete, trabalhando o aspecto lúdico, 
fundamentos e minijogos. Ao final do projeto os alunos participaram de uma competição entre as 
escolas estaduais da região, contra crianças do sexto e sétimo ano, onde puderam vivenciar o jogo 
contra outra equipe e todas as emoções de um campeonato. Experimentaram perdas e ganhos e a 
valorização do colega e da amizade dentro e fora da quadra.

BImEstRãO
autoria: vanessa freitas Munhoz [vamunhoz@hotmail.com]  

Terezinha fátima de Castro [prof.fatimacastro@hotmail.com]
Instituição: EMEB frei Lauro de Carvalho Borges

área: Gestão escolar – Tema específico: Avaliação

O “Bimestrão” traz uma oportunidade dinâmica para o professor avaliar o conhecimento adqui-
rido pelos alunos sobre qualquer assunto; integra os conteúdos ao lúdico e proporciona às crian-
ças momentos de autoavaliação quanto à aprendizagem através de leitura, interpretação, resgate 
de informação, escolha de estratégia em grupo e oralidade. A atividade pode ser desenvolvida em 
sala ou fora dela, de forma simples e prática. Basta ter um campo quadriculado (um tabuleiro) e 
algumas fichas com as perguntas sobre o conteúdo que se deseja avaliar. Para que o jogo se torne 
eletrizante, contamos também com algumas “bombas” que interrompem o percurso do jogador, 
fazendo-o torcer para que o seu adversário erre e, assim, possa retomar o seu jogo. Aprendemos 
com as crianças que os conteúdos podem ser divertidos se fizerem parte do mundo da brincadeira 
e que proporcionar momentos agradáveis de avaliação faz com que estudar seja um prazer! 

BRINCaDEIRas DO muNDO: a 
ExPLORaçãO DE mOVImENtOs E 

VIVêNCIas DE DIFERENtEs CuLtuRas
autoria: Giovanna de fátima Ballarin Leandro [giballarin@yahoo.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: Educação física

Brincadeiras do Mundo: a exploração de movimentos e vivências de diferentes culturas para alunos 
do primeiro ano do Ensino Fundamental.
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Esta proposta relaciona-se com o Projeto de série “Crianças em qualquer canto". Alinhado com 
o trabalho em sala, o componente Educação Física trabalhou jogos e brincadeiras de oito países: 
Itália, Peru, México, China, Holanda, Marrocos, Índia e Nova Zelândia.
Além do trabalho de identificar e descrever os jogos e brincadeiras vivenciados existiu uma interme-
diação da professora de Educação Física, buscando relacionar as atividades dos outros países com 
as de seus repertórios.
Dentro das brincadeiras, os alunos tiveram a possibilidade de trabalhar em atividades musicadas, 
de pegar e com grande locomoção.
A vivência dessas brincadeiras proporcionou aos alunos a possibilidade de trabalhar com jogos 
simples e diversificados que envolviam ou não a exploração de materiais. 

BRINCaNDO COm a ROBótICa, 
aPRENDENDO FísICa...
autoria: Marcelo Ribeiro Salles [marcelo.salles@ceb.g12.br]
Instituição: CEB – Centro Educacional Brandão
área: física

Com o objetivo de estimular o interesse dos alunos pela disciplina de Física e aprimorar o processo de 
aprendizagem, utilizamos a Robótica Educacional como ferramenta facilitadora. Ela consiste no de-
senvolvimento de protótipos relacionado com o tema da grade curricular do aluno ou com desafios.
Em seu desenvolvimento, buscamos aproveitar os aspectos favoráveis dos trabalhos em grupos, 
conflitos, competições e testes.
Percebemos que as oficinas de Robótica do CEB aumentam o interesse dos alunos pelas disciplinas 
de física, matemática e informática, melhorando o desempenho deles, permitindo também uma 
avaliação mais ampla do processo de aprendizagem que promove a integração dos alunos do En-
sino Fundamental 1 com os do Ensino Fundamental 2. Para exemplificar, mostraremos resultados 
obtidos em 5 anos de Robótica Educacional no Ensino Fundamental 1.

BRINCaNDO COm Os 4 ELEmENtOs 
– atELIê Das CRIaNças NO 
FEstIVaL DE aRtE sERRINha
autoria: Ana Letícia Penedo [analepenedo@uol.com.br]
Instituição: festival de Arte Serrinha
área: Artes Plásticas

Relato de experiências desenvolvidas de 2012 a 2014 com o ateliê das crianças no Festival de Arte 
Serrinha, em Bragança Paulista, na Fazenda Serrinha.
O ateliê das crianças é um espaço onde a natureza é quem dá o tom das brincadeiras com a água, o 
fogo, o ar e a terra.
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Um espaço de oficina que permite que as crianças tenham possibilidades de experiências com a arte 
e os elementos, que propõe diferentes sensações e brincadeiras.
Espalhadas por todos os cantos da fazenda, a natureza e a arte alimentam a prática da experimen-
tação e da liberdade, estimulam passeios, criações e conversas animadas, aliadas a propostas que 
permitem a brincadeira livre, que se transforma em experiência estética.
É o lugar do sensível, próprio para fazer arte, contar histórias, ouvir música e brincar. Fios de uma 
mesma trama, tecida com as crianças.

BRINCaR COm aREIa, água E suCata
autoria: Marcela Juliana Chanan [marcelachanan@gmail.com]

Instituição: Escola nossa Senhora das Graças – Gracinha
área: Artes Plásticas

Hoje em dia, o brinquedo está pronto e a brincadeira está dada. A sucata é um bom material que vai 
para o lixo e muitas vezes não é reciclado, jogamos embalagens resistentes e em perfeitas condições 
de reutilização. Quando a criança tem a possibilidade de criar o seu brinquedo ou do que aquele 
objeto pode se transformar na sua imaginação, seus olhos brilham e nasce uma empolgação, uma 
energia vital. Despertando o desejo, a criatividade, o interesse de poder criar e recriar o que quiser, 
quando quiser. Durante um semestre, todos os dias no parque, as crianças recorreram a caixas de 
sucata e exploraram-nas como bem quiseram. Algumas se interessaram mais e outras menos, mas 
mesmo assim foi maravilhoso observá-las: o olhar, a concentração a aparente bagunça foram traços 
que demonstraram o quanto elas estavam envolvidas, criando, crescendo, testando suas hipóteses 
e validando algumas. Porque brincar é a coisa mais séria que as crianças fazem, e elas são potentes, 
capazes e muito criativas!

BRINCRIaçõEs musICaIs: 
Das CaIxas À CaNçãO

autoria: Roseli novak [roselinovak@hotmail.com]
Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença

área: Música

O projeto “Brincriações musicais: das caixas à canção” tem dois pilares principais: o brincar livre 
e a criação musical a partir de materiais reutilizáveis como caixas, tubos, galões, baldes etc. Brin-
car com os materiais, apropriar-se deles, descobrir os sons que podem produzir, explorar os sons, 
elaborar sons, improvisar, criar, compor são os objetivos desse trabalho. Com eles, os alunos pu-
deram desenvolver a concentração, a escuta atenta, a percepção rítmica e melódica, a coordenação 
motora, a integração do grupo, a valorização da expressão criativa individual e grupal, a troca, o 
ver e ouvir o próximo. Venho desenvolvendo esse trabalho desde 2011, com alunos do 2º ano do 
Fundamental I. A cada ano, cada grupo cria um caminho próprio de expressão musical. Uns envere-
dam pelos batuques, com a força expressiva no ritmo, outros deixam o ritmo como pano de fundo 
para expressar-se em cantorias de repertório específico. No trabalho aqui apresentado, a expressão 
musical levou à criação de canções.
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BuILDINg ENgLIsh REaDERs
autoria: Bianca Sgai franco [biancafranco@escolasanti.com.br]
Instituição: Escola Santi
área: Inglês

Projetos de Leitura em Língua Inglesa para crianças do 2º ao 4º ano do Fundamental 1, com 
objetivos voltados para o uso da língua como: ampliação de vocabulário, pronúncia, fluência e 
compreensão textual; objetivos de postura de leitor como: conhecer e perseguir um autor, analisar 
escolhas de ilustração, formato e fonte dos livros e conhecer diferentes autores de Língua Inglesa e 
objetivos gerais do uso da língua em situações reais de comunicação. Através da seleção de diferen-
tes autores para cada ano foi proposto um trabalho que não só focava o uso do idioma como tam-
bém o leitor que queremos formar: questionador, com olhar crítico, observador e interessado. O 
que vimos foi um grupo de alunos completamente engajados que ao final do processo demonstrou 
ter alcançado todos os objetivos propostos e mesmo ultrapassá-los. Concluímos que investiremos 
mais ainda no uso da literatura como forte aliada ao ensino de línguas estrangeiras e ampliaremos 
nosso acervo na Biblioteca da Escola.

CamaLEãO: COREs, FORmas E LEItuRas
autoria: Luciano Carmo de Oliveira [lucianocarmo3x4@gmail.com]  
Kátia Aparecida Cândido Geraldo [katitacandido@yahoo.com.br]
Instituição: faculdade da Aldeia de Carapicuíba
área: Artes Plásticas

Oficina artística e literária acerca do Camaleão, animal curioso que pode causar estranhamento e 
incompreensão devido ao seu poder de camuflagem. De maneira lúdica e perceptiva desenvolvere-
mos significados variados acerca desse bichinho especial. Cantar, conhecer e perceber o quanto a 
natureza e seus elementos são potentes para a arte, a música e a literatura.

CamPaNha DO agasaLhO
autoria: Beatriz Bittencourt de faria Alves [bbittencourt@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Orientação educacional – Tema específico: Educação Solidária Socioambiental

Campanha do agasalho – Educação em valores, solidariedade, tecnologia e protagonismo discente.
Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das inteligências intelectual e emocional dos 
alunos, o projeto busca despertar o espírito de solidariedade, por meio do exercício da colaboração 
e da cooperação, possibilitando que os alunos se percebam como cidadãos ativos em busca de um 
mundo melhor. Trabalhando em grupo em prol de um objetivo comum, as crianças utilizam dife-
rentes recursos tecnológicos para sensibilizar a comunidade escolar em uma ação social.
Além de contribuir para a formação de cidadãos conscientes, críticos e reflexivos, aptos a decidir e 
atuar na realidade socioambiental, o trabalho evidencia a função social da escrita e de outros registros.
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CamPEONatO DE taBuaDa
autoria: Ghislayner Aparecida dos Santos [ghislayner@portoseguro.org.br]  

Thaís Schiavinato Eberlin [teberlin@portoseguro.org.br]  
Debora noemi Inouye [dnoemi@portoseguro.org.br]

Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Matemática

O Campeonato de Tabuada foi um projeto que teve como objetivo estimular a participação dos 
alunos do 4º ano a fim de ressaltar a aprendizagem do conteúdo e estimular os alunos a estudarem 
tabuada de uma maneira lúdica, utilizando a tecnologia. Para se prepararem para o campeonato 
os alunos tiveram acesso ao Treinando Tabuada do Portal Educacional. Após o estudo, os alu-
nos foram apresentados à dinâmica das aulas, ao valor da pontuação e às ferramentas da lousa 
eletrônica. Durante as rodadas do campeonato, anotávamos os erros e acertos com o objetivo de 
identificar os alunos que precisavam estudar mais. Ao término do campeonato fizemos uma tabela 
coletiva na lousa eletrônica para totalizar a pontuação das equipes. Com o resultado partimos para 
a edição gráfica no Excel e, por meio desse recurso, os alunos puderam vivenciar tabulação e gráfico 
de forma digitalizada. Para a finalização do campeonato de tabuada houve a entrega de certificado 
de participação e classificação.

CIDaDaNIa – aPRENDENDO a sER 
um CIDaDãO CONsCIENtE

autoria: vera Lúcia Souto [vls.educacao@gmail.com]  
érika verzegnassi [erika.verzegnassi@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália – Liga Solidária

área: Orientação educacional – Tema específico: Cidadania consciente

A vida em sociedade exige o cumprimento de certas regras, que são nossos deveres, afinal, do mesmo 
modo que temos direitos, também temos obrigações. Com esse projeto, nosso principal objetivo é 
oferecer aos nossos alunos a oportunidade de conscientizar-se de que, com o esforço de cada um de 
nós em exercer a cidadania, estaremos agindo para a construção de um mundo melhor, mais justo 
e igualitário. Uma nação só cresce e se desenvolve, se o seu povo exercer a cidadania.

CIêNCIa Na COzINha
autoria: Lygia Pereira Garrido [lygia.garrido@objetivosorocaba.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Ciências naturais

O objetivo do projeto foi despertar a curiosidade das crianças para questionar aquilo que faz parte 
do mundo onde vivemos, aliando conhecimentos gerais, culinária e ciências. Utilizando a língua 
inglesa para discutir questões de estado da água, temperatura de congelamento e meios de acelerar 
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e intensificar o processo, nossa experiência foi fazer sorvete sem utilizar a geladeira e em apenas 10 
minutos. Com debates, brainstormings e discussões, eles definiram quais materiais seriam neces-
sários para fazer sorvete, e logo em seguida, foram convidados a irem à cozinha e descobrir se era 
possível fazer sorvete utilizando cerca de dez itens, incluindo álcool, sal e potes plásticos.

CIêNCIa sOBRE a água PaRa 
O usO CONsCIENtE              
autoria: Sueli Aparecida valente [casuvalente@hotmail.com]
Instituição: EE Profª. zenaide Avelino Maia
área: Português

Esse trabalho teve como propósito apresentação para mostra cultural que acontece em nossa es-
cola todos os anos. E em 2014 o tema foi a Água, o que veio de encontro com a crise da água. Foi 
um trabalho muito bom de ser executado devido à crise que estamos passando. 
 Além de outros objetivos, o foco ficou na leitura e escrita com autonomia, em que os alunos do 3º 
ano no final dos nossos trabalhos se mostraram capazes de ler, escrever e interpretar, com desenhos 
e textos, incluindo livros didáticos, paradidáticos, informações trazidas do cotidiano de cada um, 
com auxílio da informática nas pesquisas diárias.
Com esse trabalho pude perceber um avanço significativo no aprendizado e na autonomia dos 
alunos para a série seguinte.
Foi um tema muito interessante e tivemos a oportunidade de trabalhar todas as matérias, da língua 
portuguesa até as aulas de educação física; por ser um tema transversal, ficou fácil o vai e vem dos 
conteúdos em prol de um mesmo projeto.

CIRaNDa CuLtuRaL
autoria: Maria Benedita Conceição Campos Batista [lucilagodoyparceirodaeducacao@gmail.com] 
Maria Aparecida dos Santos Ribeiro [masantos.ribeiro@yahoo.com.br]  
Elenilda de Campos Ribeiro [profelenilda@gmail.com]
Instituição: EMEf Prof. Alceu Coelho
área: Artes Plásticas

Com a realização e a culminância do projeto pudemos perceber o interesse dos alunos no resgate da 
cultura popular, principalmente com o envolvimento da comunidade que pode vivenciar aspectos 
culturais muitas vezes adormecidos.
A recompensa pelo desenvolvimento do projeto foi a satisfação com que as crianças vieram em 
forma de agradecimento dizer o quanto gostaram do evento.
Esperamos que com essa iniciativa sejamos disseminadores dessa ideia para toda a população.
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COmO Eu aPRENDO? – a utILIzaçãO 
Da téCNICa DE aNImaçãO stOPmOtION 

Na OFICINa DE ROBótICa
autoria: Tania Cristina Pereira Luciano [tania.pereira@cda.colegiodante.com.br] 

verônica Martins Cannatá [veronica.cannata@cda.colegiodante.com.br] 
Adriana Silva de freitas [adriana.freitas@cda.colegiodante.com.br]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Gestão escolar – Tema específico: utilização da Robótica

Relato da experiência de uma atividade desenvolvida nas oficinas de robótica do Colégio Dante 
Alighieri, para alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I.
A utilização da técnica stopmotion permitiu aos alunos refletir sobre o aprendizado e a reprodução 
de cenas do cotidiano escolar, bem como o desenvolvimento do trabalho em equipe com a elabora-
ção de storyboard, a construção de cenários e a edição de vídeos de até 1 minuto utilizando iPads.
A atividade foi estruturada em uma sequência didática de quatro etapas e os alunos, na etapa final, 
apresentaram diferentes perspectivas de diversos componentes curriculares, respondendo a ques-
tão proposta “Como eu aprendo?” 

COmO FazER Na EsCOLa uma COmIDa 
DE quE tODO muNDO gOstE?

autoria: fernando Antonio Perina Cardoso [fernando.cardoso@escolaviva.com.br] 
Eduardo Parizi [eduardo.alvares@escolaviva.com.br]

Instituição: Escola viva
área: Ciências naturais

Este trabalho de pesquisa parte da concepção de que a produção de conhecimento é resultado de 
um processo dinâmico de ensino e aprendizagem. A partir da escuta de reclamações de alunos do 
5º ano do Fundamental sobre a alimentação que era servida na escola, foi proposta uma implicação 
de todos no entendimento e discussão da questão. Decidimos iniciar uma investigação em que o 
primeiro passo foi uma roda de discussão sobre o assunto; conversaram com a nutricionista respon-
sável, construíram pautas de observação e saíram a campo para coletar os dados. Ao final, as crianças 
perceberam que acabam escolhendo os alimentos que vão consumir por muitos motivos e que o real 
problema se encontrava no campo da variedade, e não da qualidade dos alimentos servidos na insti-
tuição. O resultado final foi uma produção audiovisual que contempla as descobertas feitas por meio 
desta pesquisa e sugestões efetivas para os momentos de refeição, que foram incorporadas na rotina.
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CONtatOs ImEDIatOs DO PRImEIRO gRau
autoria: Graziella felizari dos Santos [felizabba@hotmail.com]
Instituição: CE SESI nº 339 – Araraquara
área: Ciências naturais

Quando os alunos do 3º ano B do SESI Araraquara terminaram de assistir a ET: O Extraterrestre, de 
Steven Spielberg, disse a eles que levaria, no dia seguinte, um ET de verdade para a aula. Cumpri minha 
promessa mostrando uma porção de meteoritos! Os alunos tinham nas mãos pedaços do Universo e o 
cenário estava pronto para nos dedicarmos ao estudo da Astronomia. Assim surgiu o projeto Contatos 
Imediatos do Primeiro Grau, em que os alunos analisaram meteoritos; observaram o Sol com óculos 
especiais; criaram crateras; debateram sobre a ida do homem à Lua; simularam um eclipse solar; utili-
zaram o relógio das constelações; reproduziram o Sistema Solar em escala; receberam a visita de um 
professor de Astronomia que, além de proporcionar diferentes atividades, trouxe Darth Vader como 
convidado espacial. O projeto deu origem ao livro Almanaque Contatos Imediatos do Primeiro Grau, 
produzido pelos alunos para compartilhar o que aprenderam e convidar todos a entrar em contato 
imediato com o Cosmos.

CORPO E mOVImENtO, um 
FEstIVaL DE POssIBILIDaDEs
autoria: neidson nunes Soares [professorneidson@gmail.com]
Instituição: EMEf Anexa ao Educandário Dom Duarte
área: Música

Corpo e Movimento, um festival de possibilidades! Este evento possibilitou aos alunos do Ensino 
Fundamental I da EMEF Anexa ao Educandário Dom Duarte se expressarem através de atividades 
rítmicas, ginásticas e recreativas, proporcionando momentos de integração escola e comunidade, 
além de contribuir com o protagonismo de alunos do Ensino Fundamental II, que participaram nas 
fases de preparação organização e realização do evento. Culminando com apresentações de coreo-
grafias, atividades rítmicas, músicas recreativas e movimentos ginásticos, contando com a presença 
de pais, professores e funcionários que compareceram em uma linda tarde de sexta-feira, para pres-
tigiarem alunos envolvidos e comprometidos com este momento tão ímpar no universo escolar.

CORPO, mOVImENtO E tECNOLOgIa
autoria: Maristela Aparecida Iope de Alcântara [maristela.alcantara@gmail.com]
Instituição: Maristela Aparecida Iope de Alcântara – Tecnologia Educacional
área: Matemática

A utilização da tecnologia no Ensino Fundamental I ainda é um grande desafio para os educadores. 
Como integrar os recursos tecnológicos? Quais os benefícios que teremos com esta integração? 
Queremos através desta atividade apresentar uma integração dos recursos tecnológicos (platafor-
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mas on-line, softwares e aplicativos) para o desenvolvimento de saberes que fazem parte do bloco 
espaço e forma: lateralidade, movimentação espacial, trajetos e pontos de referência.
A tecnologia deve, obrigatoriamente, ampliar as possibilidades. Através da comunicação e produ-
ção desenvolvemos nas crianças a curiosidade, o raciocínio lógico e consequentemente a vontade 
de aprender sempre mais.
Esse é o olhar que temos que ter para a tecnologia dentro do ambiente escolar, um recurso de 
produção de conhecimento. As crianças precisam desde cedo perceber o grande potencial que a 
tecnologia nos oferece, não apenas para o entretenimento, mas para a construção de novos saberes.

CRIaçãO DE E-BOOk COm êNFasE 
Na PRODuçãO E Na LEItuRa DE 
tExtO PaRa aLuNOs DE 2º aNO

autoria: Bianca Sabbag Hemsi [bianca.sabbag@cda.colegiodante.com.br] 
Rosângela Tortora [rosangela.rozo@cda.colegiodante.com.br]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Português

O uso da tecnologia em sala de aula ampliou as possibilidades de trabalho do professor e diversi-
ficou as estratégias de produção escrita e leitura. Dessa forma, o presente trabalho visa apresentar 
ações didáticas e atividades relacionadas à leitura de poesias e produção escrita que foram desen-
volvidas ao longo do ano letivo. O portfólio final do trabalho foi a criação de um e-book coletivo 
com ilustrações e vozes dos alunos. A criação de um livro coletivo fortalece o grupo e as relações 
respeitosas entre os sujeitos que compartilham saberes e habilidades.

CRIaNDO um jORNaL Em saLa DE 
auLa: INtRODuçãO À PRODuçãO 

DE tExtO NO 1º aNO
autoria: Renata vaz Dias [rvd@portoseguro.org.br]  

Cibelle Soares Toledo [cstoledo@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro

área: Português

Como incentivar alunos de 1º ano a produzir textos?
Propusemos uma troca de informações entre salas, o que despertou o interesse das crianças em 
produzir jornais e sociabilizar as atividades feitas por cada grupo nas diferentes unidades.
Essa atividade permanente tem como objetivo significar a função social da escrita, estimular e 
desenvolver habilidades de leitura e escrita por meio do suporte textual – jornal, além de relatar às 
famílias e comunidade escolar os conteúdos trabalhados pela série durante o ano.
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CuENtaCuENtOs: LEE, INVENta y CuENta 
autoria: Penélope Alberto Rodrigues [pelrodrigues@gmail.com]
Instituição: Escola Stance Dual
área: Espanhol

Cuentacuentos: lee, inventa y cuenta é uma atividade desenvolvida com alunos de 5º ano do En-
sino Fundamental I em uma escola particular de São Paulo. Seu objetivo é ampliar o repertório 
linguístico, despertar o prazer pela leitura e estimular a criatividade na produção oral e escrita. As 
aulas de Língua Espanhola, como língua estrangeira, estão organizadas em torno de atividades 
sociais; isto é, experiências práticas que aproximam o aluno de situações reais de uso da língua. A 
atividade social desenvolvida no 2º trimestre de 2014 foi “Reescribir cuentos”. Os alunos reescreve-
ram diversos contos mudando as características dos personagens e o lugar onde se passa a história. 
Para isso, os estudantes trabalharam com diversos contos como Ratoncito Pérez, Los Tres Cerditos, 
Cenicienta, Caperucita Roja, Pulgarcito e El Gato con Botas. Durante a realização dessa atividade 
os alunos se envolveram na produção da reescrita de alguns contos clássicos.

CuLtuRE BOx – DEsCOBRINDO 
as CRIaNças DO muNDO
autoria: Sandra Carla vieira Adelizzi [sandraa@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: Inglês

Ao estudarmos as crianças do mundo, os alunos do 1º ano tiveram a oportunidade de pensar em 
como poderíamos mostrar para crianças de outros países como é ser brasileiro, morar em São Paulo, 
estudar na Lourenço Castanho. Todas essas informações foram descobertas pelos alunos durante as 
aulas de Inglês, Educação Física, Música e Informática e reunidas em trabalhos variados utilizando 
fotos tiradas pelos alunos, gravações de músicas, confecção de brinquedo, etc. Tudo foi colocado em 
duas caixas, sendo que uma delas foi enviada para uma escola nos Estados Unidos e outra para uma 
escola na Índia. Essas duas escolas também acompanharam o nosso projeto e nos enviaram caixas 
para que nossos alunos pudessem descobrir como são as outras crianças do mundo.

CuRaDORIa Na EsCOLa: REFLExõEs 
sOBRE uma mOstRa CuLtuRaL (EI E FI)
autoria: Chico Linares [chicolinares@gmail.com]  
Lilian frança Leme de Abreu [lilian.leme@colegiooswald.com.br]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade
área: Artes Plásticas

Relato reflexivo sobre o processo de curadoria para a Mostra Cultural do Colégio Oswald de An-
drade em 2014. As atividades de curadoria para a Mostra compreenderam: formação da equipe de 
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professores, trabalho conjunto para a concepção e desenvolvimento dos projetos de cada grupo-
-classe, coordenação de projetos interdisciplinares e concepção de montagem.
A Mostra Cultural é um evento que mobiliza toda a comunidade escolar e realiza a intersecção da 
área de artes visuais com todas as outras áreas da escola.
O desafio apresentado para a equipe de professores foi produzir trabalhos de arte contemporâ-
nea como resultado de um processo de ensino-aprendizagem, estimulando que evitassem o relato 
de processo para produzir projetos para a mostra. A curadoria incentivou o desenvolvimento do 
pensamento sintético e poético a partir de um processo de investigação já em andamento em cada 
grupo-classe.

DaILy mEssagE: uma PRátICa 
DE LEtRamENtO DIVERtIDa 

E Em FORmatO REaL
autoria: Tatiane Araujo Bicudo Pereira [tatianebicudo@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio Madre Emilie de villeneuve
área: Inglês

Hello dear students! A Daily Message, além de recepcionar os alunos, cria um tom positivo para a 
aula que se inicia e permite que o letramento e a cooperação aconteçam de forma leve e divertida. 
De forma contextualizada, a Daily Message permite que os alunos discutam, analisem, interpretem 
e criem, seja na fase da alfabetização, seja ao utilizar técnicas de interpretação de textos. Daily 
Message é uma leitura (escrita) real, e não um exercício, e sua prática, além de engajar os alunos 
e convida-los à reflexão, é uma maneira excelente de criar vínculos e permitir que eles pratiquem 
de forma interativa o que sabem e descubram de forma cooperativa novas formas de lidar com a 
leitura e a escrita. 

DE ONDE Vêm Os aLImENtOs?
autoria: Suzana fialho zoldan viciano [fialhoviciano@gmail.com]  

Cintia Sofredini [sofredinic@hotmail.com]  
Ana Maria felix Stempniewski [anastemp@uou.com.br]

Instituição: Colégio Guilherme Dumont villares
área: Ciências naturais

O presente projeto visou apresentar a origem dos alimentos e o caminho percorrido até chegar 
à mesa das crianças da cidade. Por meio de pesquisas e da história “Os tomates do Miguel”, foi 
oportunizada a reflexão sobre todo o processo, a qualidade dos alimentos, as cooperativas de 
alimentos, a construção de uma horta e de uma estufa. Foi possível criar na escola uma área 
verde produtiva, pela qual todos se sentiram responsáveis, estimulando, desse modo, os alunos a 
construírem seu próprio conhecimento no contexto interdisciplinar e contextualizando os con-
teúdos trabalhados às problemáticas da vida urbana. O trabalho interdisciplinar foi vivenciado 
intensamente no decorrer do projeto através do estudo acerca das obras do artista Arcimboldo, 

150

151

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   87 18/05/15   18:35



88INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

da investigação de cunho científico sobre o referido tema e dos jogos psicomotores. As crianças 
construíram e se apropriaram dos conceitos e da noção de que o equilíbrio do ambiente é funda-
mental para a preservação da vida.

DEsaFIOs E ENCaNtOs Da INCLusãO 
DE um aLuNO COm tgD
autoria: Andrea Gurgel Marrey [deiamarrey@hotmail.com]
Instituição: Escola vera Cruz
área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão Transtorno do desenvolvimento global

Este trabalho apresenta uma experiência sobre o processo de aprendizagem de um aluno com TGD 
em um grupo de 1º ano do EF1, descrevendo alguns fatores importantes no percurso, entre eles a 
parceria com os professores de sala, a mediação da relação com outras crianças e principalmente 
as adaptações espaciais, temporais e curriculares feitas à medida que se fazem necessárias. Para tal, 
houve o acompanhamento individualizado do aluno, diariamente, e reuniões com profissionais 
envolvidos no caso. O aluno se desenvolveu no que diz respeito à comunicação e à aprendizagem.

DEsENhO INFaNtIL – ImagEm CORPORaL
autoria: Adriana Poian Soratto [dripoian@gmail.com]
Instituição: Escola villare
área: Artes Plásticas

“A criança desenha aquilo que sabe, vê e vive, dentro de um desenvolvimento conceitual adquirido. 
De fato, qualquer conclusão que se tire do desenho deverá levar em conta a historicidade pessoal-
-relacional da criança.”
Vitor da Fonseca
Por que as crianças da mesma faixa etária desenham de maneiras tão diferentes?
Enquanto alguns são bem detalhistas e apresentam um traço firme e seguro, outros, apesar de 
gostarem de desenhar, não se preocupam com a “estética” e apresentam dificuldade no traçado e 
na “distribuição do espaço”.
Como fazer que os alunos avancem em suas representações gráficas?
Procurei centrar minhas observações na representação da figura humana – “Como os alunos se 
representam?”.
Através de um estudo sobre a evolução da motricidade gráfica das crianças, procurei conhecer o que 
é esperado para cada faixa etária e analisar os diferentes estados de representação da figura humana.
Constatei que para desenhar os alunos precisam de maturidade motora.
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DIáRIO DE BORDO
autoria: Maria Helena valadão Cardoso [maria.helena@colegioitalo.com.br]

Instituição: Colégio Internacional ítalo Brasileiro
área: Português

A fim de estimular os alunos, propusemos o desafio de desenvolver uma atividade em que eles po-
deriam se sentir escritores, escrevendo quase que uma autobiografia, permeada pelas impressões do 
cotidiano e de suas reflexões, de suas próprias verdades, de suas preocupações e de seus sonhos. O 

“Diário de Bordo” encarna a figura do aluno-escritor-biógrafo; reflete o percurso de cada um deles, 
ao longo de um ano, com suas visões dos problemas do país, das crises e guerras que assolam o 
mundo, etc.
Como eixo de reflexões, a Escola vai gerando saber que vai se acumulando, dia a dia, implicando 
preocupações com aspectos políticos, culturais, econômicos e educacionais, que interagem com o 
exercício da cidadania. Estimulados, os alunos revelam esse saber, ao longo do ano, nas suas mani-
festações e nas suas redações.
Um dos elementos constantes do registro foram os “Contos de Encantamento", o qual fascinou a 
todos, uma vez que, na história de cada conto, o aluno vive sua própria história.

DIga NãO aO BuLLyINg – 
REsPEItO: aPOIO Essa IDEIa

autoria: Sheila Luci Pinto Bontorim [sheilalp@uol.com.br]  
Ericka Grecco Gomes Duarte [erickinhagrecco@gmail.com]  

Simone Lima Amaral Da Costa [simonlac@ig.com.br]
Instituição: Colégio Cristo Rei

área: Orientação educacional – Tema específico: Bullying

O bullying é o responsável pelo estabelecimento de um clima de medo e perplexidade em torno das 
vítimas, bem como dos demais membros da comunidade educativa que, indiretamente, se envol-
vem no fenômeno sem saber o que fazer.
Através de um projeto “Respeito: eu apoio esta ideia” podemos resolver esse problema que tanto 
aflige alunos, professores e pais, de uma forma dinâmica, divertida e eficaz.

DIVIsãO: DIstRIBuINDO EtaPas 
E sOmaNDO CONhECImENtOs

autoria: natália da Silva velloso Braga [natalia.silva@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

área: Matemática

Para que os alunos compreendessem de forma significativa e efetiva o que é dividir em matemática, 
planejamos o aprendizado do conceito em etapas.
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Iniciamos esse processo de forma mais prática, utilizando, principalmente, o material dourado, a 
partir do qual os alunos repartiam, igualmente, uma determinada quantidade. Em uma próxima 
etapa, os alunos continuaram a dividir as quantidades, porém, registravam com desenhos as estra-
tégias pessoais utilizadas. Posteriormente introduzimos uma tabela, para que os alunos registras-
sem, nessa tabela, os resultados obtidos com o desenho. E por fim, foi apresentado o algoritmo 
(divisão na chave), que nesse momento, após todo trabalho realizado acontece de forma natural e 
facilitadora aos alunos, permitindo a eles mais autonomia e segurança para resolver as situações-

-problema que envolvem a divisão até a unidade de milhar.

EDuCaçãO FINaNCEIRa
autoria: fabiana Saccardo Dias dos Santos [fabisaccardo@gmail.com] 
Audrei fernanda de Carvalho Parra [audreiparra@ig.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália
área: Matemática

Tendo em vista que as situações cotidianas ajudam a contextualizar os conteúdos, facilitando a to-
mada de consciência no que diz respeito à utilização da Matemática no âmbito extraescolar, objeti-
vou-se com este projeto maior contato e conhecimento de cédulas e moedas integrantes do sistema 
monetário brasileiro às crianças aqui envolvidas. Por meio de atividades que envolveram situações 
de equivalência, sobrecontagem e memorização, procurou-se ampliar o conhecimento em números 
e operações e elaborar diferentes estratégias para resolução de situações-problema.
Como produto final deste projeto, realizou-se um brechó de sala, e elegeram-se alunos para desen-
volver diferentes papéis, ora como compradores, ora como operadores de caixa para que fossem 
mais bem exploradas as habilidades e competências, visando ampliar o raciocínio lógico.

EDuCaçãO FísICa EsCOLaR
autoria: vinicius Rodrigues de Moraes [vinicius@objetivosorocaba.com.br] 
Ricardo Baraldi Melhado filho, Iris Adriane Santoro Cardoso
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Educação física

A Educação Física ao deslinde dos anos sofreu diversas mudanças no que diz respeito aos seus objetivos 
e ideais. Inicialmente foi destinada para preparação da juventude para a defesa da nação, fortalecimento 
do trabalhador, busca de novos talentos esportivos, promoção de hábitos para saúde. Atualmente, seu 
reconhecimento como componente curricular da Educação Básica na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, 
mostra o caráter essencial de sua prática que é o de se agregar às disciplinas do ensino básico, variando 
seus objetivos de acordo com os ideais e intenções na qual será aplicada como disciplina. Embasada em 
estudos dos Parâmetros Curriculares Nacionais e em autores da área, em nosso colégio, a Educação Fí-
sica assume como objetivo principal a apropriação crítica da cultura corporal, a partir do conhecimento 
dos elementos dessa cultura como jogos, lutas, dança, ginástica, brincadeiras e esportes.
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EDuCaçãO FísICa: REgIstRO 
DE PRátICa – FLExIBILIzaçãO 

CuRRICuLaR PaRa aLuNOs COm NEE
autoria: Luiz Eduardo Greco [luizgreco@projetovida.com.br] | Antonio Osmar Rana

Instituição: Escola Projeto vida
área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão na Educação física

A educação física escolar, assim como as demais áreas do currículo, trabalha na perspectiva de que 
precisa possibilitar a todos os alunos acesso aos seus conteúdos específicos. Para isso é necessário 
que se analisem quais conteúdos serão trabalhados e como serão desenvolvidos, também se faz 
necessário que dentro das possibilidades de alunos com NEE façam-se adaptações curriculares, 
significativas ou não significativas, para que estes possam acessar as práticas.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a documentação das práticas pedagógicas da 
área de educação física com alunos de NEE, trazendo quais foram e como foram pensadas as adap-
tações curriculares, como foram pensadas as expectativas de aprendizagem e como foram as altera-
ções nas propostas das práticas para contribuir com a atuação desses alunos.

ENCONtRO DE FORmaçãO DE PaIs: as 5 
LINguagENs DO amOR Das CRIaNças 

PaRa uma EsCOLa INCLusIVa
autoria: Rosilene de fátima Rocioli Messias [rosilenerocioli@gmail.com] 

Rosemar de faria Rossato Silva [rosemarrossato13@hotmail.com]
Instituição: EMEB Profª. Luzinete Cortez Balieiro

área: Orientação educacional – Tema específico: Encontro de formação de 
Pais – as cinco linguagens do amor das crianças para uma escola inclusiva

O Encontro de pais é uma ação do âmbito de atuação do Orientador Educacional em parceria 
com o Pedagogo Escolar, instituído na EMEB Professora Luzinete Cortez Balieiro na construção 
coletiva do Projeto Político-Pedagógico em consonância com o Referencial Curricular da Educação 
Básica das Escolas Públicas Municipais de Franca, devido à necessidade de caracterização da comu-
nidade onde a escola está inserida, pois aquela é carente tanto no âmbito econômico quanto social 
e cultural. Visa integrar família, escola e comunidade favorecendo o processo de aprendizagem. 
E ainda promover momentos de formação e informação aos pais acerca da responsabilidade na 
Educação de seus filhos, orientando-os sobre os possíveis caminhos de como educar e aproximá-los 
da Proposta Pedagógica da Escola. Refletir sobre os valores humanos universais para uma escola 
democrática e inclusiva é condição sine qua non para a tão sonhada educação de qualidade. Por fim, 
o conhecimento “liberta o homem”.
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ENsINaR VaLOREs atRaVés DE hIstóRIas
autoria: Marli Cremasco de Azevedo [marli.azevedo@cda.colegiodante.com.br] 
Karine Mendes Guaracho [karine.guaracho@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Português

O projeto ensinar valores através de histórias desafia os alunos a superar obstáculos, buscar novas 
soluções e respostas; a perguntar mais do que responder. É uma proposta baseada no diálogo 
entre os alunos com a participação da professora, e que não precisa de muitos recursos materiais e 
tecnológicos para ser desenvolvido, mas se faz necessária uma postura de solidariedade de todos os 
envolvidos. E, ao mesmo tempo, permite desenvolver as habilidades e a competência desses alunos.

ENtRE LEItuRas, PERsONagENs, 
músICas E DEsCOBERtas: uma VOLta 
PELO sítIO DO PICaPau amaRELO
autoria: Rachel Cristina Coppola Orsi [chelorsi@gmail.com] | viviane Bonardo Gardin 
[vivis.gardin@gmail.com] | viviane Amaro Rodrigues [amarosaviviane@gmail.com]
Instituição: Colégio Rio Branco – Campinas
área: Português

Esta comunicação visa apresentar um projeto literário desenvolvido em uma escola particular de 
Campinas, interior de São Paulo, com os alunos do 2º ano. Toda a magia e fantasia retratadas nos 
livros de Monteiro Lobato influenciaram positivamente muitos de nós. Por isso, para despertar esse 
sentido, aguçar a imaginação e estimular a criatividade dos nossos alunos, o projeto que envolve os 
trabalhos do 2º ano do Ensino Fundamental I é justamente este: O Sítio do Picapau Amarelo. Este 
ano, as professoras adotaram o livro “O Pedido de Casamento”, de Monteiro Lobato, no qual foram 
trabalhadas diversas habilidades e que resultou numa apresentação teatral/musical no final do ano.

ENtRE tExtOs, CONtExtOs E 
hIstóRIas: O PaPEL DO ORIENtaDOR 
EDuCaCIONaL CONtEmPORâNEO
autoria: fernando Antonio Perina Cardoso [phercardoso@hotmail.com] 
Renata Bozola [ rebozola@hotmail.com]
Instituição: Instituto Singularidades
área: Orientação educacional – Tema específico: Atuação do orientador 
educacional contemporâneo em relação ao bullying

Este trabalho tem como objetivo compartilhar os resultados de uma investigação de caráter explo-
ratório, desenvolvida para uma disciplina do curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educa-
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ção de São Paulo/Singularidades intitulada Gestão Educacional com alunos e família, a respeito 
da atuação do Orientador Educacional – OE. No campo teórico, apresentamos a visão atual da 
função do profissional de OE e discutimos o fenômeno do Bullying. Para tanto, utilizamos a teoria 
de Giacaglia; Penteado (2010); Puig (2001); Ruotti; Alves; Cubas (2006); Zabala (2009). No campo 
prático, apresentamos os resultados de uma entrevista realizada com um Orientador Educacional, 
de uma escola da rede privada da cidade de São Paulo, bem como uma proposta de intervenção 
frente ao fenômeno Bullying, evidenciado na entrevista como um aspecto a ser refletido no âmbito 
da instituição.

ERa uma VEz um gIgaNtE... – 
ExPERImENtOs Em matEmátICa

autoria: Daniela Paiva Dezordi [danidezordi@uol.com.br] 
Samanta Panicacci [samantapanicacci@gmail.com]

Instituição: Escola vera Cruz
área: Matemática

A leitura do livro BGA, “O bom gigante amigo”, de Roald Dahl, criou uma excelente oportunidade 
para a turma de 1º ano trabalhar conteúdos da área de matemática, integrados à Língua Portu-
guesa. As crianças vivenciaram e refletiram sobre proporção, medidas, leitura, escrita, formas de 
representar, entre outros conceitos. Durante esse processo a reflexão do professor se aprimorou por 
meio de documentação e análise do percurso vivido pelo grupo. 

ERa uma VEz... DEsaFIO Da LEItuRa
autoria: Juliana Ortiz [juju.ortiz@hotmail.com]  

Isabella Borlenghi de Lemos [ib.borlenghi@gmail.com]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro

área: Português

Era uma vez... Desafio da leitura! Projeto que visa desenvolver as competências e habilidades de en-
riquecimento literário, encantamento pelo mundo da leitura e desenvolvimento da escrita na fase 
de alfabetização. Por meio de desafios entre os colegas, sendo desafiado a ser leitor e/ou escritor, 
possibilitou despertar o gosto pela leitura, desenvolvendo a fluência e a compreensão e potenciali-
zando a escrita a partir de um olhar crítico. 
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ERa uma VEz... O ENCaNtO Da 
CONtaçãO DE hIstóRIa
autoria: Lucilaine nunes Lasaretto [lucilainenunes@gmail.com]
Instituição: CE SESI nº 407 – São Carlos
área: Português

Ler e contar histórias é uma prática que deve ser sempre incentivada. Trabalhando no 4º ano com 
o gênero textual “Conto”, houve a oportunidade de aprofundar as atividades com uma contação de 
história para a sala do 1º ano do Ensino Fundamental. O trabalho teve início com a discussão de 
alguns itens sobre como contar histórias e uma apresentação individual de uma história ensaiada 
pelos alunos. A história escolhida foi “Os três porquinhos”, pois os alunos do 1º ano estavam 
trabalhando os diferentes tipos de casa. O trabalho foi baseado nas expectativas de ensino-aprendi-
zagem, que englobam a importância de expressar-se oralmente, mantendo coerência na fala, a rees-
crita de textos, o incentivo à eliminação de palavras repetidas nos textos, entre outras. O resultado 
foi bastante positivo e o envolvimento da sala gerou bastante criatividade. Todos puderam sentir o 
encanto da contação de histórias.

EstaDOs Da COPa DO muNDO NO BRasIL
autoria: Gisele Gobbo de Souza [gobbabr@gmail.com]
Instituição: EMEf Ayrton Senna
área: História

Este artigo foi realizado após o curso denominado “Educação 3.0” da Secretaria de Educação do Ta-
boão, curso lecionado pelos formadores Elaine Malaspina, Diogenes Tavares e Tiago Bispo, estes são 
ligados ao Planeta Educação. O artigo apresentado trata sobre Estados da Copa do Mundo no Brasil, 
contendo características, peculiaridades, a história e a cultura de algumas regiões do Brasil, que serão 
tratadas ao longo deste artigo, que foram explanadas em sala de aula, em forma de contação de his-
tórias, para que cada aluno desenhasse as cenas da região escolhida, e que resultou em uma animação 
de massinha (stop-motion) sobre o estado. Houve também conteúdos que os alunos pesquisaram e 
trouxeram para serem trabalhados em aula, mas foram conteúdos não somente com um objetivo e 
sim diversos, bem como as cores da bandeira da região, qual jogador da região, artista daquele estado 
e qual a história da região.

EstImuLaNDO Os sENtIDOs, RumO 
À COmuNICaçãO E INtERaçãO
autoria: Renata Dalla valle [renata.profa.srmf@gmail.com] 
Gisleine Gardesani Tuvacek [gtuvack@gmail.com]
Instituição: Prefeitura de Santo André
área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão – Síndrome de Down

O projeto foi realizado durante o ano de 2014 na Sala de Recursos Multifuncional – polo EMEIEF 
Elizabete Leonardi, no município de Santo André. O objetivo era estimular o aluno por diferentes 
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vias sensoriais, buscando a comunicação e a interação deste com os outros e com o meio. O foco do 
trabalho é com um aluno com deficiência intelectual (Síndrome de Down) associado à um quadro 
de baixa visão. Ao longo dos atendimentos, sentidos foram estimulados buscando o melhor cami-
nho, repensando as propostas conforme os resultados obtidos. Surpreendentes reações ocorreram, 
porém nem sempre as esperadas se apresentaram. De uma forma bastante lúdica, descontraída e 
recheada de afeto, momentos de interação e comunicação se efetivaram.

EstRatégIas E PRátICas 
PEDagógICas – auLa atIVa

autoria: Denise Aparecida Gianinni Alves [dgianini@portoseguro.org.br]  
Solange Regina fernandes Rangel [srf@portoseguro.org.br]  

Luciene Aparecida Machado [lmachado@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro

área: Gestão escolar – Tema específico: Aula Ativa

Na Aula Ativa entende-se que o aluno não deve ser meramente um “recebedor” de informações, 
mas deve se engajar de maneira ativa na aquisição do conhecimento, focando seus objetivos e indo 
atrás do conhecimento de maneira proativa, o que transforma o professor em um grande mediador 
de ensino, dando a eles ferramentas fantásticas para ministrar os mais diversificados conteúdos.
É uma metodologia que aborda uma nova perspectiva de ensino se comparada à tradicional, em que 
os alunos são passivos, apenas ouvindo ou lendo a matéria. Eles são o centro do ensino, aprendendo 
com ferramentas muito mais dinâmicas. Os ganhos na aprendizagem dos alunos são efetivos.

EstRatégIas PaRa um BOm 
gERENCIamENtO DE saLa 

(EDuCaçãO BILíNguE)
autoria: Renata fonseca [renata.fonseca@colegiosantaamalia.com.br]  

Danielle Renny Arruda Martins [danielle.renny@colegiosantaamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear – Tatuapé

área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Gerenciamento de sala de aula

Alguns elementos e estratégias devem ser observados no planejamento escolar para que o professor 
possa gerenciar sua sala de aula de forma mais eficaz. Que elementos e estratégias são esses?
A partir da observação de aulas, o coordenador pedagógico pode levantar dados de sala de aula 
e, posteriormente, junto aos professores, propor momentos de reflexão que possam ajudar o edu-
cador a preparar suas aulas de forma mais criteriosa, melhorando assim as práticas pedagógicas 
utilizadas em sala e garantindo, portanto, a aprendizagem dos conteúdos curriculares.
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EstuDO aNtECIPaDO COm VIDEOauLa
autoria: Kimberly Barbeitos da Silva [kimberly.silva @arbos.com.br] | Silvana Paganini de 
Assis [silvana.assis@arbos.com.br] | Daniela Alves Moulin Braga [braga_aurelio@ig.com.br]
Instituição: Colégio Arbos
áreas: História; Gestão escolar – Tema específico: Inovação na forma de solicitar pesquisas

Preocupadas em estimular os alunos a serem mais pesquisadores, curiosos e questionadores inova-
mos a forma de solicitar pesquisas. Com a estratégia de estudo antecipado e videoaula envolvemos 
nossos alunos nos temas a serem trabalhados, levando-os a pesquisar com prazer, resultando em 
uma aula mais rica em informações e troca de conhecimento.

ExPERIêNCIas Em tRês CuRsOs a 
DIstâNCIa FOCaDOs Na FORmaçãO 
DE PROFEssOREs muLtIPLICaDOREs
autoria: Paulo Alexsandro veloso [pauloveloso3@hotmail.com]  
Simone Ike niglia [simoneike@yahoo.com.br]  
Sheila Gomes de Melo [prof_bio_sheila@hotmail.com]
Instituição: Secretaria de Educação de São vicente/SP
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Curso de 
formação de professores na rede pública de ensino de São vicente

A Secretaria de Educação do município de São Vicente-SP, por meio do Programa EaD São Vi-
cente – Projetos e Parcerias promoveu cursos de formação continuada aos docentes da rede mu-
nicipal de ensino no decorrer do ano de 2014 com objetivo de atender temáticas emergentes e 
específicas e promover ações práticas e ostensivas nas Unidades Escolares através de agentes 
multiplicadores do conhecimento.
Nesse contexto, foram desenvolvidos três cursos com a colaboração de instituições parceiras a fim 
de concretizar práticas que perpassassem o conhecimento teórico. As referidas ações contempla-
ram 96 professores do Ensino Fundamental distribuídos em 34 Unidades Escolares.
As temáticas adotadas foram, respectivamente, Prevenção em exposição à radiação solar segura 
na infância, Ensinando com a Horta Escolar e a Gastronomia e Cultura Afro nas Escolas, e foram 
firmadas parcerias com a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional do Estado de São Paulo 
e o Ministério da Educação.

FamíLIa E EDuCaçãO INCLusIVa
autoria: Silvia Maria Oliveira Barbosa Chaves [sm3chaves@uol.com.br]
Instituição: EE Profª. Clorinda Tritto Giangiacomo
área: Orientação educacional – Tema específico: Orientação de estudos em casos de inclusão

Orientar pais e responsáveis para que auxiliem na recuperação nas dificuldades de aprendizagem. 
O trabalho em parceria Família e Escola, quando devidamente orientado, apresenta melhoria sig-
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nificativa no desempenho do educando. Educação inclusiva requer a conscientização e a participa-
ção real e efetiva das famílias no acompanhamento da vida escolar de seus filhos, principalmente 
daqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem. Para isso é preciso que pais e responsáveis 
sejam orientados pelo especialista em Educação: o professor.

FILOsOFIa Da DIFERENça: uma 
tRaNsFORmaçãO mEtaFóRICa

autoria: flávia Paulino de Araujo Cruz [missflavia@msn.com]
Instituição: Colégio Módulo

área: filosofia

Esse projeto, “Filosofia da diferença: uma transformação metafórica”, tem por objetivo ajudar a 
desenvolver a autoestima de alunos que se sentem inferiores quando se compararem com os cole-
gas, tanto no desempenho da aprendizagem como na aparência física. Mostrar que mesmo sendo 
diferentes, cada um deles é único e importante e que cada um deles tem uma característica que o 
faz especial.

FORmaçãO DO LEItOR LItERáRIO
autoria: Cecilia Maria da Silva Diniz [ceciliadiniz@escolasanti.com.br] 

Renata Boreggio Melara [renatamelara@escolasanti.com.br]
Instituição: Escola Santi

área: Português

A arte de fazer perguntas e como elas ajudam no processo de formação do leitor literário é o tema 
desse trabalho. Relataremos uma experiência de leitura compartilhada do livro “O Lobinho na 
Escola de Enganação” com alunos de 1º ano. E como as perguntas feitas pelas professoras e as dis-
cussões coletivas sobre o que era lido ajudaram os alunos a ampliar sua compreensão sobre a obra 
lida e aprofundar sua relação com a leitura.

FOtOCONtO
autoria: Tathiany de Souza franco [tathypic@hotmail.com]  
Arilene Dantas de Souza Rodriguez [arilene73@gmail.com]

Instituição: EE Dr. José Américo de Almeida
área: Português

O Projeto propiciou aos alunos a produção de textos a partir de leitura, análise e comparação de 
contos tradicionais, repertoriando a construção do Fotoconto, focando a problemática do lixo no 
meio ambiente. Foi desenvolvido utilizando leituras diversas, roda de conversa, exibição de filmes, 
produção de história em quadrinhos, cartazes de conscientização para a redução do lixo na escola, 
produção e revisão de texto coletivo, escolha do figurino, sessão de fotos, etapa em que os alunos 
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puderam vivenciar o faz de conta intensamente, e a seleção das imagens para a montagem do Foto-
conto. A apresentação do produto final foi realizada na Feira Cultural a toda a comunidade escolar.

FRaNCIsCO BRENNaND –  
O aRtIsta Das FORmas
autoria: fábio florentino [fabioflorentinp@hotmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Artes Plásticas

O artista plástico pernambucano Francisco Brennand teve seu universo fantástico explorado 
pelos alunos do Ensino Fundamental I, do colégio Objetivo Sorocaba, durante todo o segundo 
bimestre de 2014.
As crianças adentraram à poética do artista pelas rodas de conversas e nutrição estética, provocadas 
com pequenos textos de apoio, vídeos e fotos das obras, que foram pontes para a compreensão das 
criações de Brennand.
Para gerar referências a partir do conhecimento provocado, os alunos reconheceram e utilizaram 
elementos da linguagem visual como o desenho, a pintura e a escultura.
O projeto encerrou-se com uma exposição, onde os alunos contextualizaram com os pais e fami-
liares os conteúdos que aprenderam, apresentando aos visitantes um pouco da essência do artista 
estudado, instigando-os a conhecer mais sobre suas obras.

FuNDaçãO E DEsENVOLVImENtO  
DO muNICíPIO DE sãO PauLO –  
DE COLINa a CIDaDE!
autoria: Andrea Pereira Colen Marques [a.colen@yahoo.com.br]  
Adriana Bordignon Menezes Paz [adrianabmpaz@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália – L.S. – unidade Saúde
área: Geografia

SÃO PAULO – DE COLINA A CIDADE!
Este projeto visa apresentar aos alunos de 4º ano um pouco da História e da Geografia presentes 
na fundação e no desenvolvimento do município de São Paulo. Causas e consequências das ações 
humanas que desencadearam a realidade da qual fazemos parte. Somos todos parte desse processo 
e agentes transformadores dessa realidade.
Por meio de pesquisas, entrevistas, leituras e um estudo do meio, ampliamos as noções de espaço, 
tempo e cartografia, desafiando os alunos a buscar soluções para questões reais vividas atualmente.
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gEOPLaNO – tRaBaLhaNDO 
áREa E PERímEtRO

autoria: Sirlene Serpa Lamim Babinska [sirlene.babinska@hotmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália

áreas: Matemática; Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Geoplano

Ao dar aos alunos a oportunidade de experimentar a matematização através da manipulação de 
materiais, não estamos apenas fomentando uma atividade lúdica, mas estamos principalmente 
criando situações que favorecem o desenvolvimento do pensamento abstrato. A formação dos con-
ceitos pertence à essência da aprendizagem da Matemática e ela tem que ser fundamentalmente 
baseada na experiência. A base da nossa experiência reside na aprendizagem sensorial. É muito 
difícil, mesmo para um adulto, compreender o que se pode fazer com um Geoplano, sem ter, de 
fato, manipulado um deles, ter experimentado, desde a colocação do elástico, até à tentativa de 
resolver problemas mais complexos. A utilização do material favorece um melhor aprendizado dos 
conceitos de área e perímetro a partir de figuras geométricas construídas no Geoplano.

gRuPO DE tEatRO
autoria: Elaine ferreira [elainecferreira@gmail.com]

Instituição: Escola villare
área: Teatro

Acreditando numa educação pelo corpo, que liberta e transforma, o grupo de teatro na escola Villare 
foi ganhando espaço para garantir que os alunos possam ter mais uma oportunidade de expressarem-

-se por meio da arte. Numa época quando a gente se acostuma com a indiferença, lá temos um espaço 
de olho no olho, de pé no chão, de risos largos, de ouvir o outro e lidar com problemas usando todo 
o corpo. Lá temos um espaço de encontro. Um espaço para a troca de experiências.

hIPótEsEs DO DEsENVOLVImENtO 
gRáFICO INFaNtIL

autoria: Ana Cristina navarro [anazinderman2003@yahoo.com.br]
Instituição: EMEIf Antonio Schiavinati

área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Sondagem da Etapa 
de Desenvolvimento da Criança – Hipótese da Escrita, mas pelo desenho

Hipóteses do desenho, assim como as hipóteses da escrita, mensuram e auxiliam na escolha e no 
planejamento de ações e atividades para melhorar, aprimorar o aprendizado dos alunos. Na escrita, 
a observação é feita a partir de um diagnóstico, no desenho, a observação é mais demorada, de-
pende de alguns fatores, mas não deixa de ser, por isso, menos importante nem tão pouco auxiliar 
na compreensão do professor sobre a situação de cada um de seus alunos. Quando o olhar do 
professor vai além de um único resultado, quando consegue ver além do que os olhos permitem, 
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cria-se um vínculo tão maravilhoso que ambos aprendem, ambos ensinam, e o mundo ganha mais 
brilho, mais possibilidades e o futuro não parece mais tão nebuloso. Ser professor não é tarefa fácil, 
é preciso ser humano, ir além de conteúdos e repetição... É preciso olhar, olhar com carinho, pois 
há muito mais num desenho que simples linhas e cores... o desenho da criança pode até conter seus 
pensamentos mais escondidos, basta olhar...

hIstóRIas DE PERsONagENs 
atRaVés DE DOBRaDuRas
autoria: Gisele Gobbo de Souza [gobbabr@gmail.com]
Instituição: EMEf Ayrton Senna
área: Artes Plásticas

O trabalho “Histórias de personagens através de dobraduras” consiste no ouvir e fazer a leitura da 
história dos personagens pelos alunos, transformar na prática como seria imaginar o cenário, a 
sua estrutura e movimentar as dobraduras. Sendo assim, os alunos fizeram a leitura das histórias e 
encenaram com as dobraduras.

ImPLaNtaçãO Da hORta EsCOLaR E a 
gastRONOmIa NO muNICíPIO DE sãO 
VICENtE, Em PaRCERIa COm FNDE
autoria: vandilma Silva Galindo [dilma.galindo@hotmail.com]
Instituição: SEDuC – São vicente
área: Ciências naturais

O Projeto Educando com Horta Escolar e a Gastronomia – PEHEG foi desenvolvido pela Secretaria 
de Educação do Município de São Vicente em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e a Universidade de Brasília.
Iniciou-se instrumentalizando os professores multiplicadores da SEDUC a respeito das ações edu-
cativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), os quais foram responsáveis pela 
formação de 34 professores em curso de 45 horas em Educação a Distância – EaD. Foi implantado 
em cinco escolas de Ensino Fundamental com o Programa Mais Educação e dois Centros de Con-
vivência e Formação (CECOF), os quais foram inseridos na Proposta Pedagógica e Plano Gestão de 
2014, proporcionando enriquecimento do currículo, através da prática pedagógica interdisciplinar, 
com a utilização da horta como espaço vivo interativo, possibilitando a integração da comunidade 
escolar e local.
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INDICaçõEs LItERáRIas DOs 
LIVROs DE Ruth ROCha

autoria: Ivone de fátima Luciano Rosa [dvonet@gmail.com]  
Renata de Souza Santos Cunha [renata_sscunha@yahoo.com.br]  

Leticia Moreira Carvalho dos Santos [leticiainteracao@gmail.com]
Instituição: Centro Educacional Interação

área: Português

Quando assistimos a um filme que nos encanta, compartilhamos com os outros e tentamos con-
vencê-los que vale a pena também viver essa experiência. O mesmo acontece quando lemos um livro. 
Se gostarmos e sentimos que é significativo para nós, indicamos para outras pessoas. 
O trabalho com formação de leitores na escola tem por objetivo ampliar a visão de mundo dos 
nossos alunos tornando-os leitores proficientes e críticos, proporcionando o acesso aos gêneros 
que circulam em diversas esferas de comunicação.
Nesse projeto os alunos do 1° ano puderam conhecer mais sobre a autora Ruth Rocha, ampliar o 
repertório literário e o comportamento leitor. O fascínio que despertou neles a leitura dos livros, 
as informações sobre a autora e a oportunidade de elaboração das indicações de leitura para outras 
turmas revelou ser essa uma estratégia privilegiada de aproximação favorável entre as crianças e o 
mundo dos livros.

INtERCâmBIO CuLtuRaL: a ILha DO FOgO
autoria: Jaqueline fernanda de Jesus Gomes Ajeje [jackajeje@bol.com.br]

Instituição: EMEB vanda Thereza de Senne Badaró
área: Português

Através do Projeto as crianças poderão trocar cartas com os alunos de uma escola da Ilha do Fogo. 
Tais amigos contarão sobre as peculiaridades de viver aos pés de um vulcão que está ativo e como 
suas vidas são afetadas por ele, em seguida as crianças relatarão sobre o fato de não terem água 
doce e falarão um pouco sobre sua vida e como economizam água. Através desses relatos marcantes 
os alunos aqui de Franca poderão tirar suas próprias conclusões sobre a vida no planeta e como 
devemos ter atitudes de preservação, visando a sustentabilidade. O Projeto está no início, mas as 
cartas já foram escritas e chegarão ao Brasil no dia 29 de março, além de terem enviado muitos 
artesanatos feitos com lava vulcânica.
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INtERVENçõEs CIENtíFICas –  
O PEquENO CIENtIsta
autoria: Mônica Marques Alves zanardo [mozanardo@uol.com.br] 
valéria Tavares Cardoso [valeriatcardoso@yahoo.com.br]
Instituição: Escola Granja viana
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
vivências de experiências e experimentos científicos

O Projeto Pequeno Cientista envolve os alunos de diferentes faixas etárias, através de vivências de 
experiências e experimentos baseados no molde científico. Nesse trabalho os alunos participam 
das experiências, constroem e fazem o registro dos experimentos.
Os alunos são estimulados a observar as reações, mudanças e transformações ocorridas, ampliando o 
seu conhecimento científico, fazendo investigações, observações até o produto final.

jaButICaBEIRa – a NOssa 
máquINa DO tEmPO
autoria: flavia Cristina Rizzo Barbosa [flaviarizzo@uol.com.br] 
Amanda Pareja Del Corso [amandapdelcorso@gmail.com]
Instituição: Escola vera Cruz
área: Ciências naturais

Este Projeto nasceu a partir de inquietações das crianças sobre a passagem do tempo. Acolhendo 
essa demanda do grupo, partimos do “passado” e construímos uma linha do tempo que contribuiu 
para que cada um retomasse sua história. Percebemos um interesse crescente sobre o tema da cons-
trução de uma Máquina do Tempo. Aproveitamos a primeira florada da jabuticabeira na frente de 
nossa classe para pesquisarmos mais sobre as árvores e sua importância no meio. Ao longo dessa 
pesquisa, além das importantes informações desenvolvidas na área de Ciências, percebemos que 
a jabuticabeira se tornou o elo entre dois mundos: o real e o imaginário, o conhecido e o desco-
nhecido, o passado e o futuro, capaz de nos transportar para outro tempo ou outro lugar. Qual a 
sua história e o que há por dentro e por baixo dela? A jabuticabeira se tornou a Nossa Máquina do 
Tempo. Surgiu assim o desejo de deixar para as próximas gerações um pouco de nossas descobertas. 
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jOgOs ELEtRôNICOs Em saLa DE 
auLa: mINECRaFt E a ExPLORaçãO 

DE PaIsagENs E BIOmas
autoria: Liliane Maria Santana [licatrek@gmail.com]

Instituição: Colégio Emilie de villeneuve
área: Informática

Muitos jogos eletrônicos atualmente apresentam amplas possibilidades de interação, apresentando 
ambientes de criação que exigem do jogador a tomada de decisões, a escolha de diferentes estraté-
gias ou ainda a cooperação entre jogadores com um objetivo comum. O jogo Minecraft apresenta 
uma proposta de criação ampla e variada por ser um simulador de mundos. Os estudantes do 5º 
ano utilizaram os conhecimentos sobre o estudo interdisciplinar dos ecossistemas brasileiros para 
simular essas paisagens em ambiente virtual. O projeto proporcionou maior imersão no conteúdo, 
o exercício da criatividade e a cooperação, trabalhando questões ligadas ao respeito à autoria, à 
colaboração e o trabalho em equipe. 

jOgOs Na matEmátICa – 
sIstEma mONEtáRIO

autoria: Ana Ruth Chibeni Godoy [rchibeni@yahoo.com.br]  
Silvana Ramos de Jesus vieira [sil_ramosvieira@yahoo.com.br]  

Kelly Regina Diniz Camargo [kellyzinha.regina@hotmail.com]
Instituição: EM Dr. Abrahao Aun

área: Matemática

Quem disse que a matemática é chata acertou se a mesma for feita apenas de contas e problemas. 
Porém, quem pensa assim ainda não sabe que existem maneiras mais divertidas e eficientes de 
aprender matemática e é isso que propomos: vamos brincar de matemática?

jOgOs PRé-DEsPORtIVOs PaRa CRIaNças 
DE 8 a 10 aNOs aNOs: aDaPtaçõEs 

Na aPRENDIzagEm DO VOLEIBOL
autoria: Roberto Ohno [robertoo@lourencocastanho.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: Educação física

O trabalho nas aulas de Educação Física dentre outros objetivos busca que os alunos vivenciem prá-
ticas corporais que contribuam para a formação de sua identidade cultural e desenvolvam uma capa-
cidade de movimentar-se que lhes possibilite interagir com o ambiente físico e cultural na busca de 
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uma vida melhor. Crianças na faixa etária de 8 a 10 anos observam os esportes, e na sua prática ten-
tam reproduzir os movimentos a que assistiram. A modalidade Voleibol tem por característica utili-
zar movimentos culturalmente construídos, ou seja, movimentos que surgiram especificamente para 
a utilização nesse jogo, por isso os movimentos são mais difíceis de aprender do que os de arremessar 
e chutar, que são movimentos mais naturais ao ser humano. Dessa forma, a adaptação de regras e 
materiais se faz necessária para trazer aos alunos a possibilidade de vivência da prática esportiva e da 
mesma forma facilita o êxito na realização do movimento. 

LEItuRa Em REDE
autoria: Audrey noémi lardeur viotto [audrey.lardeur@gmail.com] 
Tamine Manzin [tm.tamine@yahoo.com.br]
Instituição: Escola Carlitos
área: Inglês

Você já imaginou crianças de 6 a 11 anos lendo com prazer em línguas estrangeiras? Isso não só é 
possível como é a prática diária da Escola Carlitos. Venha conhecer essa prática da leitura em rede, 
em francês e inglês.

LItERatuRa E matEmátICa: 
uma PaRCERIa FaNtástICa
autoria: Bianca Gross Prudente [bi_prudente@hotmail.com]
Instituição: EE Profª. Clorinda Tritto Giangiacomo
área: Matemática

Esta sequência didática tem como objetivo:
•	 trabalhar	a	interdisciplinaridade	com	eficácia.
•	 articular	a	aprendizagem	de	conceitos	matemáticos	com	a	literatura,	desenvolvendo	e	ampliando	

os conhecimentos nas duas áreas – Língua Portuguesa e Matemática.
•	 ampliar	e	familiarizar	os	educandos	com	as	linguagens	literária	e	a	matemática.
•	 ampliar	a	leitura	e	escrita.
Além de todos os objetivos propostos, o trabalho também ampliou e melhorou as estratégias de 
solução e a resolução de situações-problema.
Diferentes sequências didáticas, articulando literatura e matemática, podem ser construídas/ela-
boradas a partir deste trabalho.
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LuDICIDaDE: um CamINhO POssíVEL 
PaRa a FORmaçãO DE gRuPO

autoria: Gabriela Marko [gabrielamarko8@gmail.com]  
Regina Elisa Sá Rocha wahba
Instituição: Escola vera Cruz

área: Orientação educacional – Tema específico: Buscar a formação e a identidade do grupo

O projeto lúdico acontecia durante uma hora por semana. Jogos com regras claras, outros em que as 
crianças deveriam descobri-las; competições, cooperações, maneiras variadas de participar... Todas as 
dinâmicas, atreladas a discussões e reflexões, tiveram o objetivo de evidenciar a relação entre as crianças 
com a intenção de buscar a identidade do grupo. Perceber-se, perceber o outro e reconhecer-se dentro 
do grupo e a busca por dinâmicas que pudessem alimentar as discussões foram as questões que nor-
tearam nosso trabalho. As aprendizagens, então, saíram da teoria e foram vivenciadas na prática, pelos 
próprios corpos brincantes das crianças. Questões de relacionamento, dúvidas, limites eram agora as 
regras da atividade lúdica. Essas situações contribuem para a formação de crianças críticas, uma vez 
que são capazes de se colocarem a partir do ponto de vista de outro colega. No segundo semestre, com 
o grupo mais fortalecido, propomos um desafio a mais: aproximar a ludicidade do trabalho curricular.

máquINas DO tEmPO E a 
CONstRuçãO Da IDENtIDaDE

autoria: Amanda Maria nicolau de Carvalho [dianamanda@hotmail.com] 
fabiana quaresma Cabral falcão de Carvalho [fabianaqcabral@yahoo.com.br] 

Patrícia de Souza Saraiva [trisaraiva@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália

área: História

“Máquinas do tempo”... Hoje você faz quase tudo usando o computador: ouve música, conversa 
com os amigos, faz o trabalho da escola e muitas outras coisas. Mas você sabe como é que tudo isso 
era feito no tempo do seu avô?
Esse projeto objetiva resgatar a identidade do aluno por meio de pesquisa, coleta de informações 
com os familiares e o compartilhar dessas vivências com os colegas de classe e professor. O resgate 
propicia o desenvolvimento de habilidades como: conhecer alguns objetos antigos, identificar suas 
características, suas funções e as transformações no uso que as pessoas fazem dos objetos ao longo 
do tempo em diferentes locais.
Coletando dados de seu passado, o aluno será capaz de compreender a construção de sua história, 
como consequência dessas transformações.
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maRatONa Da matEmátICa
autoria: Graziela Aparecida M. Galindo Rechelo [grazielarec@gmail.com]
Instituição: Colégio Ateneu São Caetano do Sul
área: Matemática

A maratona da Matemática surgiu como uma estratégia de envolver o aluno na construção do 
conhecimento, possibilitando o envolvimento dos alunos em atividades prazerosas vinculadas de 
resultados positivos.

mas E agORa, O quE VamOs FazER?
autoria: Elisabete dos Santos Lunardi [elisabete.lunardi@bol.com.br] vania Aparecida ventola 
Ballardie [vballardie@yahoo.com.br]  
Kelen Cristina Silveira Santos [kelensilvasan@yahoo.com.br]
Instituição: Prefeitura de Santo André
área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão – rotinas

A organização da rotina, junto aos alunos com necessidades especiais, nos atendimentos da Sala de 
Recursos Multifuncional é um objetivo e também uma estratégia. A rotina organizada e estrutu-
rada otimiza o tempo, facilita a ordenação de uma prática didática variada, que atenda as necessi-
dades de aprendizagem de todas as crianças, organiza as crianças na medida em que antecipamos 
o que iremos fazer, diminuindo a ansiedade do inesperado. Com a apresentação ou a construção 
da rotina trabalhamos comunicação alternativa ou aumentativa, leitura, identificação de imagens, 
figuras e objetos, autonomia no ambiente escolar, conceitos como antes, agora e depois. 

mEDIaçãO DE LEItuRa
autoria: nelci Marques Batista [nelcimarques@yahoo.com.br] 
Lucimara Sales de Almeida Borges [lufasab@gmail.com]
Instituição: EMEf fazenda da Juta
área: Português

 A escola como instituição social tem como missão proporcionar aos estudantes a possibilidade 
de aprender a aprender tendo como finalidade uma formação cidadã. Para exercer seus direitos 
e deveres, o estudante deve ser visto como protagonista de sua ação, interagindo em seu espaço 
social. A ideia do projeto Mediação de Leitura surgiu para reverter uma situação que nos é posta 
constantemente: a falta do hábito da leitura que impacta não só a sua aprendizagem como também 
o exercício da cidadania. É através desse projeto que a comunidade em geral terá a oportunidade 
de se autoconhecer, identificando suas competências e habilidades, sendo capaz não só de decifrar 
códigos escritos, mas de mudar a realidade vivida. Assim o projeto compartilha ações e estratégias 
mobilizadoras de leitura através de uma sequência didática. Esse trabalho foi desenvolvido na rede 
municipal de São Paulo, sendo premiado no Concurso Escola de Leitores do Instituto C&A. 
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mINha EsCOLa sua EsCOLa – 
CONECtaNDO CuLtuRas COm a 

aBORDagEm DO DEsIgN thINkINg
autoria: Ana Lucia Stella [astella@portoseguro.org.br]  

Maria da Graça Lemoigne Manzanares 
Laura Alberta Bacci

Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro – valinhos
área: História

Este trabalho teve o objetivo de oferecer ao aluno a possibilidade de conhecer a história de sua 
escola, unindo teoria, prática e tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem. Para ampliar o co-
nhecimento, após estudar a história do próprio Colégio, os alunos realizaram novas descobertas ao 
estudar a realidade de um Colégio Parceiro em outra cidade. A interação entre as crianças dos dois 
colégios ocorreu por meios de recursos tecnológicos que permitiram a troca de imagens, vídeos, 
escrita coletiva de recados e um bate-papo em tempo real. Com isso, os alunos foram protagonistas 
no processo de ensino e aprendizagem de alunos de outro colégio, enviando e recebendo informa-
ções. A criação e a recepção do material de estudos, através da construção de textos, registros por 
fotos e vídeos, permitiram aos alunos estabelecer uma integração de maneira real e criativa. Além 
da prática, as educadoras puderam também avaliar toda a formação do projeto.

musEu tEmPORáRIO DE 
BRINquEDOs E BRINCaDEIRas

autoria: Tatiana Luiza da Silva Lima [tluizalima@bol.com.br] 
Sonia Mariano Garrone [s_mariano1@yahoo.com.br]

Instituição: Escola villare
área: Português

Propor situações de aprendizagem em que as crianças possam participar de situações de comunica-
ção de sentido real e com clara função social é muito importante.
O projeto “Museu Temporário de Brinquedos e Brincadeiras”, desenvolvido com alunos de 2º ano 
do Ensino Fundamental, proporcionou estas situações, além de alimentar o trabalho com o proce-
dimento de pesquisa que esteve presente ao longo de todo o projeto.
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NãO CONFuNDa – NOmEs 
PRóPRIOs E RImas
autoria: Claudia Pileggi Calegarini [c.pileggi@uol.com.br] 
Erika yumi ueda [erikaueda@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália – L.S.
área: Português

“Não Confunda”, de Eva Furnari, propiciou um trabalho rico e diferenciado, onde o aluno esteve 
em contato com a leitura e a escrita, unindo diversão com o aprendizado. Dessa forma, o produto 
final foi um belo livro, confeccionado coletivamente, com fotos e ilustrações, que tornaram o tema 
atraente e significativo para as crianças.

NaVEgaNDO PELas COREs DE VLamINCk
autoria: Alice Carneiro Leão [aliceleao@gmail.com]
Instituição: Stance Dual School
área: Artes Plásticas

Este trabalho tem a intenção de exemplificar o processo de observação e investigação de leitura de ima-
gens. Assim, “Navegando pelas cores de Vlaminck” traz a possibilidade de realizar leitura de imagens 
com crianças de seis anos através de uma linguagem lúdica, promovendo momentos de sensibilização 
e motivação para o desenvolvimento do trabalho na área de Artes Visuais. Nesse contexto, a imagem é 
usada como elemento interpretativo, preservando, dessa forma, a livre expressão de cada um.

Nós NO muRO – aRtE uRBaNa
autoria: Dayene Mari [daymari@gmail.com]
Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença
área: Artes Plásticas

O projeto Nós no Muro – Arte Urbana vem discutir o espaço urbano e coletivo, com crianças de 8 
e 9 anos, trazendo as linguagens do estêncil e do e lambe-lambe para dentro da escola. Envolveu 
todo o colégio e familiares na construção de um grande mural com imagens criadas pelas crianças 
e por fotografias delas e dos pais quando criança. O questionamento e a discussão sobre a respon-
sabilidade e o cuidado com o espaço público foi muito importante no desenvolvimento do projeto.
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O aPOIO PEDagógICO COmO PRátICa 
assERtIVa Na suPERaçãO Das 

DIFICuLDaDEs DOs aLuNOs
autoria: Bianca Pagano vitica venturi [bianca.venturi@cda.colegiodante.com.br]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Gestão escolar – Tema específico: Apoio pedagógico

O Apoio Pedagógico, geralmente conhecido como Reforço Escolar, pode oferecer uma proposta di-
ferenciada, deixando de apresentar-se como uma revisão de conteúdos com atividades semelhantes 
às da sala de aula, para trabalhar efetivamente com as dificuldades das crianças. O objetivo é focar 
no preenchimento das “lacunas” que eventualmente surgem durante o processo de escolarização, 
partindo de amostragens reais dessas dificuldades, através de atividades diagnósticas. Dessa forma, 
é possível mapear os conhecimentos e defasagens das crianças e organizá-las em Grupos Focais, 
que trabalharão com atividades diferenciadas e direcionadas para as dificuldades específicas do 
grupo. Cada atividade é um novo diagnóstico, gerando reagrupamento de acordo com as aquisi-
ções e permanências, até que haja a superação das dificuldades e dispensa do Apoio. Em experiência 
realizada com 20 alunos de 5º ano, 18 deles conseguiram superar totalmente as dificuldades que 
foram mapeadas nos diagnósticos iniciais.

O BaIRRO Da EsCOLa E suas PaIsagENs: 
uma ExPERIêNCIa DE EstuDO DE CamPO

autoria: Paula Machado de Barros [paulab@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho

área: Geografia

“Que diferenças e semelhanças podemos observar nos bairros por meio de suas paisagens?”. Com 
o objetivo de responder a essa questão, norteadora do Projeto Integrador de Série, os alunos do 3º 
ano participaram de um estudo de campo no bairro da escola. Percorreram suas ruas realizando 
entrevistas, registros cartográficos e observações, guiados pelo professor e pelo caderno de campo. 
Após o estudo, compartilharam suas descobertas e passaram a articular os conteúdos aprendidos 
em História e em Geografia com as observações feitas no bairro.
Por fim, realizaram um segundo estudo de campo, no centro histórico de São Paulo. Assim, esta-
beleceram relações entre as paisagens dos dois bairros, identificando neles marcas da história da 
cidade de São Paulo. Munidos das informações coletadas durante todo o processo de pesquisa, os 
alunos tornaram-se capazes de responder à questão-problema do Projeto, assumindo um papel de 
pesquisadores e construtores do conhecimento.
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O CONstRuCIONIsmO Em saLa DE auLa
autoria: Solange Cardoso [sol_cardosoo@hotmail.com]
Instituição: CE SESI nº 434 – Tatuapé
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
Aprender fazendo e aprender a ser, conviver e pensar 

Projeto interdisciplinar envolvendo os componentes curriculares de Ciências Humanas, Lingua-
gens, Vivência Tecnológica e Orientação de Estudos propostos pela Rede SESI-SP, onde o modelo 
de Educação Tecnológica da LEGO Zoom foi mais um instrumento de ensino-aprendizagem uti-
lizado que permitiu aos alunos a formação dos aspectos tecnológicos e também a incorporação de 
diversas habilidades como aprender fazendo e aprender a ser, conviver e pensar. O ensino dessas 
competências se deu por meio de um processo de observação, discussão, pesquisa e análise a partir 
de critérios de avaliação formativa e autoavaliação.
Considerando as teorias do Construtivismo e do Construcionismo, apresentadas por Jean Piaget 
e Seymour Papert, respectivamente, os alunos vivenciaram e aprenderam a resolver situações-pro-
blema de forma diversificada, além de trabalharem em equipe na maioria das atividades.

O DEsaFIO DE usaR DIFERENtEs 
LINguagENs Na aPROPRIaçãO 
Da LEItuRa E Da EsCRIta
autoria: Elizabete felisberto dos Santos da Silva [elizabetefs@einstein.br] 
valneide Gomes figueiredo [valneideviturino@yahoo.com.br]
Instituição: Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis
área: Português

Até que ponto podemos desafiar nossos educandos em relação à leitura e à escrita? Qual é o nosso 
limite? Será que realmente existe um limite? As crianças, pela forma como se expressam, dizem se 
estão gostando de determinada atividade ou não. Saber “ler” essas diferentes maneiras das crianças 
demonstrarem seus interesses e habilidades foi o que motivou o desenvolvimento deste trabalho. 
Perguntas a serem respondidas, crianças de 6 a 8 anos com muitos desafios a serem superados e 
um objetivo a ser percorrido: despertar o interesse pela leitura e pela escrita, criando espaços para a 
ampliação de repertório, formação de grupo, linguagem e pesquisa. A escolha de um gênero – Con-
tos de Fada – possibilitou às crianças, ao conhecerem os contos, pesquisar sobre esse gênero e seus 
principais marcadores. Um desejo das educadoras e um desafio para as crianças: a escrita coletiva 
de um Conto de Fada. Diferentes estratégias, para que se arriscassem na escrita coletiva, em duplas.
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O ENCaNtaDO muNDO Das hIstóRIas
autoria: Maria Cristina Rossetto [mcrossetto@hotmail.com]

Instituição: EE Prof. Luiz Cintra do Prado
área: Português

Sentindo a necessidade de despertar o interesse e o gosto dos alunos para a leitura, como um 
agente integrador ao meio, a professora Cristina Rossetto, dentro do seu rol de atividades, vem 
desenvolvendo o projeto “O Encantado Mundo das Histórias”.
O projeto objetiva criar e proporcionar ao aluno situações de leitura para descoberta e compreen-
são do mundo, sentindo emoções e vivenciando tudo o que as narrativas provocam em quem as 
ouve. Fazendo uso de livros paradidáticos, fantoches, máscaras, fantasias e objetos diversos, a pro-
fessora promove a contação de histórias semanalmente em todas as salas de aula da escola, com a 
duração de 20 a 30 minutos.
Dessa forma, além da leitura das histórias tornar-se um meio que conduz o conhecimento da vida 
através da emoção e do prazer, desenvolve também a consciência reflexiva e questionadora dos alunos.

O ENsINO Da FLauta DOCE POR mEIO DE 
sOFtwaRE DE NOtaçãO musICaL: uma 

ExPERIêNCIa INOVaDORa COm O aLuNO
autoria: Márlon Souza vieira [marlonsvieira@gmail.com]

Instituição: EM zulmira Telles da Costa
área: Música

Este trabalho é o resultado de um Projeto de intervenção pedagógica apresentado ao Curso do 
Mestrado Profissional em Artes – ProfArtes na disciplina Elaboração de Projetos Digitais. Foi rea-
lizado no ano de 2014, em uma escola da rede municipal do Rio de Janeiro, e busca uma reflexão a 
partir do ensino de Arte nas escolas por meio da linguagem da música. Para tanto, abordou-se uma 
vivência em sala de aula compartilhada com os alunos de educação musical do primeiro segmento 
do Ensino Fundamental. A contribuição promovida por novas tecnologias no processo de aprendi-
zagem e a utilização de software de notação musical para o ensino da flauta doce mostrou-se uma 
ferramenta diferenciada e eficaz. A condução desse processo refletiu sobre os professores e alunos, 
resultando em experiências inovadoras e construtivas como meio de transformação, fazendo a in-
vestigação desse processo relevante.
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O ENsINO Das FRaçõEs Nas séRIEs 
FINaIs DO ENsINO FuNDamENtaL I
autoria: Michelle de la Cruz Lui [michellelui10@yahoo.com.br] 
Patricia da Silva Galinski [psgalinski@yahoo.com.br]
Instituição: Escola villare
área: Matemática

O ensino das frações nas séries finais do Fundamental I vai além de “um chocolate dividido em 
pedaços iguais”. A sequência didática apresentada mostrará a superação dessas questões, uma vez 
que desenvolveu um estudo focado em dois conceitos fundamentais que envolvem os números ra-
cionais: a equivalência e os diversos significados e usos de números. Ao dominar o trabalho com as 
representações fracionárias, as crianças vão percebendo que as frações aparecem em diferentes con-
textos e não somente na ideia de parte e inteiro. O trabalho realizado tem como referência a teoria 
desenvolvida por Guy Brousseau. A realização dessa sequência ofereceu aos alunos a oportunidade 
de ampliar seus conhecimentos sobre as frações, aplicando-os em seu cotidiano, tornando-se assim 
mais preparados para os desafios que enfrentarão nas séries posteriores.

O maRaVILhOsO muNDO DOs CONtOs DE 
FaDa E sEu PODER DE FORmaR LEItOREs
autoria: Mara Silvia Paes Cavalcante da Silva [cavalcantesilvamara@yahoo.com.br]
Instituição: EMEfI Profª. Aracy Leal Bernardi
área: Português

Este é um Projeto com a linguagem, de acordo com o currículo do Estado de São Paulo, expan-
dindo o uso da língua e utilizando, com eficácia, a leitura e a escrita, desenvolvendo a competência 
do uso das palavras e produzindo pequenos textos tanto orais quanto escritos. Tem como objetivo 
ressaltar a importância da leitura e da escrita desde a alfabetização.

O muNDO quE NãO VEmOs, mas 
quE ExIstE, NOssOs aLIaDOs: 
mICRO-ORgaNIsmOs
autoria: Elisangela da Silva francisqueti [elis_francisqueti@hotmail.com]
Instituição: Instituição CE SESI – Sumaré
área: Ciências naturais

Partindo do princípio que os fungos são nossos velhos companheiros, pois vivem no solo, na água, 
nas plantas, nos animais, nas paredes e nos muros. No ar, existem quase sempre esporos de fungos, 
que funcionam com um veículo. Quando encontram ambiente propício como o alimento despro-
tegido e a umidade, os esporos se desenvolvem, dando origem a novos fungos. Durante muitos 
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anos, os fungos foram considerados como vegetais, porém, a partir de 1969, passaram a ser clas-
sificados em um reino a parte por apresentarem características próprias, tais como: não sintetizar 
a clorofila, não possuir a celulose na sua parede celular (exceto alguns fungos aquáticos) e não 
armazenar amido como substância de reserva, eles foram diferenciados das plantas. Tal conheci-
mento, mesmo em uma sociedade cercada por aplicações de conceitos mecanicistas, não é intuitivo 
e a dedução e o desenvolvimento de ideias mais elaboradas requer o auxílio de nós professores. 
Sabemos que muitas vezes há um embate com os alunos.

O tRaBaLhO COm a DIVERsIDaDE 
EtNORRaCIaL Na EsCOLa PúBLICa: 

PROPOsta REaLIzaDa Nas 
auLas DE RECuPERaçãO

autoria: Cristina Barbosa Pinheiro [cristina@singularidades.com.br]
Instituição: Instituto Singularidades

área: Orientação educacional – Tema específico: Identificação positiva dos alunos com suas raízes

Tenho convicção ser de suma importância conhecer e se ver como parte constituinte da história 
da sociedade a que pertence. Acredito que é fundamental para a formação dos indivíduos se iden-
tificarem de forma positiva com suas origens etnorraciais o que, apesar dos avanços, ainda é, em 
muitos casos, difícil de ser feito, já que em muitas instituições o tema é trabalhado de maneira 
errônea, o que não possibilita aos estudantes uma identificação positiva com sua história. Traba-
lhar discutindo sobre essas questões, apresentando o que lhes é de direito, as inúmeras histórias, 
e, o mais importante, o seu contexto histórico-cultural, possibilitou uma formação etnorracial 
positiva e sem sentimentos de inferioridade ou de vitimizações. Por não tratar os conteúdos 
de maneira racista, desconstruindo estereótipos, em um intervalo de tempo muito pequeno fui 
capaz de perceber como alguns alunos passaram a se interessar e a pesquisar conteúdos aos quais 
não tinham acesso.

O tRaBaLhO COm as PRátICas 
mORaIs Em saLa DE auLa

autoria: Luciana zobel Lapa [lucianalapa@uol.com.br]
Instituição: Stance Dual School

área: Orientação educacional – Tema específico: Desenvolvimento Moral

Segundo Puig, as práticas morais são “formas ritualizadas de trabalhar a moral” dentro da sala 
de aula. São na verdade oportunidades de reflexão visando contribuir para a formação da perso-
nalidade moral. É importante apontar que essas práticas compõem o trabalho com o “conteúdo 
atitudinal” adotado pela escola, já que são uma das formas dessa instituição trabalhar com os 
valores (transmitidos transversalmente também através das escolhas curriculares que a escola faz, 
bem como na qualidade das relações que acontecem dentro da instituição, entre todos os membros 
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da comunidade escolar). Serão apresentadas as seguintes práticas morais: assembleias de classe; 
discussão de dilemas morais; discussão a partir de histórias e filmes; jogos para expressão dos sen-
timentos; conflitos hipotéticos.

O usO Da LItERatuRa Na CONstRuçãO 
Da IDENtIDaDE suRDa
autoria: Lucia Aparecida frança da Silva [lucicadu@yahoo.com.br]  
Joice Garcia Goe [joice_goe@hotmail.com]  
Daniela figueiredo Canelas Cinquetti Martins [danielacinquetti@gmail.com]
Instituição: Prefeitura de Santo André
área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão: alunos surdos

Por meio de atividades relacionadas às historias: “Romeu e Julieta", de Ruth Rocha, “Adivinha o 
quanto eu te amo", de Sam McBratney, e “Margarida friorenta", de Fernanda Lopes de Almeida, 
buscou-se estimular a interação do aluno surdo com os contos, bem como sua interpretação e 
principalmente a associação com a própria história acerca de sua família, aprimorando as suas 
competências como: autonomia, socialização, expressão, emoções e comunicação.
A literatura foi apresentada de forma diversificada. Primeiro os alunos exploraram o livro visual-
mente, depois através do recurso PowerPoint e contada em Libras pela instrutora Lucineia Fagun-
des de Sousa Silva. O fato de ser surda contribuiu no acompanhamento do trabalho na Sala de 
Recursos Multifuncionais. Nos momentos da interpretação textual, houve roda de conversa e con-
fecção de um mural com materiais concretos produzidos por cada aluno, assim como plantação e 
cultivo de margaridas.

OFICINa DE matEmátICa: um LugaR 
PaRa a PRátICa DOs jOgOs
autoria: nádia Luciane Pereira Gonçalves [nadialuciane@ig.com.br]  
Ana Paula Baldez Sousa Parise [anapaulabaldez@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália – L.S. – unidade Saúde
área: Matemática

Projeto voltado para a disciplina de Matemática, nos anos do Ensino Fundamental I, com o obje-
tivo de fazer pensar sobre a prática dos jogos como uma estratégia possível e viável no ensino de 
Matemática. Esse projeto visa trabalhar as habilidades e competências dos alunos a partir de ati-
vidades lúdicas, buscando nas práticas as vantagens dessa estratégia e suas variações, e refletir em 
conjunto com os professores sobre algumas habilidades de raciocínio lógico que são desenvolvidos 
no jogo, como investigação, tentativa e erro, levantamento e checagem de hipóteses. 
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Os CamINhOs PaRa uma 
aLFaBEtIzaçãO LEtRaDa

autoria: Greice Aparecida Martins Santos [greice29@bol.com.br]
Instituição: Colégio Pentágono 

área: Português

Nosso objetivo foi analisar, numa sala de 1º ano, de que forma as práticas de letramento contri-
buíam para a construção do sistema de escrita alfabética (SEA).
As aulas observadas apontaram um número pequeno de atividades de análise e reflexão sobre o SEA 
e algumas atividades que logravam inserir os alunos em práticas de letramento; particularmente, 
em práticas de leitura que contemplavam o trabalho com as capacidades leitoras.
A análise dos dados demonstrou que, mesmo atuando em um sistema de ensino tradicional, a do-
cente utilizou-se de diversas estratégias para contextualizar os conteúdos visados, tornando-os sig-
nificativos aos alunos. Apesar disso, para efetivar um processo de alfabetização letrada teriam sido 
necessárias intervenções mais qualificadas, em que a necessidade da leitura e da escrita conduzisse 
à reflexão sobre o sistema de escrita, mas as práticas de alfabetização e letramento independentes 
foram a tônica do trabalho. 

Os maRCOs CuLtuRaIs DOs 
BaNtOs NO BRasIL

autoria: Gabriella Lucia Gomes Leme [gabriellaleme@projetovida.com.br]
Instituição: Escola Projeto vida

área: História

Esse projeto tem por objetivo oportunizar às crianças um espaço de pesquisa e reflexão sobre ou-
tras formas de organização social, hábitos de vida e cultura. Nesse contexto, a África nos pareceu 
importante, uma vez que abria um contexto favorável para se questionar a visão corrente de que 
o negro é apenas um sujeito “ex-escravo” e avançar para uma visão de maior integração com a 
nossa cultura. No percurso, as crianças puderam descobrir as grandes produções do povo estudado, 
assim como sua aproximação com a nossa cultura.

PEquENas mãOs, gRaNDEs CORaçõEs
autoria: Jaqueline fernanda de Jesus Gomes Ajeje [jackajeje@bol.com.br]

Instituição: EMEB Maria Brizabela Bruxellas zinader
área: História

Durante o clube de leitura um aluno encantou-se por um livro chamado “O Senhor das Histórias”, 
motivando os colegas, do que surgiram muitas curiosidades, pesquisamos e, com um acervo riquís-
simo de paradidáticos, começamos uma aventura. Pesquisei e consegui parceria com uma empresa 
que presta serviços em Guiné Equatorial, que me ajudou a realizar um sonho: proporcionar aos 
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meus alunos um intercâmbio cultural e através de cartas conhecer um pouco mais sobre a cultura 
africana. Foi escolhida a Comunidade de Mebere para que esse intercâmbio fosse possível. Com 
isso os alunos fizeram novos amigos, descobriram informações sobre a cultura africana e brasi-
leira, aprimoram seus conhecimentos sobre a escrita de cartas. O Projeto foi divulgado para vinte 
nacionalidades, inclusive Espanha, onde foi realizado em uma escola de Murcia, além de ter sido 
apresentado nas universidades Uninove, Unesp, em Serra Negra para Orientadores do Pacto, e ter 
sido divulgado pela EPTV Ribeirão Preto e jornais da região. 

PEquENO LEItOR
autoria: Monica Liz do Amaral Rollo [monicalizrollo@hotmail.com]
Instituição: EE francisco Brasileiro
área: Português

Projeto Pequeno Leitor! De acordo com a Proposta Pedagógica da escola e a necessidade de formar 
alunos com competência de leitura e escrita, elaborou-se um projeto em que o aluno possa ser o 
seu próprio condutor na escolha de bons livros literários, aprimorando suas práticas em produ-
ção textual e de interpretação com autonomia, ampliando o vocabulário, incentivando a leitura, 
transportando-o para o mundo letrado. Através da roda de conversa os alunos terão como exem-
plos os colegas que fazem a leitura com maior facilidade, sendo estes estimuladores de uma prática 
leitora e propagadores do seu conteúdo. Há uma troca de experiências com um contando para o 
outro sobre o livro lido, este processo é simples e prazeroso, fazendo com que o hábito de ouvir 
e ser ouvido se torne uma rotina em sala de aula. Espera-se que ao final deste projeto os alunos 
desenvolvem estrategias de leitura, transformando-os em leitores de fato.

PhOtOstORIEs – uma PRátICa INtEgRaDa 
ENtRE aRtEs, INFORmátICa E INgLês
autoria: Thays Esteves Palomares [thayspalomares@gmail.com]  
Lucas Mendes de Almeida Antonini [lmantonini@hotmail.com]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade
área: Inglês

Integrando Português, Artes, Inglês e Informática este projeto desenvolvido nos quintos anos 
deu a oportunidade aos alunos de criarem o enredo, o texto em inglês e as imagens de uma 
fotonovela de mistério, inspirados na narrativa do livro interativo Mystery in London, de Helen 
Brooke. O processo teve início com o estudo do gênero Narrativa de Enigma nas aulas de Portu-
guês. Juntos alunos e professores trabalharam na produção do texto, planejaram o storyboard, 
fotografaram cena a cena e utilizaram o aplicativo para tablet Storehouse para a apresentação 
do produto final.
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PINóquIO – uma aVENtuRa PaRa 
sE EmOCIONaR E EsCREVER

autoria: Sílvia Omori Ribeiro de Mendonça [sil.mendonca1@gmail.com]  
Teresa Cristina Leite Maciel

Instituição: Escola vera Cruz
área: Português

“Pinóquio – uma aventura para se emocionar e escrever” é uma sequência de atividades voltadas 
para o 1º ano que promove a apreciação de um conto tradicional e cria condições de exercitar a 
escrita com sentido e contexto. Utilizamos uma versão próxima à original, muito diferente da ver-
são popular cinematográfica. Nessa versão, Pinóquio surpreende os leitores com dilemas parecidos 
com os de nossos alunos, como abrir mão de seus desejos para crescer. Nesta proposta incentiva-
mos os professores a estudar profundamente a história para refletir sobre a leitura com o grupo, 
planejar as rodas de conversa sobre a interpretação do texto, instigar a curiosidade e imaginação 
dos alunos e, assim, permitir que os pequenos leitores se afetem com as peripécias do Pinóquio. 
O trabalho também ajuda a repensar a proposta de reescrita de contos, principalmente no que se 
refere a diversificar as atividades, oferecer desafios ajustados e fazer as crianças ampliarem e utiliza-
rem seus conhecimentos sobre o gênero.

POEsIa CONCREta E a ExPLORaçãO DE 
suas POtêNCIas: PRODuçãO COLEtIVa, 

INtERVENçõEs NO EsPaçO E músICa
autoria: flora Cardoso de Oliveira Guimarães [flora.guimaraes@escolaviva.com.br] 
Ricardo ferreira Azevedo [ricardo.azevedo@escolaviva.com.br] | Landro Pacagnella

Instituição: Escola viva
área: Português

A poesia concreta é um dos gêneros literários abordados em língua portuguesa no 5º ano da Escola 
Viva. Neste grupo, o contato com as poesias concretas e visuais se transformou em um projeto 
transdisciplinar que envolveu as áreas de português, artes visuais, música e informática.
O projeto envolveu a apreciação, a reflexão e a criação a partir das relações entre texto, imagem, 
forma, conteúdo, seus potenciais expressivos e comunicativos, como a cor, a configuração do texto 
no espaço e as possibilidades da exploração sonora. Outro desafio foi trabalhar com um programa 
de computador adequado para desenvolver a diagramação gráfica.
Como produtos do trabalho, adesivos foram impressos e expostos em diferentes espaços da escola, 
as poesias foram musicadas e publicadas em um livro virtual.
Nas composições coletivas que foram se enriquecendo e recebendo diversas formas ao longo do 
processo, foi valorizada a potência de cada um na formação das parcerias.
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POEsIa Na EsCOLa
autoria: Jolie Antunes da Cunha [jolie_antunes@hotmail.com]
Instituição: Aubrick Escola Bilíngue Multicultural
área: Português

Este trabalho tem por finalidade fazer com que a convivência dos alunos com a poesia aconteça de 
fato, permitindo o contato com diversos autores e estilos, reavivando a capacidade de olhar e per-
ceber a essência do poético por meio de leituras de poemas de diferentes autores, permitindo, dessa 
maneira, uma compreensão maior da linguagem poética para que tenham condições de ensaiar 
suas próprias tentativas na escrita poética.

PORtFóLIO – CONtaNDO uma hIstóRIa
autoria: Roberta Krauss [roberta.krauss@gmail.com]  
Liron Kotler [liron.k@renascenca.br]
Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença
área: História

No projeto Portfólio – Contando uma história, foi proposto aos alunos de 1º e 2º anos do Fun-
damental 1 construírem coletivamente um portfólio lúdico e artístico que relatasse as festas 
judaicas durante o ano. O trabalho realizado buscou reforçar a parceria com as famílias e suas 
vivências pessoais.

PORtFóLIO – um INstRumENtO 
DE aVaLIaçãO FORmatIVa
autoria: Denise Tonello [denisetonello@hotmail.com]
Instituição: Colégio Miguel de Cervantes
área: Gestão escolar – Tema específico: Portfólios e Avaliação formativa

É consenso a importância de valorizar as práticas diárias da criança, monitorando seu processo 
de aprendizagem, compreendendo o que já sabe ou não sabe. No entanto, faz-se necessário refletir 
constantemente sobre os instrumentos de avaliação utilizados, analisando suas intencionalidades, 
buscando sentido e tendo como principal objetivo o “aporte de informação de retorno” e não a 
classificação ou julgamento.
No Colégio Miguel de Cervantes, com o objetivo de garantir o acompanhamento contínuo e di-
ferenciado dos processos de ensino e aprendizagem da criança pequena e buscando ressaltar as 
individualidades de cada um, implementou-se o uso de portfólios como instrumento de avaliação 
formativa, na Educação Infantil e séries iniciais.
A partir de estudos, trocas de experiências e processos formativos, o portfólio passou a ser uma 
estratégia de avaliação que evidencia o progresso de cada criança, ao longo de determinado pe-
ríodo de tempo.
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PRátICas E RECuRsOs tECNOLógICOs NO 
1º aNO – tEma: aNImaIs DE jaRDIm

autoria: Regina Maria Grassmann Marques [regina.marques@cda.colegiodante.com.br] 
Adriana Maria Hauptmann Tavares da Matta [adriana.matta@cda.colegiodante.com.br]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Ciências naturais

Trabalho iniciado a partir do resgate de conhecimentos prévios dos alunos com o objetivo de co-
nhecer a grande variedade de animais de jardim, como também sua função na natureza e promo-
ver a interação com os colegas, usando recursos e materiais tecnológicos, de forma a desenvolver 
habilidades e competências preestabelecidas: observação, levantamento de dados, descoberta de 
informações, de acontecimentos e de situações diversas.

PRátICas EDuCatIVas Da CamPaNha 
"sOL, amIgO Da INFâNCIa" COmO 

INstRumENtO PaRa O LEtRamENtO
autoria: Angélica Penha Pontes nohara [angelicapenha@hotmail.com]

Instituição: SEDuC – São vicente
área: Ciências naturais

O Projeto Sol amigo da infância buscou conscientizar e estimular uma mudança de comporta-
mento em relação à exposição solar e conhecer diferentes formas de proteção, sendo muito impor-
tante tomar todos os cuidados aprendidos durante a aplicação do projeto.
Houve a elaboração por parte dos alunos de cartazes sobre o tema e o uso correto do protetor solar, 
construíram textos no formato de redação e carta como uma forma de incentivar também a leitura 
e a criação.
Durante toda a execução do projeto foram propostas atividades de pesquisas sobre o tema de 
forma lúdica. Dessa forma as crianças assimilam melhor esses conhecimentos, tornam-se agentes 
multiplicadores e difundem essas informações dentro da escola, na família e na comunidade.
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PRátICas EDuCatIVas Da CamPaNha 
"sOL, amIgO Da INFâNCIa" 
FOCaDas Em LuDICIDaDE
autoria: Maria Madalena de Oliveira [paulaperola@uol.com.br]
Instituição: SEDuC – São vicente
área: Ciências naturais

O Projeto Sol amigo da infância buscou conscientizar que a exposição ao sol é a principal causa 
de envelhecimento precoce e do aparecimento de doenças na pele e que durante o verão os raios 
ultravioleta B, principais causadores das doenças, apresentam maior intensidade. Isso não quer 
dizer que nas outras estações do ano não haja a necessidade de prevenção ao risco do câncer de pele.
Houve a confecção de um jogo da memória e depois da aplicação da atividade lúdica realizamos a 
gravação de um audiovisual entre os alunos sobre a aprendizagem do projeto, evidenciando que, 
quando as crianças participam da construção do seu conhecimento de forma lúdica, facilita-se o 
processo ensino-aprendizagem, e, uma vez o conhecimento apreendido, elas tornam-se agentes 
multiplicadores entre seus pares, em casa e na comunidade. Durante toda a execução do projeto 
foram propostas atividades de pesquisa sobre o tema de forma lúdica e interativa para que as crian-
ças assimilassem melhor esses conhecimentos.

PRátICas Na EDuCaçãO INCLusIVa: 
aPRENDENDO E ENsINaNDO
autoria: Luciene franceschini Eusebio [franceschini.luciene@gmail.com]
Instituição: EMEf Leandro Klein – Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão: aprendendo e ensinando

Trabalho desenvolvido para alunos com necessidades especiais, em sala de recursos multifuncional, vi-
sando aprimorar o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor e envolvendo propostas com 
jogos pedagógicos que valorizam os aspectos lúdicos, a criatividade, o desenvolvimento de estratégias 
de lógica e pensamento; jogos pedagógicos adaptados para atender as necessidades educacionais dos 
alunos e propostas com estímulos constantes objetivando o aprimoramento da autonomia. Essa pro-
posta é baseada no cuidado com o outro e no respeito às diferenças e, além disso, traz uma desvincu-
lação da deficiência com a capacidade da pessoa de ser pessoa, ser capaz e ser feliz além de seus limites.

PROBLEmas sEm PROBLEma!
autoria: Taciana Cintra Alves nascimento [taciana.b@hotmail.com]
Instituição: EMEB Anor Ravagnani – Prefeitura Municipal de franca
área: Matemática

Projeto envolvendo língua portuguesa e matemática, com foco em situações-problema, em que os 
alunos necessitam de um aprofundamento em relação às quatro operações no 3º ano do Ensino 
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Fundamental, o projeto teve duração de 4 a 5 meses, no primeiro semestre, resultando em um apri-
moramento quanto a escrita, leitura e interpretação das diferentes situações envolvendo as quatro 
operações.
A conclusão se deu com um jogo elaborado e confeccionado pelos alunos, o qual foi doado para a 
brinquedoteca da escola.

PROBLEmas sOCIaIs,  
a POLítICa E O hERóI

autoria: Agatha Gonçalves [agatha_gon@outlook.com]  
Camila Santini Sizani [santinicamila@ig.com.br]

Instituição: Colégio Silvio Gonzalez
área: Geografia

O projeto aborda os problemas sociais vividos na nossa cidade, proporciona ao educando a reflexão, 
as possíveis causas e consequências na sociedade. Ao buscar as soluções para essas questões levan-
tadas por si mesmo, através de pesquisas em jornais, o educando se depara com uma questão muito 
importante: a política no nosso país e cidade, os cargos (responsabilidades) e como trazer soluções 
para diminuir os problemas identificados.

PRODuçãO DE autORIa DE CONtOs –  
a PROgREssãO DO ENsINO Nas séRIEs 

INICIaIs DO FuNDamENtaL I 
autoria: Elaine Ruiz [elaineruiz@escolasanti.com.br]

Instituição: Escola Santi
área: Português

A produção de contos ao longo do Ensino Fundamental 1 tem sido foco de discussão nas escolas. 
Como ensinar os alunos a realizar tais produções? Quais os desafios possíveis de serem enfrentados 
pelos alunos com sucesso a cada ano? Essas foram algumas das questões que surgiram na equipe 
pedagógica da Escola Santi e fizeram com que organizássemos um ensino progressivo, visando 
qualificar a produção de texto. 
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PRODuçãO tExtuaL – gêNERO LENDas 
INDígENas (DEsIgN thINkINg)
autoria: Graziela de Moraes Galvão Bonetti [grazielabonetti.gb@gmail.com]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Português

Utiliza recursos, ferramentas e demais dispositivos digitais de comunicação nos quais os alunos 
visivelmente são protagonistas de sua própria aprendizagem;
INDICADORES DESCRITORES
•	Trabalho	individual	 •	Criação	de	personagens	/	descrição
•	Votação	 •	Socialização	/	escolha	de	personagens
•	Trabalho	em	grupo	 •	Escolha	do	grupo	(personagem)
	 •	Enriquecer	as	informações	para	Produção	de	texto:	gênero	lenda
	 •	Produção	de	texto
•	Intervenção	 •	Devolutiva	/	Correções
•	TIC’s	 •	Crayon	(Releitura	da	personagem)
	 •	Keynote	(Digitação	do	texto)
	 •	Moodle	(Divulgação	/	Enquete)

PROjECt aROuND thE gLOBE: O usO 
sIgNIFICatIVO Da sEguNDa LíNgua 
Na PEDagOgIa DE PROjEtOs
autoria: valkyria Lopes naghirniac [valkyria_naghirniac@magister.com.br]
Instituição: Colégio Magister
área: Inglês

Este trabalho tem como objetivo exemplificar a prática da Pedagogia de Projetos inserida na Edu-
cação Bilíngue e relatar experiências de alunos como sujeitos ativos na construção de seus conhe-
cimentos . Este Projeto criou oportunidades para o desenvolvimento da oralidade em Inglês, das 
habilidades de trabalho em equipe, de divisão de tarefas, de pesquisa e análise de informações; 
oportunidades para a socialização entre crianças de diferentes países e para a aprendizagem de 
novas tecnologias e seu uso em situações do mundo real. Os alunos puderam escolher em seus 
grupos os países a serem estudados e qual seria o formato de apresentação do seu trabalho final 
(cartaz, maquetes, etc). Todos aprenderam a utilizar o software Prezi para criar apresentações on-
-line e tiveram a oportunidade de compartilhar seu trabalho com os colegas dos outros países. 
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PROjEtO aVENIDa PauLIsta
autoria: vanessa Cristina Kitov Correia [vanessacorreia@escolasanti.com.br] 

Paula Tres Araujo [paulaaraujo@escolasanti.com.br]
Instituição: Escola Santi

área: Geografia

A Avenida Paulista é um local de referência para a Cidade de São Paulo, e está próximo à Escola 
Santi. Pensando nisso iniciamos um estudo dos arredores e trajeto das crianças até a escola, che-
gando à Avenida Paulista.
Este trabalho contou com estudos de mapas, conceito de pontos de referência e levantamentos de 
conhecimentos prévios sobre essa avenida.
Além de trabalhar a importância deste local para a cidade de São Paulo, fizemos um estudo de sua 
história, ressaltando as mudanças ocorridas ao longo do tempo.
Ao final do projeto os alunos perceberam a função dos pontos de referência, reconheceram os dife-
rentes usos da Avenida Paulista, além de identificarem a importância desse local para a cidade de 
São Paulo e suas mudanças.

PROjEtO CaNtIgas
autoria: Márcia Regina fernandes veiga e Silva [mrv@portoseguro.org.br]  

Renata Maria Miranda Bosisio [rmiranda@portoseguro.org.br]  
Tatiana de Souza Evangelista [tevangelista@portoseguro.org.br]

Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Português

O Projeto Cantigas foi realizado com o objetivo de ampliar o repertório de cantigas, enriquecer 
o brincar, favorecer o desenvolvimento da oralidade e o avanço no processo de alfabetização em 
crianças de 1º ano do Ensino Fundamental.
Por meio de atividades lúdicas, leitura, escrita de cantigas e decalques, registros, ilustrações e exploração 
musical do gênero literário, alimentamos o hotsite de cantigas, que foi o produto final deste projeto.

PROjEtO COLCha DE REtaLhOs
autoria: Renata Marques Belloni [renatabel2002@yahoo.com.br]  

Débora dos Santos Bueno novaes [deboranovaes@hotmail.com] 
Débora Pansarelli [debora.pansarelli@hotmail.com]

Instituição: Escola villare
área: História

O que é história? O que é memória? Através do projeto colcha de retalhos, iniciamos uma apro-
ximação das crianças com tais conceitos de forma significativa. Rememorar coletivamente o chei-
rinho gostoso do bolinho de chuva feito pela avó e elaborar uma urdidura de pequenos tecidos, 
representando a individualidade de cada criança, promoveram a percepção de que nossas vivências 
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nos compõem, estão presentes e cada um contribui para a formação de uma turma, sempre muito 
recheada de narrações e possibilidades.
No decorrer do projeto os alunos foram reelaborando suas hipóteses iniciais em direção à construção dos 
conceitos relativos ao tema. Também exerceram a função de pesquisadores ao entrevistarem familiares em 
busca de dados sobre sua vida, além de perceberem que documentos e objetos também contam história.
A noção de que a História é também construída pelas pessoas anônimas e comuns, no dia a dia, 
agora faz parte do repertório dos alunos do 2º ano.

PROjEtO DE CONtOs aCumuLatIVOs
autoria: Ana Luiza fonseca Carneiro Caieiro [analuizaf@hotmail.com]  
fabiola Piccoli Castellani [fabiolacastellani@yahoo.com.br]  
Danielle Cheloni Simões Carvalho [danielle.cheloni@hotmail.com]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro – unidade I – Morumbi
área: Português

Os alunos do 1ºano escreveram um livro de Contos acumulativos, após se deliciarem com os mo-
mentos de contação de histórias promovidos pelo corpo docente; apreciaram a apresentação dos 
autores do livro Ei, ei Vanderlei e conversaram com os escritores sobre o processo de criação. No 
final do projeto, as famílias foram convidadas para uma Manhã de autógrafos. 

PROjEtO DE LItERatuRa aLIaDO 
a uma masCOtE REaL
autoria: Sheila Luci Pinto Bontorim [sheilalp@uol.com.br]  
Ericka Grecco Gomes Duarte [erickinhagrecco@gmail.com]
Instituição: Colégio Cristo Rei
área: Português

Este trabalho é um relato de um projeto de literatura que tem como apoio uma mascote.
O universo da imaginação deve ser trabalhado tanto quanto qualquer outra área do conhecimento, 
afinal o mundo pode ser conhecido e saboreado através das páginas de um bom livro, e devemos 
fomentar nos alunos esse interesse em ler, se apropriar do que é lido e conseguir relacionar o con-
teúdo apresentado ao seu cotidiano.
A inclusão de uma mascote real dentro do projeto tem como propósito sensibilizar o aluno para 
o respeito e o cuidado que se deve ter com os animais de estimação. Além disto, facilita o apren-
dizado, pois aguça a curiosidade e desperta o interesse da criança em saber mais sobre o tema que 
está sendo desenvolvido.
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PROjEtO DE PassagEm
autoria: vanessa de Carvalho francheli [vanefrancheli@yahoo.com.br] 

Talita Rafaela Calvo Garcia [talita_rafaela@yahoo.com.br]
Instituição: Escola villare

área: Orientação educacional – Tema específico: Passagem do fundamental I para o fundamental II

O 5º ano encerra um ciclo importante do Ensino Fundamental. No 6º ano enfrentarão novos desa-
fios e, por isso, precisam vivenciar um processo de adaptação capaz de valorizar suas competências 
atuais e torná-los confiantes e motivados pelo que virá adiante. Por esta razão, a equipe pedagógica 
da Escola Villare elaborou um conjunto de propostas pedagógicas com o objetivo de preparar os 
alunos do 5º ano para a passagem para o Ensino Fundamental II. Os alunos refletiram sobre a pa-
lavra passagem e compreenderam que ela remete àquilo que passa e que permanece na lembrança e 
na saudade. Assim, foram buscando em seus guardados lembranças, fotos, objetos que contassem 
a história da vida escolar. Quem já viveu a experiência da passagem tem muita história para contar! 
Por isso, promovemos alguns encontros com o 6º ano. Outras atividades foram propostas com o 
objetivo de deixar marcas no espaço do Fundamental I, despedir dos espaços e das pessoas, guardar 
lembranças dos amigos e professores.

PROjEtO EDuCaçãO FINaNCEIRa
autoria: Rosana feliciano Jales faria [rosanajales@ig.com.br]
Instituição: EMEB Profª. Christianne Dezuanni Dias de Oliveira

área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Educação financeira

O perfil do brasileiro médio é de comprometida saúde financeira, contraindo dívidas que não pode 
cumprir com bens que por vezes não são tão necessários, o que o leva a empréstimos e inadimplên-
cias, mecanismos estes que só degradam ainda mais as finanças da família, cavando cada vez mais 
o buraco do endividamento.
Isso se dá devido ao fato do brasileiro não possuir uma Educação Financeira no seu cotidiano, 
tanto escolar quanto familiar, não aprendendo como deve lidar com suas finanças, controlar seus 
gastos, economizar e investir sua renda.
Com isso em mente, o projeto Educação Financeira, realizado na E.M.E.B. Prof.ª Christianne De-
zuani Dias de Oliveira teve por objetivo iniciar com os alunos uma cultura de educação financeira, 
para que desde cedo aprendam o valor do dinheiro, a importância de economizar e pensar no fu-
turo. Para tanto, o projeto tentou buscar formas mais dinâmicas e menos burocráticas de ensinar, 
para que as crianças pudessem aprender brincando.
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PROjEtO ENgLIsh CaN BE FuN
autoria: Paula Alexandra Alves Pereira [hermionebarsa@gmail.com]
Instituição: EMEIEf Profª. Odila de Souza Oliveira
área: Inglês

Esse projeto visa tornar mais agradável a memorização de vocabulário básico (através de suas qua-
tro habilidades a serem desenvolvidas: leitura, escrita, audição e dicção) de língua inglesa no En-
sino Fundamental I. Ao mesmo tempo proporciona uma melhoria significativa no aprendizado, na 
disciplina em sala de aula e no respeito e paciência para com os colegas, no cuidado com o material 
e a correr e aceitar riscos de perder ou ganhar.

PROjEtO Eu sOu O REPóRtER –  
a ORaLIDaDE a FaVOR Da aPRENDIzagEm
autoria: Lucimara Sales de Almeida Borges [lufasab@gmail.com]
Instituição: CE SESI nº 265 – Guarulhos
área: Português

O presente projeto Eu sou o Repórter visa ressaltar a importância do trabalho com a oralidade 
em sala de aula. Apresento todas as ações em uma sequência didática, a qual nos leva ao desen-
volvimento de diferentes competências e habilidades, numa visão sociointeracionista, promovida 
através do diálogo, do ensino e da pesquisa, tendo o estudante como o protagonista de sua apren-
dizagem e o professor como mediador do processo. O relato teve os estudantes do 5º ano como 
foco. Além de facilitar a aprendizagem interdisciplinar, conduz à formação de indivíduos críticos, 
letrados e cientes de suas opiniões, impactando de forma satisfatória a autoconfiança e a autoes-
tima do estudante ao falar em público, além de contribuir na qualidade de seus registros escritos, 
desenvolvendo a competência leitora e escritora por meio de estímulo a pesquisa e estudos dos 
gêneros (notícia, reportagem e jornal).

PROjEtO FáBuLas
autoria: Camila Garcia Gonçalves [camila.ggoncalves@hotmail.com]
Instituição: EMEB Sueli Contini Marques
área: Português

Este projeto tem como base o programa Ler e Escrever, que já é rico em atividades de leitura e es-
crita, porém foi complementado com atividades dinâmicas e diferenciadas. É um projeto que visa 
tanto a oralidade quanto a escrita, através de atividades pontuais e sistemáticas. Todos já conhe-
cem as fábulas, porém cada vez que lemos uma conseguimos aprender uma coisa diferente com ela. 
E por que não tornar a aprendizagem e a escrita mais atraente e envolvente? Esse é o foco do projeto, 
fazer com que todos consigam aprender e se divertir ao mesmo tempo. Aprendemos a escrever e 
revisar textos e ao mesmo tempo brincamos através de teatro e dinâmicas, fazendo com que todos 
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participem. Trabalhamos as competências leitoras e escritoras com as competências orais, através 
de teatro e dinâmicas. Como todos os alunos interagem, o vínculo afetivo da turma também me-
lhora no andamento do projeto. 

PROjEtO FOtOgRáFICO: mEu 
OLhaR sOBRE O muNDO

autoria: Sônia Aparecida Almeida de Paula [soniapaula.prof@gmail.com]
Instituição: CE SESI nº 241 – Sertãozinho

área: Português

O presente relato apresenta um trabalho realizado no CE-241de Sertãozinho, com alunos do  
5º ano A e B, na área de Linguagens e Códigos. A linguagem escolhida foi a visual, utilizou a foto-
grafia digital como veículo de construção artística, pelos recursos técnicos e tecnológicos por ela 
favorecidos, os quais requerem do sujeito a percepção de si mesmo e do mundo que o envolve. Teve 
como objetivos a elaboração de uma linguagem artística singular, para com ela os alunos expressa-
rem suas ideias, sentimentos e percepções de mundo, garantindo a autonomia e a autoria no pro-
cesso de criação da linguagem visual estética, e a construção e ampliação de novos conhecimentos 
por meio da aquisição dos conhecimentos técnicos e tecnológicos disponibilizados por essa lingua-
gem. Os resultados avaliativos demonstraram que houve acréscimo positivo na subjetividade do 
aluno, revelando e reafirmando sua identidade com o grau de criticidade que objetivamos alcançar. 

PROjEtO LER é maIs
autoria: Juliana Lúcio Barboza [juluciobarboza@gmail.com]  

Patrícia fernandes da Silva [tissa.fernandes@terra.com.br]  
verônica natália Michelin [ve_michelin@hotmail.com]

Instituição: Escola villare
área: Português

Projeto institucional, envolvendo alunos do 1° ao 5° ano, voltado à valorização da literatura, bem 
como ao prazer pela leitura, por meio de práticas sociais. É dedicado à criação de um tempo dife-
rente para a leitura na escola. É um momento planejado para o encontro das crianças e dos adultos 
com textos em diferentes formatos, permitindo assim que desfrutem de experiências que somente 
a literatura pode proporcionar. O autor homenageado de 2014 foi o poeta Manoel de Barros, que 
nos emprestou sua poesia para criar propostas e espaços inspiradores na Escola Villare. 

245

246

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   127 18/05/15   18:35



128INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

PROjEtO NuNCa DIga NuNCa
autoria: Maria Emília Araujo frança de Abreu [marylinda_79@hotmail.com]
Instituição: uME Barão do Rio Branco
área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão de aluno especial

O projeto justifica-se em um estudo realizado com um adolescente de 13 anos, matriculado no 5º 
ano em uma escola municipal de Santos, que apresenta DMD (Distrofia Muscular de Duchenne). 
O aluno foi atendido em sua residência pela professora Maria Emília Abreu, com uma carga horá-
ria diária de duas horas e meia. Atuante na área educacional há 13 anos, pedagoga, psicopedagoga 
e psicomotricista, ingressou na Prefeitura de Santos em agosto de 2013. O projeto teve início no 
começo de 2014, com a primeira avaliação em junho, permanecendo em execução até o findar do 
ano letivo. É de suma importância a realização de trabalhos diversificados para alunos que apresen-
tam DMD, pois eles têm a oportunidade de não perder o contato com os estudos e principalmente 
serem estimulados a querer sempre evoluir, por mais complicada que seja a patologia. O estudo vai 
buscar a comprovação que o docente precisa acreditar, confiar em seu trabalho e no aluno, para 
que haja excelência.

PROjEtO PaLmaREs: uma aBORDagEm 
POsItIVa Da EsCRaVIDãO NO BRasIL
autoria: Mayara Rodrigues da Silva [mayragrs18@hotmail.com]
Instituição: Escola Internacional de Alphaville
área: História

Ao notar que quando se iniciava o estudo sobre a escravidão no Brasil os alunos sentiam-se tristes, 
horrorizados e muitas vezes constrangidos, foi que as primeiras ideias do Projeto Palmares foram 
surgindo. A experiência negativa dos anos anteriores, fizeram com que fosse realizada uma pro-
posta diferente, capaz de abordar o tema escravidão de uma maneira positiva e inspiradora. O livro 
paradidático “O último herói dos Palmares” contribuiu para que os alunos tivessem uma outra 
visão sobre a escravidão. Eles puderam refletir que a história não é apenas de tristezas e derrotas, 
mas sim de conquistas, ousadia, inteligencia e persistência. Assim os alunos puderam levantar e 
discutir temas sociais como o racismo, o surgimento das favelas e a influência da mídia em nossa 
sociedade. A finalização do projeto foi marcada por uma autoavaliação e uma exposição de telas 
artísticas que representavam os negros do Brasil no dia Dia da Consciência Negra.
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PROjEtO sEmEaNDO, Em PaRCERIa 
COm O PEhEg – EaD sãO VICENtE

autoria: Luciana Santiago Meireles Rocha [lucianasmrocha@gmail.com] 
Milena de freitas Burghi [mylenafreitas20@hotmail.com]

Instituição: EMEf Prof. Renan Alves Leite
área: Ciências naturais

Com o Projeto “Semeando” podemos dizer que uma horta surgiu do concreto e através do olhar 
cuidadoso onde integramos novos hábitos com a natureza foi permitido ao aluno observar que 
tudo em nosso planeta é conectado. É uma proposta baseada na necessidade de trabalhar com 
nossas crianças a sustentabilidade do meio em que vivem para que observem a horta e a alimenta-
ção de forma consciente e sustentável, utilizando os recursos naturais disponíveis no local em que 
residem. Através do livro “O Grande Rabanete", de Tatiana Belinky, o professor uniu a interdisci-
plinaridade com o prazer pela leitura, permitindo aos alunos uma viagem além das páginas para 
um ambiente onde terra, plantio e colheita se misturam. E os resultados não podiam ser melhores, 
pois laços foram firmados, experiências trocadas e toda a escola foi tomada por um sentimento de 
revigoramento e bem-estar que uma horta plantada em várias mãos proporciona, além das delicio-
sas saladas que essa experiência nos permitiu degustar.

PROjEtO tRaVEssIa
autoria: Ana Paula De Moura Silva [anapdms@gmail.com]  

Luis Guilherme Abreu Samapio de Souza [luhlyabreu@gmail.com]
Instituição: Colégio Elvira Brandão

área: Orientação educacional – Tema específico: Transição para o Ensino fundamental II

Durante toda a vida, momentos importantes marcam para nós o início de uma nova etapa. Cons-
tantemente, recomeçamos e enfrentamos novos desafios. Os alunos do 5º ano estão diante de 
um desses momentos: a transição para o Ensino Fundamental II. Para marcar essa passagem, 
participaram do Projeto Travessia. Primeiramente, escutaram a fábula Lin e o outro lado do 
bambuzal, recontada pela diretora Maria Ester Ceccantini. Depois, discutiram em grupo o sig-
nificado da palavra “transição”, reconhecendo-a como um processo: carregamos sempre para a 
etapa seguinte algumas marcas da anterior. O encerramento do processo foi dirigido pelo artista 
plástico Lulhy Abreu, que mobilizou o grupo, apresentando-lhe o conceito de Arte Coletiva. Em 
seguida, foi proposto um desafio: expressar plasticamente seus sentimentos sobre esse momento 
particular.
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quaL é a NOssa COR?
autoria: Maria Lucia de Oliveira Couto queirolo [mluciaqueirolo@uol.com.br]  
fernanda Maria de Oliveira Silva 
Débora Carla Meira da Silva Geniole [genioledebora@gmail.com]
Instituição: EE Dr. Luís Arrôbas Martins
área: História

O Brasil, um país multicultural, carrega em sua história uma influência africana que protagoniza tam-
bém a construção desse multiculturalismo, porém carregado de racismo e preconceito que geraram e 
ainda geram até hoje muitos movimentos. Conhecer a influência e a importância africana na formação 
do Brasil faz com que nossos alunos tornem-se multiplicadores da desconstrução do preconceito racial.

quaNDO as CRIaNças FaLam: mOmENtOs 
PaRa a FORmaçãO Da uNIDaDE DE 
gRuPO E DE um EsPaçO DE CONFIaNça
autoria: Patricia vincenzi [patricia.vincenzi@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Orientação educacional – Tema específico: Diferentes 
possibilidades para falar e escutar na sala de aula

A correria do dia a dia, o planejamento apertado, as aulas extras, muitas vezes, fazem com que nós 
deixemos de ouvir nossos alunos e, com isso, não busquemos soluções mais assertivas COM eles 
diante dos conflitos e demandas diárias.
Para mudar esse padrão é preciso gerenciar melhor o tempo didático e buscar novas estratégias de 
sala de aula: a realização das rodas de conversa, cooperação na organização da sala, autoavaliação e 
avaliações coletivas de atividades e devolutivas do processo pedagógico e pessoal.
Desta forma, fortalecemos o sentimento de grupo quando incluímos os alunos nas decisões e os 
convidamos a refletir sobre as consequências das ações para si e para o outro.
Ao investir tempo nesses ações de fala e escuta podemos construir um ambiente mais democrático, 
solidário, critico, autônomo e participativo.
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quE FRutOs PODEmOs COLhER NO 
quINtaL DO aEE? COLhENDO FRutOs 

Em um POmaR DE POssIBILIDaDEs
autoria: Kelen Cristina Silveira Santos [kelensilsan@yahoo.com.br]  

vania Aparecida ventola Ballardie [vballardie@yahoo.com.br]  
Elisabete Dos Santos Lunardi [elisabete.lunardi@bol.com.br]

Instituição: Prefeitura de Santo André
área: Gestão escolar – Tema específico: Educação inclusiva 

A partir da música Pomar (Palavra Cantada) desenvolvemos o projeto com a temática frutas, em 
que trabalhamos as diversas áreas do conhecimento. Buscando desenvolver as habilidades e po-
tencialidades dos alunos com deficiência dentro da sala de recursos multifuncional, podendo ser 
estendido para sala regular. Tivemos como foco o envolvimento de todos os alunos nas atividades 
desenvolvidas. Pensamos em um projeto amplo, com diferentes desafios, favorecendo a investiga-
ção e, ao mesmo tempo, trabalhando com diferentes habilidades tais como: percepção e discrimi-
nação (visual, tátil, gustativa, olfativa e auditiva), estabelecendo relações com as cores e as frutas; 
memória; conservação; classificação; construção de conceitos; matemática; língua portuguesa.

quEm tEm mEDO DE FRaçãO? 
ChOCOLatE E massINha Em açãO!

autoria: Júlia fernandes Prado de Toledo [jujufptoledo@gmail.com] 
Marcelle dos Santos Bonetti [marcellebonetti@ig.com.br]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Matemática

A partir da observação da dificuldade dos alunos em compreender o conceito de fração, surgiu a 
ideia de trabalhar com material concreto. Esse trabalho tem a intenção de aproximar o conteúdo 
escolar da realidade do aluno, mostrando que aprender pode ser divertido. A manipulação de ma-
teriais concretos como massinha, chocolate e bolo permitiu que o aluno compreendesse mais facil-
mente e, principalmente, fixasse o conteúdo.
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quIz DO CORPO humaNO
autoria: Claudia Helena Madalozzo André [cmadalozzo@portoseguro.org.br]  
Maria fernanda Klauman Canovas [mfc@portoseguro.org.br]  
Mariana Castanho Pedro [mpedro@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Ciências naturais

Este projeto, selecionado para participar do Fórum Global de Educadores da Microsoft, visa aten-
der as curiosidades sobre o corpo humano que os alunos do 2º ano têm. Resolver essas dúvidas 
com a ajuda da tecnologia foi o recurso utilizado neste projeto que durou quatro meses.
Após algumas atividades e a tomada de consciência do próprio corpo, os alunos foram desafiados a 
pensar e escolher uma curiosidade sobre o corpo e, a partir desse momento, tiveram que, de forma 
autônoma, buscar informações sobre o tema escolhido. Além disso desenvolveram a resposta para 
a pergunta estipulada e mais duas respostas falsas.
Como o corpo humano está em constante atividade, os alunos tiveram a possibilidade de descobrir 
novas informações em ambientes fora da escola. O Quiz desenvolvido pelas crianças ficou disponí-
vel em um AVA que pode ser explorado e acessado por diferentes pessoas e lugares, ultrapassando, 
assim, os limites da escola e proporcionando interação entre um número maior de pessoas.

(RE)CONstRuçãO DO ENsINO DE 
CIêNCIas NO ENsINO FuNDamENtaL I
autoria: Marília franceschinelli de Souza [marilia@nipec.com.br]
Instituição: nIPEC – núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Consultoria
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Ensino de Ciências

Com foco na formação continuada dos professores, pretende-se fornecer subsídios teóricos e prá-
ticos para a (re)construção das sequências didáticas que são organizadas e desenvolvidas por eles. 
Com o intuito de ampliar as relações das ciências da natureza com as outras disciplinas, em con-
sonância com a desfragmentação do saber escolar, as sugestões, reflexões e análises, pretende-se 
avaliar de forma crítica o currículo de ciências praticado, de forma a valorizar a investigação, a 
curiosidade, a manipulação e a construção, sem deixar de lado a sistematização dos conteúdos. A 
essência da metodologia usada é a Problematização e a Investigação Científica. Propõe-se a reali-
zação de 5 encontros de estudo, reflexão e produção de conhecimento relacionados às Ciências da 
Natureza para aprimorar o currículo dessa disciplina no Ensino Fundamental I. Embora o projeto 
esteja em andamento, ele será finalizado em maio, de forma que seus resultados possam ser apre-
sentados de forma consistente e coerente. 
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REDEsCOBRINDO Os DINOssauROs
autoria: Aparecida de f. Dellosso Della Rosa [aparecida.rosa@objetivosorocaba.com.br]  

Silvia Regina Cunha fontan [silvia.fontan@objetivosorocaba.com.br]  
Antonia Juciléa de Oliveira Silva [antonia.silva@objetivosorocaba.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Ciências naturais

O assunto surgiu a partir das aulas de matemática, com as medidas dos dinossauros. A partir disso 
estudamos em Ciências os animais e vimos como eles nascem, o que eles comem, como vivem e 
também os animais em extinção, em que abordamos como os dinossauros foram extintos (hipóte-
ses). Para iniciar nossos estudos, propomos que as crianças relatassem o que queriam saber sobre 
os dinossauros e o que já sabiam sobre eles.
Em seguida, solicitamos que as crianças trouxessem de casa tudo o que tinham sobre o assunto 

“Dinossauros”. Montamos então, o Cantinho dos Dinossauros, no qual as crianças tiveram a opor-
tunidade de explorar livros, brinquedos, pesquisas relacionadas aos dinossauros.
No decorrer do projeto fizemos pintura em tecido, confecção de um livro gigante, fósseis, vulcões, 
assistimos a um filme sobre o assunto, construímos um dinossauro gigante de caixas e, no final, 
todos os trabalhos realizados no decorrer do projeto foram expostos na mostra cultural da escola.

REFLExõEs sOBRE maFaLDa E 
NOssa PRóPRIa IDENtIDaDE

autoria: Maíra Barbosa Pereira [mairapereira6@gmail.com] 
Ronaldo Santos Torres Silva [rothuzs@gmail.com]

Instituição: Escola Internacional de Alphaville
área: Espanhol

O projeto “Mafalda”, realizado com o 4º ano do EF contou com o envolvimento de diversos educa-
dores e dos alunos do 2º ano do EM, que também trabalharam essa obra em suas aulas de espanhol. 
Foram desenvolvidas atividades como: leitura de tiras; análise de personagens; dramatização de 
tiras; apresentação do autor; palestra sobre identidade; descrição escrita e ilustração do próprio 
personagem a partir da reflexão sobre o indivíduo. Como resultado, a leitura de Mafalda possibili-
tou, além do conhecimento acerca de um clássico argentino, a aprendizagem das HQs de maneira 
crítico-reflexiva. Refletimos, também, sobre nossa identidade individual e em relação a um grupo. 
Além disso, a interação entre alunos menores e maiores e diferentes educadores possibilitou o efe-
tivo uso social do espanhol. Todo o projeto foi desenvolvido na biblioteca da escola, o que propor-
cionou a construção de uma concepção diferenciada da biblioteca pelos alunos, que passaram a 
vivenciá-la de maneira mais positiva e ativa.
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REFLExõEs sOBRE PRátICas DE 
LEItuRa NO ENsINO FuNDamENtaL I
autoria: Estevão Marcos Armada firmino [estevao.armada@yahoo.com.br]
Instituição: EMEf Bartolomeu Campos de queirós
área: Português

A função da escola na questão da formação de alunos leitores é bastante difundida e se coloca na pauta 
das discussões educacionais contemporâneas. O objetivo de nossa apresentação é expor o trabalho com 
práticas de leitura desenvolvido nas aulas de Sala de Leitura de uma escola municipal de São Paulo. Em 
específico vamos apresentar o que foi trabalhado com uma turma de 4° ano do Ensino Fundamental I  
durante o ano letivo de 2014. Temos a intenção de destacar aspectos relativos à continuidade do tra-
balho docente com leitura, enfatizando a adequação do planejamento docente aos níveis prescritos 
relativos à Sala de Leitura na Rede Municipal de Ensino e às questões do cotidiano escolar. 

REgRas E COmBINaDOs DO INtEgRaL
autoria: Taciana dos Anjos nascimento [taaci.nascimento@gmail.com]
Instituição: Aviva Desenvolvimento Infantil
área: Gestão escolar – Tema específico: Inserção de recursos 
educativos complementares no período integral

Este projeto visa favorecer a rotina de educandos que ficam em período integral na escola, especifica-
mente durante o período de orientação de estudos de um grupo misto de alunos do Ensino Funda-
mental I. Propõe a inserção de recursos educativos complementares às atividades desenvolvidas no 
período escolar juntamente com o estabelecimento de regras que beneficiam o desenvolvimento so-
cial do grupo e a eficácia da proposta, com repercussão no atendimento individual do professor para 
o grupo, resultando no favorecimento de autoestima e melhor rendimento nas avaliações escolares.

REsgataNDO BRINquEDOs E 
BRINCaDEIRas aDORmECIDas
autoria: Silvana Cristina Souza da Silva [silcris28@yahoo.com.br]
Instituição: EM Antonio Peres ferreira
área: História

Resgatando brinquedos e brincadeiras adormecidas tem como objetivo aumentar o interesse pelo 
brincar, promove a defesa do direito da criança, cria oportunidades para o resgate de brinquedos e 
brincadeiras característicos das diferentes regiões do país, proporcionando momentos agradáveis 
e de prazer. Desenvolve a sensibilidade, o raciocínio lógico, a expressão corporal, a capacidade de 
concentração, a memória, a inteligência, o cuidado, o capricho e a criatividade.
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REsIDêNCIa PEDagógICa: ExPERIêNCIa 
DE DOCêNCIa Na FORmaçãO INICIaL

autoria: Adriana Peniche Papa [adrianapeniche@yahoo.com.br]  
Cristina Barbosa Pinheiro [cristina@singularidades.com.br]  

Mariana Antonieta Barreto Prado [marietaprado@gmail.com]
Instituição: Instituto Singularidades

área: formação continuada de profissionais – Tema específico: 
Aprendizagem de intervenções em leitura e escrita

O objetivo é socializar a experiência de Residência Pedagógica, vinculada à Extensão Universitária, 
do Singularidades e às experiências na formação inicial. O ocorrido se deu em 2014, na qual 6 li-
cenciandos do curso de Pedagogia atuaram como regentes de sala de aula, em 5 escolas públicas da 
rede estadual de São Paulo, no atendimento a 290 alunos do 2º ao 5º anos, com defasagem idade/
ano escolar no âmbito da alfabetização e do letramento. Além da regência de sala de aula, os licen-
ciandos elaboraram e implementaram situações didáticas, avaliaram seus resultados, produziram 
relatórios sobre o desempenho dos alunos, entre outros aspectos. Como resultado os licenciandos 
passaram a ser capazes de elaborar situações didáticas e propor intervenção para aprendizagem da 
leitura e produção escrita, em um contexto de letramento; produzir relatórios sobre o desempenho 
dos alunos atendidos; compreender os vários saberes necessários para o exercício da docência.

REthINk yOuR DRINk
autoria: Ana Carolina Muniz [ana.muniz@objetivosorocaba.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Inglês

Com o intuito de alertar os alunos quanto às suas escolhas nutricionais, elaboramos um trabalho 
no qual pudemos integrar algumas áreas do conhecimento. Além da análise do benefício – ou não 

– dos alimentos selecionados, ainda foi possível trabalhar quantidades (matemática), construcão de 
frases (comparativos) e a habilidade motora na confeccão do produto final (cartaz). Para a elabora-
ção deste projeto a premissa foi a reunião de produtos para análise, a análise em si das informacões 
existentes nas embalagens, a decodificacão desses dados em materiais visuais (quantidade concreta 
de açúcar existente em cada produto) e, por fim, materiais artísticos para a elaboração do cartaz e 
do material individual para os registros.

RIa – RECORDaNDO a INFâNCIa E Os amIgOs
autoria: Maria Cândida Ribeiro dos Santos Corrêa [lucilagodoyparceirodaeducacao@gmail.com]  

Ana Maria Rocha Pereira Oliveira [profenanapereira@gmail.com] 
Andreia ferreira dos Santos [batalagoa@gmail.com]

Instituição: EMEf Prof. Alceu Coelho
área: Português

O projeto foi desenvolvido com a autorização da direção da escola desde 2009, com alunos do  
4º ano. Feito por incentivo próprio para que a criança tivesse algum relato marcante por escrito, de 
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fatos que fazem parte do cotidiano infantil. E que podem ser superados quando compartilhados 
com alguém de quem ela possa se aproximar e relatar com suas próprias palavras e ilustrações.

ROBótICa EDuCaCIONaL COm suCata
autoria: Patricia Rodrigues Papa [paty.papa@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Henri wallon
área: Informática

O Projeto Robótica Pedagógica Livre tem uma proposta diferenciada, enquanto a maioria dos projetos 
de robótica no ambiente escolar é desenvolvida com a utilização de kits padronizados, este projeto parte 
para soluções livres em substituição aos produtos comerciais. Propõe o uso de softwares livres como 
base para a programação, e utiliza-se da sucata de equipamentos eletroeletrônicos e outros tipos de lixo, 
para a construção de kits alternativos de robótica pedagógica (kits construídos de acordo com a reali-
dade social de cada escola) e protótipos de artefatos cognitivos (robôs, braços mecânicos, elevadores...).

ROBótICa EDuCaCIONaL E 
O mEIO amBIENtE
autoria: Alessandra Lameiras Buriti [aleburiti@hotmail.com]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Ciências naturais

Cada vez se torna mais importante haver pessoas que reflitam sobre a conservação e a preservação 
ambiental e que tenham capacidade de se desenvolverem em meio à revolução tecnológica. O projeto 
Robótica e o Meio Ambiente tem como objetivo favorecer a aprendizagem de conhecimentos que 
fazem parte do cotidiano escolar e do dia a dia do aluno por meio de desafios e reflexões, voltados 
para a formação do olhar científico. Iniciamos esse projeto assistindo a um vídeo sobre o tema Pe-
gada Ecológica, os alunos realizaram pesquisa sobre os assuntos relacionados a esse tema e depois 
discutimos o que cada aluno entendeu e como poderíamos mudar ou melhorar os nossos hábitos de 
vida em beneficio há um planeta mais saudável. Em um ambiente de aprendizagem que reuni kits de 
montagem Lego, compostos por peças diversas, motores e sensores, os alunos programaram e deram 
vida aos seus protótipos. Assim foi lançado o desafio de melhorar o nosso planeta!

RODa DE CONVERsa: uma 
CaIxINha DE suRPREsas
autoria: fabiana Penteado flacker [fabiflacker@gmail.com]  
Renata Mack nardy Pin Rodrigues [re.mnpr@gmail.com]
Instituição: Colégio Rio Branco – Campinas
área: Português

Esta comunicação visa apresentar um trabalho realizado em sala de aula que considera a impor-
tância das rodas de conversa no cotidiano do 3º ano do Ensino Fundamental I. Muitas vezes, nas 
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atividades diárias do Ensino Fundamental I, investe-se pouco tempo e planejamento para se pro-
porcionar momentos que tenham como objetivo trabalhar com questões concernentes ao gênero 
oral. Em termos metodológicos, estabelecemos as rodas de conversa, inserindo-as em nosso dia a 
dia. O nosso principal objetivo foi contribuir no desenvolvimento da oralidade dos nossos alunos, 
favorecendo um espaço de partilha e confronto de ideias, onde a liberdade da fala e da expressão 
proporcionam ao grupo o crescimento na compreensão dos seus próprios conflitos. Nos momen-
tos de roda, as crianças são desafiadas a participar fazendo uso da fala para possibilitar a elas o 
exercício democrático da expressão de ideias, sentimentos e desejos.

ROLa a BOLa NO País Da COPa
autoria: Leandro Rodrigo Santos de Souza [leanrodrigo@hotmail.com]

Instituição: EE Heidi Alves Lazzarini
área: Educação física

Realizado durante o ano de 2014, o projeto contou com a participação de 6 turmas do Ensino. Fun-
damental I. Desenvolvido na perspectiva cultural, o trabalho teve os objetivos de: aprofundar e am-
pliar o conhecimento dos educandos sobre o futebol moderno e as Copas do Mundo de Futebol da 
FIFA de 1930, 1950 e 2014, pois o Futebol e a Copa do Mundo eram conteúdos curriculares do ano 
de 2014. Ao iniciar o trabalho, mapeamos os conhecimentos dos educandos sobre o futebol e Copa 
do Mundo, para alcançarmos os objetivos propostos – conhecemos as origens do futebol e da Copa 
Mundo; Vivenciamos o futebol e seus diversos gestos; conhecemos as regras do futebol e os locais dos 
jogos; entendemos as razões que trouxeram as Copas de 1950 e 2014 ao Brasil; e os legados deixados 
pela Copa. As avaliações realizadas durante o trabalho nos permitiram perceber a mudança de po-
sicionamento dos educandos para um dos fatos que marcou o ano de 2014 – a Copa do Mundo de 
Futebol da FIFA, e também sobre o futebol.

saLa DE LEItuRa
autoria: Hilveti Gabel [hilgabel@gmail.com]

Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença
área: Português

Apresentarei o trabalho realizado na sala de leitura como mais uma ferramenta de aquisição da leitura, 
trabalhando-a em sua amplitude e diversidade. Nas aulas foram utilizadas várias formas de leitura e 
de suportes para estimular a criança na conquista do mundo letrado, mantendo o prazer pela leitura.
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saLaDa DE sENtIDOs: EstImuLaçãO 
sENsORIaL Na PERsPECtIVa Da saLa 
DE RECuRsOs muLtIFuNCIONaIs
autoria: Liliane de Jesus Gonçalves [lilyca2009@hotmail.com] 
Debora nery Cirilo Molina [deboramolina124@hotmail.com]  
Marina Savordelli versolato [marina_versolato@yahoo.com.br]
Instituição: Prefeitura de Santo André
área: Gestão escolar – Tema Específico: Inclusão – atividades sensoriais

O projeto salada dos sentidos visou estimular os alunos sensorialmente através da temática salada de fru-
tas. Buscou desenvolver os diversos canais sensoriais de forma integrada (visão, olfato, audição e paladar). 
Mostrou também que as práticas educativas utilizadas no atendimento educacional especializado podem 
e devem ser usadas em sala regular com todos os alunos. Favoreceu os alunos a reconhecer o seu próprio 
corpo, suas funções e as sensações, desenvolvendo a percepção sensorial e a aprendizagem. 

saLtO Em DIstâNCIa: um PuLO 
PaRa O CONhECImENtO
autoria: Leandro de Castro Coresma [leandrocastroef@gmail.com] 
Instituição: Colégio Pentágono
área: Educação física

Com a aproximação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 esta sequência didática teve 
por objetivo proporcionar aos alunos do Terceiro ano do Ensino Fundamental I do Colégio Pen-
tágono, Unidade de Perdizes, maior conhecimento sobre a história, regras, habilidades motoras e 
como a modalidade Salto em Distância poderia ser inserido em seu cotidiano. Foram utilizadas 
diversas estratégias para adaptar a modalidade para o universo escolar e ainda trazer o diálogo in-
terdisciplinar entre a Educação Física e a Matemática, em que os alunos aferiam os saltos para que 
esses números fossem utilizados em sala de aula. O resultado foi considerado satisfatório, pois foi 
observado que ao final da sequência didática os alunos tinham adquirido conhecimentos e estavam 
motivados a conhecer outras modalidades olímpicas.

saRau DE CaNtIgas E PaRLENDas
autoria: Melissa Mendes Abrahão de Moraes [dmelissamendes@yahoo.com.br]  
Priscila nunes [prinunes1@hotmail.com]  
Renata Aparecida Munhoz Gonsales [rezinhamunhoz@hotmail.com]
Instituição: Escola villare
área: Português

As cantigas e parlendas 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 crian-
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ças têm contato direto com um grande repertório destes textos, seja ouvindo-as diariamente, seja 
recitando-as de memória ao longo de sua rotina escolar. Tudo isso favoreceu o trabalho com parlen-
das no 1° ano, permitindo a retomada do que foi tornando-se familiar para os alunos. Este conheci-
mento foi essencial no momento de trabalharmos a escrita das crianças e as ajudou na reflexão sobre 
o sistema alfabético. Nessas situações pudemos focar sua reflexão apenas no como ler, ajustando a 
fala com o que está escrito, pensando ao mesmo tempo no como escrever, refletindo sobre quais letras 
usar e em qual ordem. Também possibilitou a reflexão sobre a estrutura dos textos em questão.

saRau musICaL
autoria: Márcia Regina Bordin veríssimo [marciabordin@liceusantista.com.br] 

Silvana Soares Magalhães nogueira [snogueira@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista

área: Português

O projeto surgiu a partir de uma pesquisa sobre a biografia e poemas de Ruth Rocha. Incentivando 
as diversas formas de expressão e demonstrando que a literatura está no cotidiano, os alunos do 4º 
ano do Ensino Fundamental selecionaram poemas de Ruth Rocha para dramatizar. Os alunos, junta-
mente com o professor de música, adaptaram as melodias escolhidas. Além da performance corporal 
e musical, o trabalho com o Sarau teve como objetivo incentivar a leitura e a criação poética. O pro-
duto final, foi apresentado na Multirreferência da Ciência e da Arte, no Liceu Santista no ano de 2014.

saREsP: COmO a EsCOLa REagE 
a sEus REsuLtaDOs E DE quE 

maNEIRa EstEs CONtRIBuEm PaRa 
O tRaBaLhO INstItuCIONaL

autoria: Luiza Merllo Bezinelli [lubezinelli@hotmail.com]
Instituição: Escola Ttwice

área: Gestão escolar – Tema específico: A escola, os professores e o SARESP

As avaliações ocorrem, frequentemente, no ambiente escolar. Sendo assim, este trabalho tem como 
propósito explicar como são realizadas as provas de Língua Portuguesa do 3º ano do SARESP (Sis-
tema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e de que maneira estas interferem 
no trabalho dos profissionais da educação do ciclo I e, consequentemente, no aprendizado dos alunos. 
O principal objetivo desse trabalho foi a reflexão de como o SARESP influência na maneira de traba-
lhar dos professores de uma escola Estadual de Ensino Fundamental que obteve um bom índice nesta 
prova, ou seja, como a escola reagiu e se posicionou frente aos sistemas de avaliação. Palavras-chave: 
Sistemas de Avaliação. Sistema de avaliação de rendimento escolar do Estado de São Paulo (SARESP).
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sEquêNCIa DE FIguRas gEOmétRICas
autoria: Maria Inês Leme ferreira [mi-leme12@hotmail.com]
Instituição: EMEfI Profª. Aracy Leal Bernardi
área: Matemática

Como professora do primeiro ano, achei extremamente interessante trabalhar essa sequência de 
geometria que é um conteúdo sempre deixado de lado ou trabalhado fora do contexto. Adorei 
fazer essas atividades com os alunos e percebi no decorrer das aulas que, além de ser divertido, eles 
estavam aprendendo.

sEquêNCIa DIDátICa – gêNEROs tExtuaIs
autoria: Claudia Martin [claudia.m@renascenca.br]  
Cristina Bulbow [cristina.b@renascenca.br]
Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença
área: Português

O trabalho de alfabetização do Primeiro ano do Ensino Fundamental do Colégio Renascença 
ocorre na apreciação do contexto de Gêneros Textuais. Através das Sequências Didáticas de Lendas, 
Contos Acumulativos e Poesia, os alunos iniciam a descoberta do mundo letrado e também refle-
tem sobre as estruturas textuais utilizadas.

shOw aND tELL
autoria: Mariane nadaline [marianenadaline@gmail.com]
Instituição: Escola Carlitos
área: Inglês

O desafio lançado aos alunos pelo projeto Show and tell era apresentar, com algumas frases memorizadas, 
o objeto de que mais gostam. Foi um trabalho realizado com crianças de 6 a 7 anos, no qual desenvolvi 
algumas estratégias com grupos de 25 a 31 alunos com o objetivo de envolvê-los no aprendizado da língua.
Para se preparar, os alunos realizaram atividades orais e escritas, individuais e coletivas. Essa pre-
paração os deixou confiantes em suas habilidades e desejosos de compartilhar suas preferências.
Foi uma experiência gratificante que gostaria de relatar àqueles que, como eu, desejam que os alu-
nos valorizem aprender, ouvir e falar a língua estrangeira que ensinamos.
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sND E OPERaçõEs matEmátICas 
DE aDIçãO E suBtRaçãO POR 
mEIO DE sItuaçõEs LúDICas

autoria: Adriana Maria Biaggio frenham [ambfrenham@gmail.com]
Instituição: EMEIEf Homero Thon – Prefeitura de Santo André

área: Matemática

A proposta consistiu em uma sequência de jogos que pudessem levar os alunos a explorarem situa-
ções-problema envolvendo contagem, produção de escrita numérica, observação de regularidades 
presentes no Sistema de Numeração Decimal, desenvolvimento de estratégias para cálculo (mental 
e escrito). Ao longo do processo foram utilizados jogos que favorecessem a reflexão sobre os pro-
cessos de resolução de cálculos no campo aditivo. Foram utilizados materiais diferenciados con-
feccionados pela professora e também pelos alunos. Como parte deste processo tivemos a Gincana 
da Matemática – Copa dos Números, envolvendo várias brincadeiras que traziam os conteúdos 
matemáticos em questão para um universo lúdico e socialmente funcional.

sOL, amIgO Da INFâNCIa
autoria: Eliana dos Santos Isidoro [anailebio@gmail.com]

Instituição: Secretaria de Educação de São vicente/SP
área: Orientação educacional – Tema específico: Saúde e proteção solar

O trabalho com o projeto Sol, amigo da infância possibilita a educação em saúde, desenvolvendo 
nos estudantes conhecimentos, atitudes e comportamentos que eles necessitam ter para preve-
nir o fotoenvelhecimento. A educação deve ser apropriada para cada faixa etária e relacionada às 
oportunidades para praticar comportamentos que estejam em consonância à proteção aos raios 
ultravioleta emitidos pelo Sol.

sustENtaBILIDaDE – ENERgIa
autoria: Bárbara uliana Menezes [babiuliana@hotmail.com]

Instituição: Colégio Santa Amália – L.S.
área: Ciências naturais

O Colégio Santa Amália desenvolve anualmente o Projeto Sustentabilidade e nessa trajetória pode-
-se perceber a amplitude do tema e sua real importância para a sociedade moderna na busca de um 
mundo melhor. No 5º ano, dentro do projeto de sustentabilidade, enfatizam-se as reflexões e lei-
turas sobre o tema energia e entende-se que a energia é necessária e quase vital para essa sociedade.
Baseados em estudos, pode-se vislumbrar o verdadeiro “caos” que se instauraria se os homens ti-
vessem que reaprender a viver sem a eletricidade e, para que isso não aconteça, faz-se mais que 
necessária a conscientização dessa e das próximas gerações.
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A partir de atividades reflexivas e investigativas abordadas em diferentes linguagens e áreas do co-
nhecimento, foram exploradas as habilidades e competências voltadas para a cidadania e os alunos 
do 5º ano tomaram consciência diante dos fatos por eles reconhecidos, tornando-se atuantes na 
retransmissão das informações para a sociedade.

tEatRO DE LEItOREs
autoria: Gisele Aparecida viana nobrega [gavviana@uol.com.br]  
Silvia Leticia de Souza [silvialeticia.souza@bol.com.br]  
Luize Biscolla Almicce [luizebb@hotmail.com]
Instituição: Escola villare
área: Português

Os textos teatrais fazem parte de um gênero com o qual os alunos do 3º ano têm pouca familiari-
dade. Permitem, por meio das leituras dramáticas, um evento real de comunicação, o que torna a 
proposta significativa.
Também levam os alunos à leitura de outros textos como: sinopses, biografias, programas e cartazes.
A leitura em voz alta amplia a competência leitora dos alunos, com a aprendizagem de recursos que 
os auxiliem na impostação da voz, entonação, pontuação, velocidade e altura.
Além disso, este trabalho promove a valorização cultural dos alunos e das famílias.

tEatRO maNguEzaL LEgaL
autoria: Patrícia Regiane da Silva furlaneto [prof.patriciafurlaneto@bol.com.br] 
Carla Maria Gatto Pera Gonçalves [carlagpgoncalves@hotmail.com]
Instituição: EM Antonio Peres ferreira
área: Ciências naturais

Durante a Semana da Criança foi estabelecido um cronograma com diversas atividades, dentre elas: 
cinema, piquenique, gincana cooperativa, oficina de artes, teatro e show de talentos, organizando 
um dia para cada atividade.
O Teatro “Manguezal Legal” é nossa ênfase neste trabalho, pois se trata de um história que contou 
com 26 profissionais da educação para sua encenação e que representaram vários personagens, 
como a Tartaruga mãe e filhas, Caranguejos, Garças, Peixe-boi, Boto rosa, Garças, Urubus, Homem, 
Vendedor, Mãe natureza, Bem-te-vi, Guarás, Árvores, Jacarés e Narrador.
Falando de maneira lúdica sobre os problemas que os animais do mangue enfrentam por causa da 
ação do homem.
Esse trabalho realizado na Semana da Criança mobilizou todos os professores do período esco-
lar tanto para a encenação da peça quanto para a elaboração do figurino e cenário, trabalhando 
de forma interdisciplinar e vivenciando o trabalho em equipe desenvolvido pelos profissionais da 
educação.
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tExtO E DEsIgN Nas mãOs Das CRIaNças 
– REVIsta “LEtRas E RaBIsCOs”

autoria: Eric Rodrigues netto [eric.netto@colegiooswald.com.br]  
Luísa nunes Galvão Caron de Oliveira [luisa.oliveira@colegiooswald.com.br] 

francisco figueira de Mello Linares
Instituição: Colégio Oswald de Andrade

área: Português

“Letras e Rabiscos” é uma publicação semestral impressa que alia as áreas de biblioteca, ateliê e in-
formática do Colégio Oswald de Andrade (Fundamental I), com a intenção de promover a prática 
de trabalhos com os mais diversos gêneros escritos veiculados por uma revista, além de mobilizar e 
ampliar habilidades visuais/gráficas dos alunos. Assim, temos notícias, artigos de opinião, notas de 
divulgação de pesquisas realizadas no colégio, poemas, contos de teor literário, etc. Os alunos são 
convidados ou se inscrevem, durante o semestre, para participar de cada nova edição, orientados 
pelos educadores das áreas citada em parceria com as professoras polivalentes e auxiliares de sala. 
Um destaque nesse projeto diz respeito à atuação das crianças na programação visual da revista, 
permitindo-lhes um repertório interessante de estratégias de composição e leitura no campo do 
design gráfico. 

tRaBaLhaNDO haBILIDaDEs 
sOCIOEmOCIONaIs DENtRO DO 

PROjEtO EsCOLa DE VaLOR
autoria: Tais G.T. de Sousa Ghiberti [tais.ghiberti@cda.colegiodante.com.br]  

Ana Lucia Paes de Barros [ana.paes@cda.colegiodante.com.br]  
Ana fabia B. Bregueiro da fonseca [ana.fonseca@cda.colegiodante.com.br]  

Claudia Martins Santana Malheiros
Instituição: Colégio Dante Alighieri

área: Orientação educacional – Tema específico: Habilidades Socioemocionais

O incentivo da prática diária é que nos fortalecerá para que possamos fazer do nosso planeta um 
lugar melhor para viver. Os valores já fazem parte da nossa vida... O nosso convite foi para que 
todos participassem do Projeto Escola de Valor, praticando as boas atitudes, dentro e fora da es-
cola, nos momentos de lazer, no convívio com a família, nas ruas, no trânsito, enfim, em todos os 
lugares, em todos os momentos. Através de sessões de OE, desenvolvemos atividades como jogos, 
histórias, dramatizações, discussões, apresentações e dinâmicas de grupo.
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tRaBaLhO INFaNtIL NO BRasIL
autoria: Erica Ramos Osti [erikosti@uol.com.br]  
Rita Morais [ritabrambila@hotmail.com]  
Claudia Soubie [csoubihe@uol.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália
área: História

Esse projeto objetiva um olhar diferenciado sobre o trabalho infantil no Brasil, onde atualmente 
ainda muitas crianças deixam de ir à escola e não têm seus direitos preservados, trabalham na la-
voura, campo, fábrica ou casas de família, muitas vezes sem receber remuneração alguma. Fato que 
também coloca em risco a vida dessas crianças e jovens, prejudicando assim seu desenvolvimento 
físico, psicológico, moral e social, impedindo que cresçam de um modo natural, saudável e princi-
palmente com liberdade, dignidade e possibilidades de um futuro melhor.

tRaNsmItINDO CONhECImENtOs
autoria: Angélica Bonoti Lima [angelica_bonoti@hotmail.com]  
Teresinha de fátima de Castro [prof.fatimacastro@hotmail.com]
Instituição: EMEB frei Lauro de Carvalho Borges
área: Ciências naturais

Esse projeto didático foi realizado com 28 alunos de 10 e 11 anos do 5º ano na escola municipal 
“Frei Lauro de Carvalho", em Franca. Este trabalho está presente dentro de uma ação da escola 
que tem como ponto de partida o Projeto “Meio Ambiente”. Foi decidido juntamente com os 
alunos que faríamos vários estudos sobre o tratamento da água da cidade; como a população 
está utilizando a água; a visão positiva do tratamento do esgoto e a situação local do lixo, sua im-
portância, destino e finalidades. Após todas essas etapas transmitiriam, através de um seminário, 
os conhecimentos adquiridos aos alunos dos anos iniciais da escola no contraturno.
Os alunos realizaram visitas pedagógicas a ETA (Estação de Tratamento de Água em Franca), ETE 
(Estação de Tratamento de Esgoto), Usina de Compostagem do Lixo e Aterro Sanitário. Após cada 
visita foi feito um relatório que deveria conter as observações que consideraram importantes e do 
que mais gostaram.
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usO DO skyPE Na saLa DE auLa
autoria: Alessandra ferraz Pellicciari [aleferraz@colegiopentagono.com] 

Gisleine ferreira [gisleine@colegiopentagono.com]
Instituição: Colégio Pentágono

área: Inglês

Esse projeto tem como proposta a interação dos alunos de uma escola brasileira com outra escola 
de outro país em tempo real. As disciplinas envolvidas são: Inglês, Tecnologia e Geografia. Essa 
projeto proporciona também o trabalho em equipe.

VaLORIzaNDO a CIDaDaNIa COm 
EstuDO E COmPaNhEIRIsmO

autoria: Lindaura Petronilia Ramos [lindauraramos2011@gmail.com]
Instituição: EM Antonio Peres ferreira

área: Orientação educacional – Tema específico: formação de valores sociais

Esse projeto foi muito bem aceito pelos alunos e familiares, que muito cooperaram nas atividades 
que eram solicitadas para casa. Houve reflexão e análise sobre o empoderamento (eles aprenderam 
que é possível ter uma mudança e uma vida melhor, mesmo no local onde vivem – comunidade).
Partindo desse princípio houve o reconhecimento de sua árvore genealógica, um envolvimento 
familiar, construção da cidadania, escrita, leitura e interpretação de textos diversos.
Aprendeu-se a respeitar as habilidades e competências de cada um e aguardar o tempo de cada 
educando no desenvolvimento das atividades, com comprometimento no trabalho em grupo.
Manifestaram alegria em demonstrar o que aprenderam para os familiares e colegas.
O projeto visa intensificar os hábitos de leitura e um conhecimento maior de diferentes gêneros tex-
tuais e garantir os direitos de aprendizagem, como asseguram os Direitos da Declaração Universal 
das Crianças e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Participaram alunos do primeiro 
ano do Ensino Fundamental I.
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VIVENCIaNDO a aRtE
autoria: Maria Angelica Schinaider Gonçalves [ma.schinaider@hotmail.com]
Instituição: CE SESI nº 303 – Araras
área: Artes Plásticas

Através de diversas atividades, iniciando com as pinturas rupestres, os alunos vivenciaram mo-
mentos de apreciação e produção de obras de arte, com a intenção de levá-los ao conceito do que é 
Arte. A escolha das metodologias utilizadas no trabalho teve como objetivo trilhar um caminho de 
construção do conceito da Arte para que os alunos entendessem as diversas formas de expressão, 
alguns dos porquês dessas expressões e que Arte é algo muito mais amplo que uma bela pintura 
em um quadro. Devido à subjetividade desse conceito, iniciei com questionamentos, levantando o 
conhecimento dos alunos, e a partir daí realizamos diversos momentos de apreciação, de conheci-
mento, reconhecimento e produções individuais e coletivas, com as pinturas rupestres, passando 
por Romero Brito, Tarsila do Amaral e Mary Cassatt. No decorrer do trabalho foi possível perceber 
que os alunos questionaram e refletiram sobre as obras estudadas, ampliando a forma de olhar a 
Arte e começando a valorizá-la.

xaDREz! ExERCíCIO DE RaCIOCíNIO...
autoria: Daniela Cavani falcin Guimarães [danielacavani@hotmail.com]
Instituição: CE SESI nº 399 – Itapeva
área: Português

O presente documento tem por finalidade relatar a experiência realizada no ano de 2013, com uma 
turma de 4º ano, na disciplina de Educação Física e durante as Vivências Esportivas, com a Uni-
dade 1 do Material Didático SESI – Área de Linguagens e Códigos: Xadrez! Exercício de raciocínio... 
O desenvolvimento do trabalho justifica-se pelo fato de o xadrez ser um jogo muito importante 
para os alunos, visto que, além de estar presente nos jogos da Cultura Corporal, é prazeroso, po-
dendo ser utilizado como forma de lazer no tempo livre. Para Gardner (1994, apud SESI-SP, 2010), 

“ao jogar xadrez, as crianças desenvolvem o raciocínio, a inteligência lógico-matemática e a inteli-
gência espacial” (p. 119). Relatamos aqui as etapas do trabalho realizado com a turma, revelando a 
aplicação de procedimentos metodológicos adotados na rede escolar SESI-SP e contemplando as 
respectivas expectativas de ensino e aprendizagem.  
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 ampliar e intensifi car o processo educativo, 
desenvolver a capacidade de aprender, visando 

à aquisição de conhecimentos e habilidades, 
formação de atitudes e valores, domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo, compreensão 
do ambiente natural e social, da tecnologia, 

das artes e da cultura. 

Diretrizes Curriculares Nacionais – Art. 234 (adaptado)

Ensino

fundamental II
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3ª tENDa LItERáRIa
autoria: Cássia Raquel de Mello Torres Alonso [cacalonso@ig.com.br]
Instituição: EE Lauro Gomes de Almeida
área: Português

Numa viagem pelo mundo da leitura através dos vários gêneros que vão desde narrativas, contos, 
poesias e relatos e assim obtendo maiores conhecimentos do léxico, releitura, reescrita e produção 
textual, procura-se reconhecer o material utilizado, ampliar os saberes para colocar em ação as 
declamações, privilegiando a oralidade. Ao final, espera-se que o aluno saiba ler, compreender, ana-
lisar, decodificar e relacionar a história com a língua e a arte. Os resultados não poderiam ser me-
lhores, pois foi possível tirar os alunos dos gibis e incutir neles o gosto pela leitura. Segundo alguns 
deles, eles nem gostavam de ler e agora já se habituaram. Isso é o que qualquer professora deseja.

a aPRENDIzagEm Da gRamátICa 
atRaVés DO tRaBaLhO COLaBORatIVO
autoria: Patricia ferragut [patricia.ferragut@santanna.g12.br] 
Ana Paula Perri [ana.perri@santanna.g12.br]
Instituição: Santanna Internacional School
área: Português

Este projeto foi realizado no 6º ano do Ensino Fundamental II, e surgiu da necessidades de tra-
balhar atividades colaborativas que contemplassem a diferenciação e o aprendizado da gramática 
através de habilidades.
A proposta abordou o conceito relacionado às classes gramaticais com ênfase no estudo dos adje-
tivos e sua aplicabilidade.
Os alunos foram divididos em 4 grupos e a sala também foi dividida em 4 estações. Cada grupo re-
cebeu uma tarefa a ser executada em cada uma das estação. Dentre elas abordamos o estímulo dos 5 
sentidos humanos e executamos as atividades através de pintura, música, propaganda, ferramentas 
tecnológicas (Padlet) e degustação de frutas.
Foram trabalhadas as habilidades relacionadas à interpretação das tarefas a serem executadas e à 
colaboração entre os integrantes.
Os registros foram expostos no mural da classe e as atividades tecnológicas foram compartilhadas.
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a aRtICuLaçãO ENtRE saBER 
aCaDêmICO E EsCOLaR

autoria: Renata Pellaes Correa [rpellaes@hotmail.com]  
Laura Maria walckiers Clementino [lmwc@uol.com.br]

Instituição: EMEf Anexa ao Educandário Dom Duarte
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Possibilidades 

de renovação das práticas escolares de História, na formação docente

Estabelecimento de vínculo diferenciado através de convênio entre a escola e o grupo de PIBID 
da História USP. Criação de práticas renovadoras para aprendizagens dos alunos, através de uma 
abordagem jovial sobre as temáticas relativas à diversidade; questões de gênero, História e Cultura 
dos descendentes de africanos no Brasil e questão indígena.

a CuLtuRa PauLIsta E a 
ImIgRaçãO ItaLIaNa atRaVés 

DO gOOgLE aRt PROjECt
autoria: Sabrina quarentani [sabrina.quarentani@colegioitalo.com.br]

Instituição: Colégio Internacional ítalo Brasileiro
área: Artes Plásticas

Instigar os educandos a conhecer, adquirir e se conscientizar da importância na aprendizagem 
da disciplina de artes utilizando como ferramenta a tecnologia. A ferramenta Google Art Project 
foi uma grande aliada e apresenta uma excelente qualidade nas imagens das obras de arte, o que 
proporcionou aos educandos uma leitura minuciosa e crítica. Além disso, disponibiliza a visita 
virtual pelo museu, onde as obras se encontram, o que preparou os alunos a uma visita presencial 
ao museu da Pinacoteca. A aprendizagem tornou-se mais significativa.

a EDuCaçãO DEmOCRátICa 
Na EDuCaçãO sOCIaL
autoria: Renata Stort [renatastort@gmail.com]
Instituição: Instituição Beneficente Lar de Maria

área: Gestão escolar – Tema específico: Educação democrática

A educação democrática, apoiada nos princípios da não diretividade e o da autogestão, tem contribuído 
para a revalorização das relações solidárias, cooperativas e estimulando o caráter coletivo nos processos 
de construção dos conhecimentos de crianças e jovens em situação de risco social e emocional.
Escutar o aluno, entender suas necessidades e o que deseja aprender, permitir que ele aprenda 
junto com os colegas, são os métodos utilizados nas oficinas da Instituição Beneficente Lar de 
Maria, onde educador deixa de lado suas prerrogativas acadêmicas e se coloca como um mediador e 
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estimulador para que os alunos construam o conhecimento e alcancem a autonomia, participando 
efetivamente de decisões que afetam sua vida pessoal e social.
A realidade dessa pedagogia em instituições não governamentais mostra o quanto é possível ativar 
o poder de transformação dos jovens para que eles possam transformar suas realidades e a comu-
nidade a sua volta.

a EVOLuçãO Da EsPéCIE NOs CEm 
aNOs DO COLégIO ELVIRa BRaNDãO
autoria: José Mauricio da Silva [j.mauricio@uol.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
área: História

Este projeto, cuidadosamente pensado e planejado para os estudantes do 7º ano, visa explicar a his-
tória e a importância das moedas (espécies) adotadas pelos governos que administraram o nosso 
país, desde o início do Período Republicano até os dias atuais. Espaço de tempo coincidente com 
os eventos de comemoração dos 110 anos de história do Colégio Elvira Brandão. Trata-se de uma 
proposta de trabalho que transforma o estudante em protagonista de sua história e não em um 
mero coadjuvante dos fatos que transformam sua vida. Além disso, estimula-o a investigar os fatos 
e a produzir o conhecimento, confrontando os fatos que marcaram a sociedade e a vida de seus 
familiares, formando sua própria opinião acerca dos vários conteúdos trabalhados neste projeto.

a ExPERIêNCIa Da FORmaçãO 
DE um CLuBE Da químICa Em 
um COLégIO DE sãO PauLO
autoria: Antonio Rogério Bernardo [antrogerio@gmail.com]
Instituição: CE SESI nº 108 – São Carlos – fernando de Arruda Botelho
área: química

Em um mundo repleto de transformações, é importante que o aluno entenda como as reações quí-
micas ocorrem e como elas estão relacionadas com o nosso cotidiano. Aliado a isso, as atividades 
práticas, sabidamente, motivam os alunos e os tornam responsáveis pelo seu próprio aprendizado. 
Nesse sentido, os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental realizaram um procedimento prá-
tico que demonstrava as transformações químicas no cotidiano e quais os processos poderiam 
interferir nessas mudanças, inicialmente comparando as reações químicas naturais e sintéticas. Em 
seguida, em parceria com a cozinha escolar, os alunos fizeram um bolo com casca de banana, e em 
cada passo da receita os alunos eram questionados sobre a importância de cada ingrediente e como 
as unidades de medida poderiam interferir no resultado final do produto. Os alunos conseguiram 
aprender como as reações químicas ocorrem de forma prática e ainda experimentaram o produto 
obtido ao fim do experimento. 

296

297

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   150 18/05/15   18:35



ENsINO FuNDamENtaL II151

a hERaNça Da FaNtasIa humaNa
autoria: Adalberto de Jesus vega [pcjovita10@gmail.com] 

Silvia Pereira fernandes [sil_pf03@yahoo.com.br]
Instituição: EEEI Princesa Isabel

área: Português

Esse projeto foi desenvolvido como disciplina eletiva para estimular a leitura e escrita como habilidade 
básica e comum a todas as outras disciplinas. Foram utilizadas aulas semanais através de filmes, roda 
de conversa, produção de ilustrações, dramatizações, reescritas, criação de novas histórias a partir de 
imagens. Ao final do trabalho os alunos tiveram a oportunidade de se apropriar de contos, mitos, 
fábulas e lendas urbanas. Realizaram ambientação do espaço para estimular o lúdico dos visitantes e 
como forma de divulgar as reescritas dos contos e criações feitas através do livro.

a INFLuêNCIa DOs saBEREs CaIçaRas 
Na PREsERVaçãO CuLtuRaL, hIstóRICa 

E amBIENtaL DE CaNaNEIa
autoria: Luciana da Conceição frade [lucianafrade@projetovida.com.br] 

Lucas Lavinas Jardim Robles [lucas@projetovida.com.br]
Instituição: Escola Projeto vida

área: Ciências naturais

Dentre os temas contemplados na viagem de estudo do meio a Cananeia e Ilha do Cardoso, po-
demos destacar as relações existentes em diferentes ecossistemas, as adaptações dos seres vivos de 
acordo com o ambiente em que vivem e as questões ligadas a colonização de nosso país, assim como 
povos, costumes, arquitetura entre outros. Durante a viagem, os alunos conhecem mais sobre os 
ecossistemas e os aspectos culturais e históricos dessa região. A partir da vivência e observação de 
características específicas, é possível conhecer os temas em estudo e também ampliar o repertório 
cultural, além de coletar dados com os nativos da região. Tudo isso para responder a uma questão 
investigativa. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as etapas de atividades desenvol-
vidas durante o estudo do meio, os recursos utilizados para a coleta de dados em campo e a conso-
lidação do trabalho pós-viagem, visando a elaboração de um produto final.

a músICa COmO mOtOR PaRa O 
ExPREssIONIsmO aBstRatO

autoria: valéria Paula Leite [valsant@terra.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri

área: Artes Plásticas

Este trabalho apresenta a elaboração de uma obra baseada em princípios do Expressionismo Abs-
trato, após estudo e conhecimento da vida e da obra de pintores ligados a esse movimento artístico. 
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Muito mais do que uma simples produção de obra, o trabalho feito com alunos do 8º ano do Fun-
damental II traz a prática de uma obra expressionista com a utilização da música como motor para 
a realização da própria.  

a PREsENça Da POLIVaLêNCIa NO 6º  
E NO 7º aNOs DO ENsINO FuNDamENtaL 
II. PROjEtO ImPLaNtaDO Em 1973
autoria: Maria Stella Galli Mercadante [stella@veracruz.edu.br]  
norma Suely Ribas Gonçalves queiroz 
Luciana fabri Rietman
Instituição: Escola vera Cruz
área: Gestão escolar – Tema específico: nova configuração do Ensino fundamental

Integração entre o Ensino Fundamental 1 e 2. Foco: a continuidade do processo de aprendizagem dos 
alunos de 6º e 7º anos do EF, considerando o professor como referência para o fortalecimento do 
vínculo com os diferentes modos de se apropriar dos diferentes métodos e objetos do conhecimento, 
bem como das condições que promovem a passagem para o pensamento hipotético dedutivo.

a ROBótICa aLém DOs ROBôs –  
O uNIVERsO DE CONhECImENtO POR 
tRás DO PROCEssO DE PREPaRaçãO 
PaRa Os tORNEIOs FLL
autoria: Miguel fabricio Jacoput da Hora [miguel.hora@cda.colegiodante.com.br] 
Danilo yoneshige [danilo.yoneshige@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Pesquisa científica

O projeto visa mostrar os resultados obtidos com a participação nos torneios FLL das equipes 
PEAR e GEETec do Colégio Dante Alighieri. Quais habilidades os alunos desenvolveram durante 
o processo, qual foi a postura diante da necessidade de proatividade na realização das tarefas e na 
solução de conflitos em busca de autonomia.
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a RODa DE LEItuRa COmO CuLmINâNCIa 
DE um PROjEtO INtEgRaDO

autoria: Claudia Silva dos Santos [claudia.santos@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista

área: Português

Com o intuito de incentivar a leitura, é realizada uma vez ao mês, com os alunos do Ensino Fun-
damental II, a Roda de Leitura. Utilizando o espaço da biblioteca, os alunos juntamente com a 
professora sentam-se em uma roda no chão, sobre almofadas, para que assim percebam e sintam 
que se trata de um momento informal em que podem falar abertamente sobre suas leituras.
Não há restrições quanto à leitura, podendo ser de qualquer gênero ou estilo. A participação do 
aluno não é obrigatória, ele pode ou não levar livros e comentar sobre suas leituras.
Gosto pela leitura, partilha de conhecimentos e impressões, interação aluno/aluno, professora/
aluno, bibliotecária/alunos... os resultados são variados e levam às turmas participantes do projeto 
ao objetivo maior do trabalho: ampliar o número de leitores e torná-los aptos para identificar pre-
ferências e buscar novas leituras.

a wEB 2.0 E a aPRENDIzagEm hIstóRICa
autoria: Murilo José de Resende [murilo.r@renascenca.br]

Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 

Habilidade de pesquisa e seleção de informações na Internet

O presente trabalho é resultado de uma atividade na disciplina de História do 7º ano que busca 
aprofundar o estudo de pensadores importantes na Modernidade. A atividade visava desenvolver 
também a habilidade de realizar pesquisas na Internet, refletindo sobre como utilizar o Google 
como importante ferramenta de acesso a informações de que precisamos. Buscou-se ponderar 
o uso da Wikipédia em diversas pesquisas. Apesar de muitas críticas sofridas, essa enciclopédia  
on-line tem se tornado uma importante referência para mais diversos assuntos. Como ela é cola-
borativa, muitos verbetes (as palavras ou expressões que consultamos na enciclopédia) ainda preci-
sam ser melhorados, mas muitos outros estão mais atualizados que suas primas impressas. Após a 
apresentação dos alunos sobre a pesquisa realizada, foi possível desenvolver ferramentas de crítica 
aos verbetes que estão contidos na Wikipedia e também a habilidade em operar nas ferramentas 
colaborativas do Google. 
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aBRIgaR O INgLês Na hEtEROgENEIDaDE
autoria: Andreia C Alves de o Silva [andreiac@vila.com.br]
Instituição: Escola da vila
área: Gestão escolar – Tema específico: Classes heterogêneas

A heterogeneidade é uma característica bastante marcante nas aulas de língua inglesa. Em um 
mesmo grupo, é bastante comum a presença de alunos fluentes e seguros na língua estrangeira com 
outros que apresentam algumas barreiras línguísticas e mesmo identitárias com o idioma. Muitos 
acreditam ser essa heterogeneidade não positiva para o avanço dos alunos e defendem a divisão dos 
grupos por níveis de proficiência. No entanto, proponho um trabalho que não adota a prática da 
divisão das turmas e discuto benefícios da heterogeneidade para a sala de aula.

açãO DO aLuNO + EmOçãO + 
mEDIaçãO DO PROFEssOR + sENtIDOs 
= aPRENDIzagEm DE matEmátICa
autoria: Maria Izabel Ricci Gomes [aninha3000@msn.com]
Instituição: CE SESI nº 165 – Piracicaba
área: Matemática

Este relato apresenta um trabalho que visou despertar o interesse dos alunos para o estudo da Ma-
temática. Na busca de estratégias atrativas encontrei no uso de uma rede social, nas atividades que 
exigem intervenção individual do professor em classe e em propostas lúdicas, pontes para cons-
truir conhecimentos e proporcionar uma aprendizagem significativa. Para o desenvolvimento das 
expectativas de ensino e aprendizagem relacionadas à ampliação, redução de figuras planas, ângu-
los, polígonos e simetria, após estudos com o Material Didático da REDE SESI-SP, foi postado no 
Facebook por um aluno, nas páginas dos sétimos anos que temos nessa rede social, um desafio com 
origami para ampliação dos conceitos que resultaram numa das exposições da 3ª Semana Literária 
e Cultural do SESI de Piracicaba. Com essas estratégias houve o desenvolvimento de concentração, 
afetividade, criatividade e aumento da confiança mútua, dando um novo significado às formas de 
ensinar, aprender e avaliar. 

açõEs EFEtIVas – VIsaNDO À VERDaDEIRa 
EssêNCIa Da PaRtICIPaçãO DEmOCRátICa
autoria: Maria Aparecida Cubilia [mcubilia@yahoo.com.br]
Instituição: EM Antonio Peres ferreira
área: Gestão escolar – Tema específico: Participação democrática na escola

O Projeto Familiarizando é o carro-chefe das nossas ações pedagógicas, visando integrar a família e 
a escola, tendo como objetivo principal a escola ser um espaço de formação e informação.
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A aprendizagem deve favorecer a inserção do aluno no dia a dia e torná-lo capaz de atuar na socie-
dade com competência, dignidade e responsabilidade, condições estas fundamentais para o exercí-
cio da cidadania.

açõEs PRátICas DO PROjEtO DE tutORIa 
COm êNFasE NO INDIVíDuO E NO gRuPO

autoria: natália Regina Giro [contato.nataliagiro@gmail.com]  
Silvana Mastrocolo [silvana.rs.mastrocolo@gmail.com]  

Jose Luiz zortea [jlzortea@uol.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália

área: Orientação educacional – Tema específico: Desenvolvimento do aluno e do grupo

O trabalho tem como objetivo apresentar e compartilhar práticas desenvolvidas durante as aulas 
de Tutoria, no Colégio Santa Amália. Esse projeto visa à formação integral do aluno, no que diz res-
peito ao seu desenvolvimento acadêmico, autoconhecimento e relações interpessoais. As atividades 
apresentadas despertam um olhar para o processo de conscientização grupal, fortalecimento das 
relações e processo de descobertas individuais a partir do outro: “conhecer-se e dar-se a conhecer”. 
Como resultado final espera-se garantir ao aluno maior conscientização do seu papel de estudante 
e de membro de equipe.

açõEs PROtagONIstas
autoria: Daniel Gelini quaresma [danielquaresma@ig.com.br]

Instituição: EEEI Prof. Ayres de Moura
área: Gestão escolar – Tema específico: Acompanhamento e 
monitoramento das ações protagonistas no ensino integral

resumo 1
O projeto atende a Premissa do Protagonismo Juvenil do Programa de Ensino Integral do Governo 
do Estado de São Paulo. Desenvolvimento no processo de formação para um jovem autônomo, 
solidário e competente.
resumo 2
Esse projeto contempla a participação de todos os alunos do Ensino Fundamental II. É mais que 
um desafio proporcionar situações que envolvam o adolescente no contexto político de nosso país. 
Para isso é preciso inseri-lo em reflexões, debates e análises das problematizações apresentadas na 
realidade brasileira. A escola assume seu papel no amplo respeito ao educando quando percebe 
as suas potencialidades e as estimulam no processo de ensino e aprendizagem. A escola deve criar 
situações que legitimem o exercício da autonomia no empoderamento do aluno e da comunidade 
para avaliar, analisar e fiscalizar o serviço público dentro de um processo político-administrativo.
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aCOmPaNhaNDO as DOzE taREFas DE 
héRCuLEs PELa REaLIDaDE aumENtaDa
autoria: Mônica varella Guimarães de Alice [monica.alice@cda.colegiodante.com.br] 
Karine Mendes Guaracho [karine.guaracho@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Gestão escolar – Tema específico: Ensino Híbrido

Utilizando a metodologia do ensino híbrido, no modelo de estações rotacionais, os alunos do  
6º ano, após a leitura do livro paradidático “Hércules”, foram estimulados a desvendar as 12 tare-
fas do personagem mitológico.
As estações rotacionais, organizadas com atividades diferenciadas (charadas, QR codes com enig-
mas e realidade aumentada), tinham como objetivo reforçar os conhecimentos e o vocabulário já 
adquiridos, bem como proporcionar uma maior interação entre grupos de trabalho e professores.
Além de oferecer novos desafios e responsabilidade compartilhada, o projeto permitiu também 
a conexão com dois tipos de ambiente que influenciam diretamente nos resultados da equipe: o 
interno e o externo.

aPRENDENDO étICa – uma 
ExPERIêNCIa DO ENsINO DE étICa 
COm a mEtODOLOgIa PBL
autoria: Michelle Larissa Gandolfo Pansarelli [michellelarissa@hotmail.com]
Instituição: Escola villare
área: filosofia

O presente trabalho busca explicitar a experiência das aulas de Filosofia com alunos dos oitavos 
anos do Fundamental II sobre o aprendizado de ética a partir da metodologia da aprendizagem ba-
seada em problemas (PBL). O objetivo do trabalho é realizar o levantamento dos princípios éticos e 
as práticas morais da comunidade escolar, bem como colocar os alunos em contato com os textos 
clássicos de diferentes autores da filosofia. O trabalho foi desenvolvido em grupos, mediados por 
um contrato redigido pelos alunos e analisado em sala de aula. Ao final, os alunos, a partir de entre-
vistas com pais, professores e funcionários da escola, elencaram os princípios éticos que julgavam 
ser necessários para a sua vida escolar. 

aPRENDER a CONVIVER
autoria: Jaime Duarte Júnior [jduartejr@uol.com.br]
Instituição: Colégio Sidarta
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
Competências Sociais – respeito e aceitação das diferenças

Do alto dos seus 90 anos, uma professora, ainda na ativa, quando questionada sobre que lição de 
vida tinha para passar, disse que: “Não viemos para esse mundo para VIVER, mas para CONVI-
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VER e conseguir aceitar/ouvir/respeitar o outro é a grande tarefa”. Este trabalho tem exatamente 
este grande objetivo: fomentar usando vários recursos a discussão e a reflexão sobre quão vasta é 
a diversidade humana e assim aparelhar nossos estudantes a reconhecer a UNIDADE que existe 
nessa DIVERSIDADE. Isso propicia relações mais assertivas entre as pessoas e desenvolvimento da 
autoestima, gerando pessoas mais íntegras e compromissadas com o bem comum.

aRtE CIRCENsE (ELEtIVa PIRuEta)
autoria: Cristina Lucas Costa [crislkcosta@outlook.com]

Instituição: EEEI Olímpio Catão
área: Educação física

 A disciplina eletiva faz parte da base diversifica da escola em tempo integral. Trabalhar a arte circense 
dentro da eletiva (pirueta) veio proporcionar aos nossos alunos superar seus limites e apropriar-se 
dos quatro pilares (aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender). 

aRtE E CIêNCIa: PROjEtO ENgENhOCas
autoria: Luana Paula Minari [luana.minari@gmail.com]

Instituição: Escola Projeto vida
área: Artes Plásticas

O projeto trabalha algumas aproximações entre a arte e a ciência com alunos do 6° ano. Consiste 
em um trabalho de construção de engenhocas realizadas com materiais simples, tais como cli-
pes, grampos, pregadores, papéis, elásticos, tecidos e sobras de materiais, tendo como finalidade 
a realização de um número circense a partir da investigação da obra de Alexander Calder: “Calder 
Circus”. Os alunos são estimulados a perceber que materiais comuns podem dar vida a persona-
gens do circo, e que a combinação entre estes pode gerar movimentos mecânicos, experimentando 
princípios físicos tais como força, movimento, peso, equilíbrio e rotação. Os números circenses são 
registrados em vídeo pelos próprios grupos. O projeto busca a investigação e o espírito inventivo 
na experimentação de materiais diversos; a pesquisa de soluções para a realização das engenhocas 
e a construção de um ambiente colaborativo de trabalho em que as soluções encontradas são com-
partilhadas com os colegas. 

as COREs Da químICa
autoria: Marcia Silva Guerrise Cunha [marciaguerrise@yahoo.com.br] 

Miraci nascimento de Siqueira [miracisiqueria1042@gmail.com]
Instituição: EE Profª. Olga Benatti

área: química

Este trabalho, através da aplicação das aulas experimentais, tem por objetivos a contextualização, a 
interdisciplinaridade, as aplicações dos conhecimentos da Química acerca do tema Cores e Tintas. 
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Os experimentos escolhidos permitiram explorar vários conceitos relacionados ao tema e propor-
cionaram aos alunos um alinhamento histórico, cultural e artístico, facilitando a interação entre 
as ideias prévias que já tinham e os novos conhecimentos abordados. 

auLa COm EstaçõEs DE tRaBaLhO
autoria: Edvaldo Pereira Lopes [edvaldoplopes@gmail.com]
Instituição: Colégio Conhecer
área: Gestão escolar – Tema específico: Aula com estações de trabalho

Grafite no mural; dramatizações; desenhos; fotos; paródias; danças; poesias; releituras de clássicos; etc. 
Vamos utilizar nas aulas estações de trabalho?
Sentir-se capaz de realizar uma tarefa é pré-requisito para que o estudante invista esforços para 
obter êxito. Quando o estudante não acredita ser capaz, quando não se sente competente, ele de-
siste a priori.
O professor apresentará sugestões de estratégias para uma aula com estações de trabalho que tornam 
as sequências pedagógicas mais produtivas e significativas por meio do trabalho colaborativo.
As aulas com estações de trabalho diferenciadas contemplam níveis distintos de complexidade que 
possibilitam às equipes de estudantes construir – individualmente e sob mediação de outros estu-
dantes e/ou professor – significados aos problemas apresentados através de diferentes habilidades 
e competências, além de valorizar o trabalho coletivo. 

aVaLIaçãO DEmOCRátICa –  
hIstóRIa Em açãO
autoria: Irini Cristina Monteiro de Brito [crystinahmonteiro@uol.com.br]
Instituição: Prefeitura do Município de Taboão da Serra
área: Gestão escolar – Tema específico: Avaliação feita pelos alunos

Foi um trabalho desenvolvido com a intenção de promover o PROTAGONISMO JUVENIL, bem 
como a participação do aluno no processo de concepção avaliativa. Foi lhes dada a tarefa de pes-
quisar, debater, refletir e elaborar as questões para as avaliações bimestrais de História e Geografia. 
Foi um processo enriquecedor e agregador (ao promover a interação entre os alunos dos 9ºs anos) 
em torno de um tema muito divulgado e importante, “A COPA DO MUNDO”, cuja experiência 
se deu para além dos muros da ESCOLA. Os pais puderam constatar o empenho e os resultados 
positivos de seus filhos ao elaborarem suas avaliações bimestrais. Isso contribuiu também para 
reforçar a autoestima dos alunos, no sentido de serem capazes de desenvolver uma tarefa até então 
de responsabilidade exclusiva do professor. Experiência válida, e motivadora. Que tal tentar?
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BamBu, a maDEIRa DO FutuRO?
autoria: valter José de Almeida [valterbiologo@hotmail.com]  

Suéllen Rodolfo Martinelli [suellen.r.martinelli@gmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Itapetininga

área: Ciências naturais

O bambu é uma planta de grande potencial por apresentar baixo custo de produção, crescimento 
rápido e fácil manejo. No Brasil, o bambu é encontrado em quantidades consideráveis, mas é ainda 
pouco explorado e pesquisado. O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver com os alunos do 
7º ano do Ensino Fundamental a cultura e o uso do bambu dentro de uma perspectiva econômica, 
ambiental e social. Os alunos dividiram-se sete equipes, e cada uma direcionou a pesquisa sobre 
o uso e aplicação do bambu para uma área específica (agricultura, culinária, artesanato, etc). Isso 
gerou trabalhos práticos como a confecção de utensílios domésticos, bijuterias e pratos culinários, 
além da criação de jogos e animações computadorizados, relacionados ao uso e características do 
bambu. Os trabalhos foram apresentados na Feira do Conhecimento 2014 e possibilitaram aos 
alunos uma maior vivência sobre as possibilidades de uso do bambu, a partir de uma aplicação 
ambiental e social positiva.

BIg BaNg, VOCê NãO mORREu
autoria: Luciana Monteiro [lumonteiroac@gmail.com]  

valdir felix da Conceição Gonçalves [felixvaldir@hotmail.com]
Instituição: Colégio Elvira Brandão

área: Teatro

Esse trabalho é resultado de um processo criativo com enfoque na arte e na educação. O trabalho 
teve início a partir de atividades como jogos teatrais, reflexões, dinâmicas em grupo, leitura e cons-
trução de personagem. Posteriormente, o grupo escolheu o texto “Bang bang você morreu”, de 
William Mastrosimone, para montagem do espetáculo.

BLOguEIROs uRBaNOs
autoria: Alexsandro Expedito Pereira [geographus@gmail.com]

Instituição: EEI Carlos Maximiliano Pereira dos Santos
área: Geografia

O projeto consiste na pesquisa de aspectos culturais, sociais e ambientais do espaço urbano através 
da produção de blogs. Foi criado com o objetivo de enriquecer e tornar mais atrativa a proposta 
curricular do Estado de São Paulo, estimulando a apropriação da linguagem cartográfica e escrita e 
despertando o interesse pelo uso da internet para fins educacionais. Houve forte envolvimento dos 
alunos com as atividades e as apresentações dos trabalhos demonstraram seu caráter motivador. 
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BRasIL, mOstRa tua CaRa
autoria: Marcos Roberto fernandes de Almeida [marcosrfalmeida@gmail.com]  
Angelica Arcanja vieira [angelicaaavieira@hotmail.com]  
Eliana Carla Pereira Esteves Capriello [carlacapri@gmail.com]
Instituição: EMEf Raul Rocha do Amaral
área: História

Iniciamos nosso projeto com uma aula expositiva usando recursos midiáticos para abranger a com-
preensão do surgimento da raça humana, utilizando também o vídeo Consciência Negra - igualdade 
entre as pessoas e uma breve reflexão e debate sobre as aulas ministradas, e a ótica compreendida 
sobre o vídeo, incluindo a importância da criação do dia da Consciência Negra, como também a 
compreensão da Lei 10.639/03. Em seguida, mostramos o mapa das principais rotas do tráfico de 
negreiros, o vídeo Senzala e vida escrava (escravidão), promovendo um breve histórico e uma refle-
xão sobre o que foi a escravidão no Brasil e como ainda nos dias de hoje, apesar da abolição, vemos 
situações degradantes em que os negros vivem.
Passamos então ao vídeo Direitos Humanos – João Sousa.

BuILDINg LEaRNINg
autoria: José Reginaldo Pereira [reginaldo.robotica@colegioeduardogomes.com]
Instituição: Colégio Eduardo Gomes
área: Informática

Nova prática de aula criada na visão de alunos, propondo novas maneiras para aquisição de 
conhecimento.
Esse é o Building Learning, projeto dinâmico que envolve todos os alunos de uma sala de aula na 
construção de sua própria aprendizagem.
Projeto em que, de fato, o professor deixa de ser “O PROFESSOR” e passa a ser um mediador, um 
participante na aprendizagem dos alunos.

CamINhOs DO COtIDIaNO – maPas 
POétICOs DE uma CaRtOgRaFIa sENsíVEL
autoria: Ana Helena Grimaldi Semeghini [anahelenagrimaldi@uol.com.br]
Instituição: Escola Comunitária de Campinas
área: Artes Plásticas

Conhecer a arte contemporânea, nos permite participar da produção artística e estética de nosso 
tempo. A análise conceitual e crítica da produção atual, bem como o estímulo dado por um eixo 
temático, visam a investigação de poéticas visuais e o aprofundamento do processo criativo. Este 
trabalho, desenvolvido anualmente com os alunos do 9º ano da Escola Comunitária de Campinas, 
faz refletir sobre o lugar que ocupamos no nosso espaço cotidiano (caminhos, territórios de afeto) 
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e entender o sentido e a carga de expressão que a inscrição desses trajetos alcançam no trabalho ar-
tístico. A ampliação do repertório visual aliada à criação e à realização de ações poéticas permitem 
aos alunos conhecer e discutir as obras e o processo criativo de artistas que trabalharam a poética 
da cartografia, na qual espaços físicos e sentimentais se transformam em lugares da memória, cos-
turados por um fio condutor de criação: a simbologia dos mapas.

CIa. DE tEatRO E músICa DO 
OBjEtIVO sOROCaBa – aNO II

autoria: Bruno Albanez fernandes [bruno.albanez@objetivosorocaba.com.br] 
Kelly Perez de Carvalho [kelly.carvalho@objetivosorocaba.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Teatro

A Cia. de Teatro e Música é uma atividade extracurricular do Colégio Objetivo Sorocaba direcio-
nada para alunos do Ensino Fundamental II e Médio. Desenvolve-se a partir dos eixos educacionais 
que embasam o projeto pedagógico da escola, principalmente o Protagonismo e a Cultura.
O ano 2014 foi o segundo ano da Cia., e nele foi realizado todo o processo de montagem de uma 
peça teatral: criação de personagens, elaboração do texto original “Uma Simples História de Amor”, 
confecção de toda a estrutura cênica (cenário, figurino, iluminação e trilha sonora), ensaios e apre-
sentações na escola e em um Festival Estudantil de Teatro.
O Teatro é uma ferramenta importante na formação dos jovens, seja como uma possibilidade de 
descobrir e aprimorar habilidades artísticas, seja para desenvolver oratória, comunicação, socia-
bilidade, concentração e muitos outros potenciais tão importantes que aprimoram e auxiliam o 
desenvolvimento do jovem e de sua formação geral.

CIRCuItO FuNCIONaL: FERRamENta 
PaRa CONtROLE Da OBEsIDaDE 
INFaNtIL NO FuNDamENtaL II

autoria: vitor natali Almicce [vitor_natali@almicce.com.br]
Instituição: Escola villare

área: Educação física

Após anamnese completa foi diagnosticado sobrepeso em diversos alunos e baixo interesse pela 
atividade física.
Através dos resultados elaboramos circuitos funcionais adaptados com objetivos específicos para 
cada ano.
Durante todo o ano letivo foram aplicados circuitos funcionais, corridas, caminhadas para tentar 
resgatar de uma maneira lúdica o interesse dos alunos pela atividade física.
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Atingir nosso objetivo que é inserir e/ou resgatar o interesse pela atividade física é um trabalho 
árduo que deve durar a vida toda dentro e fora das instituições de ensino, estimular e criar condi-
ções adequadas para uma prática de atividade física e por consequência uma vida saudável.

COaChINg EDuCaCIONaL
autoria: Kátia verginia Cantão veloso [kathiaveloso@yahoo.com.br]  
Marly Savioli [savioly.marly@gmail.com] | Thaís Rocha Budrevicius [th-rocha@hotmail.com]
Instituição: Colégio Eduardo Gomes
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Reflexão sobre a própria prática

O projeto de coaching educacional docente contribui para a formação continuada do professor 
e objetiva apoiar o professor no desenvolvimento e na reflexão da sua prática para estimular e 
melhorar o desempenho dos seus alunos. Após levantar os pontos que gostaria de aprimorar ou 
mudar em sua prática, o coach realiza a observação focada e fornece um feedback para o professor, 
auxiliando-o no processo de aperfeiçoamento contínuo. O projeto proporciona o desenvolvimento 
de uma cultura de compartilhamento profissional e um ambiente de trabalho saudável. 

COtIDIaNO Em FOCO: uma aNáLIsE 
EstatístICa Da REaLIDaDE
autoria: Juliano Squarsone di Siervo [jjulianods@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Divino Salvador
área: Matemática

Seu objetivo foi desenvolver atividades para o ensino da Estatística através de temas geradores e for-
necer subsídios teóricos e metodológicos aos estudantes de como realizar e interpretar pesquisas 
estatísticas. Foi proporcionado a estudantes do EFII. Sua proposta de trabalho foi alicerçada na li-
berdade e curiosidade dos estudantes, na realização de discussão e compreensão da teoria estatís-
tica. Após a divisão das turmas em grupos, foram definidos tema, problema, objetivo, população e 
amostra; foram confeccionados o referencial teórico, o instrumento de coleta de dados e o termo de 
consentimento livre e esclarecido; realizou-se a coleta e análise de dados. Ressaltou-se nesse trabalho 
o desenvolvimento do sujeito pesquisador, a percepção do “criar” conhecimento e perceber a reali-
dade em que vivemos, a percepção do julgamento da realidade a partir do conhecimento científico e 
não do senso comum e a aproximação das disciplinas, que trabalhando juntas proporcionam maior 
conhecimento e sentido.
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CRôNICa EN(C)ENa
autoria: Tais fernandes Barbosa [taissec73@gmail.com]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Português

Os alunos do Ensino Fundamental II, 8º ano, durante o primeiro período de 2015, entraram em 
contato com o gênero narrativo crônica e a partir de aulas teóricas expositivas e exercícios de inter-
pretação e análise puderam distinguir os elementos constituintes desse gênero.
A partir do embasamento teórico obtido durante as aulas, efetuaram a leitura do paradidático 
Crônicas 3 (Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga e Paulo Mendes Cam-
pos), a fim de desenvolver o projeto Crônica en(C)ena, o qual foi dividido em duas etapas, sendo: a 
primeira a organização de um seminário, em que cada grupo ficou responsável por um autor e suas 
crônicas; a segunda a elaboração de um vídeo que representasse uma das crônicas.
Todo projeto foi desenvolvido de acordo com os Objetivos das Áreas do Conhecimento por Eixos 
Estruturantes (de acordo com o Projeto Político-Pedagógico da instituição de ensino), promovendo 
o conhecimento acadêmico com excelência, o protagonismo, a flexibilidade e a criatividade.

CuéNtamE
autoria: Iara Regina Colombo [iara.colombo@egv.com.br]

Instituição: Escola Granja viana
área: Espanhol

Cuéntame é um Projeto de oralidade em Língua Espanhola que desafia os alunos a investigar um 
tema proposto para o grupo e preparar a sua apresentação oral utilizando-se de recursos audio-
visuais. Seu diferencial está na temática proposta e na forma de apresentação, pois os estudantes 
serão incentivados a dominar amplamente o tema e falar dele com propriedade e eloquência. O 
material usado dependerá de cada estudante e da proposta que pretenda apresentar.

CuLtuRa aFRO Nas EsCOLas DE sãO 
VICENtE/sP: uma FORmaçãO Na 

PERsPECtIVa Da DIVERsIDaDE étNICa
autoria: Simone Ike niglia [simoneike@yahoo.com.br]  
Sheila Gomes de Melo [prof_bio_sheila@hotmail.com]

Instituição: Secretaria de Educação de São vicente/SP
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Cultura afro nas escolas

O projeto, promovido pela Secretaria de Educação de São Vicente/SP em parceria com a Coor-
denadoria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de São Vicente – COPPIRSV, 
teve como objetivo atender à lei n° 10.630/03 (BRASIL, 2003) por meio da formação continuada 
de professores do Ensino Fundamental II (disciplinas de História, Geografia, Língua Portuguesa 
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e Arte) e do acompanhamento de projetos de Cultura Afro nas escolas onde os professores atuam. 
Os cursistas tiveram acesso aos conhecimentos científicos fundamentados nas Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004). Como resultado, os cursistas produziram atividades cul-
turais diferenciadas realizados nas escolas, durante o período do curso de 45 horas na modalidade 
EaD. No segundo e último encontro presencial, os professores apresentaram as atividades desen-
volvidas nas escolas por meio de portfólios virtuais.

DIDátICas PaRa tRaBaLhaR as 
tEmátICas INDígENas E aFRO-
BRasILEIRas Nas EsCOLas
autoria: Doralice Melo dos Santos [dora.historia@gmail.com]
Instituição: Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Produção de 
Materiais Didáticos para Diversidade: História Afro-Brasileira e Indígena.

Este projeto deseja suscitar a sensibilidade dos acadêmicos para a importância de trabalhar a di-
versidade e as relações etnorraciais, valorizando nossa cultura miscigenada, nosso sincretismo re-
ligioso e tudo que faz parte deste Brasil multicolor e multicultural. Desenvolvendo senso crítico 
e respeitoso a essas diversidades, nós professores temos esse papel fundamental na vida de nossos 
estudantes. A formação continuada é essencial para podermos dimensionar todo este universo, 
respeitando as partes e o todo, como escreveu Edgar Morin em seu livro memorável: A Cabeça 
Bem-Feita.

DINhEIRO VIVO
autoria: Mari-Cléia Pelegi Lobo [maricleia@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Matemática

Os alunos do 6º ano realizaram um trabalho no qual tiveram de lidar com os números naturais, 
além de pesquisar sobre vários assuntos de interesse deles, compreendendo melhor o uso da mate-
mática em nosso dia a dia. Em grupo de, no máximo, quatro integrantes, os alunos escolheram em 
jornais, revistas, internet, assuntos atuais para desenvolver conceitos matemáticos. O tema esco-
lhido foi pesquisado e os alunos responderam às questões associadas a ele, além de elaborar uma 
apresentação em PowerPoint ou outro programa semelhante e apresentar à sala. Os objetivos foram 
alcançados, pois percebeu-se que os alunos passaram a entender melhor conceitos matemáticos, 
além de compreender para que servem, como os usamos em nosso dia a dia, com isso tornando a 
aprendizagem mais significativa. A matemática, desde sempre, é vista pelos alunos como um bicho 
de sete cabeças, algo muito difícil de ser entendido. Provavelmente porque, na maioria das vezes, o 
aluno não compreende que relação existe.
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DROgas y aDICCIONEs
autoria: Ana Carla Crivellaro [anacarla_1512@hotmail.com] 

Marcia Pimentel Ravagnani [marciaravag@gmail.com]
Instituição: Escola villare

área: Orientação educacional – Tema específico: Drogas

La adicción es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, caracterizada por una conducta 
repetida que surge de una necesidad orgánica o psicológica, que escapa del control del individuo. 
Está constituida por un conjunto de signos y síntomas característicos, que dependen de la perso-
nalidad de cada adicto, así como de las circunstancias socio-culturales que lo rodean. La adicción 
es, frecuentemente, progresiva, es decir, la enfermedad persiste a lo largo del tiempo y los cambios 
físicos, emocionales y sociales son acumulativos y progresan mientras el uso continúa. La adicción 
suele causar muerte prematura a través de complicaciones orgánicas que involucran al cerebro, 
hígado, corazón, y otros órganos, dependiendo del tipo de adicción y contribuye a la ocurrencia 
de suicidios, homicidios, violencia, maltrato, violación y abuso sexual, accidentes y otros eventos 
traumáticos interpersonales y/o familiares.  

é POssíVEL uma saLa DE 
auLa DEmOCRátICa?

autoria: Bruno Ottati Marte [bruno.marte@objetivosorocaba.com.br] 
João Afrânio Lessa neto [joao.afranio@gmail.com]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Gestão escolar – Tema específico: Prática democrática na sala de aula

Este trabalho busca problematizar a escola atual propondo a prática democrática em sala de aula en-
quanto objetivo fundamental para a escola do século XXI. Para isso, a descentralização da figura do 
professor enquanto autoridade autoritária é fundamental para que a democracia aconteça em classe.
Propiciar um espaço no qual os alunos podem dizer o que pensam a respeito de suas próprias rela-
ções é um avanço e uma possibilidade de transformação das relações de poder existentes em classe.
Sendo assim podemos nos perguntar:
•	 Nós	professores	temos	interesse	em	oferecer	um	espaço	democrático	para	os	alunos?
•	 Nós	professores	estamos	capacitados	para	isso?
O presente trabalho busca incentivar a prática democrática, iniciativa essa que deve partir do pro-
fessor. Para isso o professor tem a obrigação de ser democrático em suas atitudes. Estamos prepa-
rados para exercer a democracia em sala?
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EDuCaçãO FísICa CuRRICuLaR 
– ENsINO FuNDamENtaL II
autoria: vinicius Leandro das neves [vinicius.neves@objetivosorocaba.com.br] 
fernando Cesar Pereira
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Educação física

De todas as disciplinas do Ensino Fundamental II, a Educação Física foi a que sofreu transforma-
ções mais visíveis nos últimos anos. Mudanças pedagógicas e na legislação fizeram com que até 
mesmo sua missão fosse questionada. Antigamente o compromisso da disciplina era a melhoria do 
desempenho motor e físico dos alunos. Hoje o objetivo mantém um foco na compreensão e apro-
priação das produções humanas que envolvem os movimentos. Antes eram contemplados apenas 
os esportes, hoje o leque se abre e desenvolvemos conteúdos da Cultura Corporal do Movimento, 
estimulando aos alunos a vivência de conteúdos como a dança, o atletismo, os jogos, as brincadeiras, 
as lutas, a ginástica e os esportes, proporcionando assim uma vasta bagagem de vivências corporais, 
em que o objetivo da Educação Física Curricular passa a ser colaborar na formação das pessoas para 
que elas possam ler criticamente a sociedade e participar dela, atuando para melhorá-la.

EDuCaçãO FísICa, a DOCumENtaçãO 
PEDagógICa COmO INstRumENtO PaRa 
as REFLExõEs sOBRE a PRátICa
autoria: Luiz Eduardo Greco [luiz.greco@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Iavne / Escola Projeto vida
área: Educação física

Nestes últimos anos investimos fortemente na documentação pedagógica da área de educação fí-
sica, com o objetivo de darmos maior qualidade à prática pedagógica, trazendo a possibilidade de 
análises e reflexões através dos documentos desenvolvidos.
Por um lado, foi desenvolvida uma série de documentos que nos possibilitassem uma análise das 
práticas e potencializar o processo do ensino dos conteúdos, através de escolhas conscientes e bem 
embasadas.
Do outro lado, na análise da aprendizagem, trabalhamos com vários instrumentos que deram aos 
alunos maior clareza sobre o que trabalharíamos e o que aprenderíamos e como faríamos a avaliação.
Esses investimentos feitos pela área de educação física possibilitaram um inegável avanço no 
campo dos registros pedagógicos e, sem dúvida, na qualidade das práticas pedagógicas oferecidas 
aos nossos alunos.

335

336

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   166 18/05/15   18:35



ENsINO FuNDamENtaL II167

EDuCOmuNICaçãO Na PERsPECtIVa 
DO ENsINO híBRIDO: RELatO DE 

ExPERImENtaçãO E INOVaçãO 
Na saLa DE auLa

autoria: verônica Martins Cannatá [veronica.cannata@cda.colegiodante.com.br]  
Barbara Endo [barbara.endo@cda.colegiodante.com.br]  

valdenice Minatel Melo de Cerqueira [valdenice.minatel@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri

área: Gestão escolar – Tema específico: Ensino híbrido

O Grupo de Experimentações em Modelos Híbridos da Fundação Lemann e do Instituto Penín-
sula, composto por 16 professores de escolas públicas e particulares do Brasil, teve como proposta 
estudar	os	impactos	gerados	na	aprendizagem	pelo	chamado	ensino	híbrido	(‘blended	learning’),	
conceito que se caracteriza pelo conteúdo presencial e on-line.
O Colégio Dante Alighieri permitiu que os desafios propostos pelo grupo fossem aplicados, em 
caráter de experimentação, em uma oficina extracurricular, proporcionando novos formatos na 
sala de aula a partir de modelos que possibilitaram a sala de aula invertida (flipped classroom), a 
rotação por estação, o laboratório rotacional e a rotação individual.
Na oficina educomunicativa, os alunos trabalham com variadas mídias digitais e impressas (inter-
net, redes sociais, edição de vídeos e áudio, TV e rádio).
Em 2015, visando à ampliação dessa experiência dentro do Colégio Dante Alighieri, o modelo de 
ensino híbrido será inserido na grade curricular.

Eg EDuCaçãO: uma PROPOsta 
DE aPRENDIzagEm BasEaDa Em 

PROBLEmas E POR PROjEtOs
autoria: Juliana Becegato Todeschi fornaziere [juliana@colegioeduardogomes.com] 

Leonardo Sérgio Caputo [leonardo@colegioeduardogomes.com]
Instituição: Colégio Eduardo Gomes

área: Gestão escolar – Tema específico: Aprendizagem baseada em problemas e por projetos

O projeto EG EducAção se aplica a estudantes do EFII de uma instituição de ensino privada. Como 
referencial teórico segue-se Aprendizagem Baseada em Problemas e por Projetos e Desing Thin-
king. Diante da proposta, foram eleitos por cada classe dois representantes da turma que compõem 
a Equipe EG EducAção. Essa equipe promove encontros semanais com duração de cem minutos, 
cumpridos no horário contrário ao pedagógico. A equipe visa promover discussões e desenvolver 
projetos diretamente ligados a alguma necessidade do colégio percebida pelos estudantes de forma 
geral. Com isso, objetiva-se a construção de habilidades de pesquisa, organização, trabalho em 
equipe, entre outros. O que se pode avaliar diante dessa prática é o avanço e o crescimento dos 
estudantes no que se refere a valores éticos, além de ganhos significativos relacionados às relações 
humanas e a capacidade de encarar e resolver conflitos cotidianos. 
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ELEtIVa RECuRsOs híDRICOs
autoria: Claudia Alessandra fogaça [cacau42002@hotmail.com] 
Mozar Monte [mozarmonte@ig.com.br]
Instituição: EEEI Prof. Ayres de Moura
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: formação de uma 
consciência ambiental plena e atuante na interação do ser humano com o ambiente

O consumo exagerado, o descarte de resíduos, o mau uso dos recursos naturais e como isso influen-
cia o indivíduo, sua comunidade e seu planeta são as premissas para uma mudança do conceito 
da interação do ser humano com o ambiente. Propõem-se nesta eletiva aplicações (em pequena 
escala) de uma consciência ambiental plena e atuante através da consciência crítica e formado-
res de opinião/multiplicadores dos problemas ambientais ocorridos na extensão do Rio Tietê, de 
sua nascente, passando pela Capital do Estado de São Paulo, até desaguar no interior do Estado. 
Propõe-se, também, a formação de “monitores da natureza”, jovens que serão instruídos a repassar 
aos visitantes de regiões de recursos hídricos sobre a importância da manutenção dessas áreas.

ELEtIVa: a VOLta aO muNDO 
atRaVés DOs jOgOs
autoria: Cristina vieceli Costa [crisvcosta@hotmail.com] 
Jairo Augusto fernandes [jairoaf@ig.com.br]
Instituição: EEEI Princesa Isabel
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
Reconhecer e valorizar os jogos e esportes típicos de outros países

A volta ao mundo através dos jogos permitiu aos alunos a experiência de “viajar” por diversos paí-
ses, conhecendo suas características geográficas e experimentando seus jogos típicos. Uma viagem 
que se inicia com a solicitação simbólica de um passaporte (confeccionado com materiais disponí-
veis na escola) e, a cada país sorteado, uma experiência, um conhecimento, uma pesquisa, um jogo 
e um desafio a ser cumprido. 

ENsINaR PaRa aPRENDER
autoria: Marines Poloni [marines.poloni@cda.colegiodante.com.br]  
Thatiana Segundo 
Elisa Padinha
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Gestão escolar – Tema específico: Alunos monitores

O projeto “Ensinar para aprender” foi sugerido, no último período de 2014, pela orientadora edu-
cacional e aceito por nós, professoras do 8º ano do Ensino Fundamental. O projeto consistia em 
selecionar alunos para serem monitores, auxiliando colegas com maior dificuldade na aprendiza-
gem de alguns conceitos matemáticos. Os encontros foram programados para acontecer em pe-
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ríodo contrário às aulas e visavam a sistematização de conhecimentos pela revisão contínua dos 
conteúdos matemáticos de todo o ano letivo. Ele foi executado por alunos que, voluntariamente, se 
propuseram a ajudar colegas, de sua sala, que estavam com dificuldades em tópicos de Matemática 
do corrente ano. Este projeto, que foi vitorioso em 2014, pretende por meio do voluntariado exerci-
tar a formação da cidadania em nossos alunos e, por meio da proximidade da linguagem entre eles, 
tornar os alunos monitores multiplicadores do conhecimento matemático. 

EstRatégIas PaRa O tRaBaLhO 
PEDagógICO DE CIêNCIas NO 7º aNO

autoria: Breno Lourenzzo Salgado Guimarães [lourenzzobreno@gmail.com]
Instituição: Escola Granja viana

área: Ciências naturais

O projeto teve como objetivo utilizar diferentes estratégias de ensino que possibilitassem o apren-
dizado de Ciências no 7º ano. 1. Criar um dicionário para registrar os principais termos por meio 
de conceito e desenho, possibilitando esclarecer o termo científico e acionar a memória fotográfica 
do aluno, a fim de facilitar o aprendizado. 2. Tema vírus: construção de maquetes que permitissem 
visualizar e entender os vírus. 3. Reino Monera: produção de vídeos com as estruturas e termos es-
tudados. 4. Reino Fungi: trabalho interdisciplinar, culminando em uma exposição artística com as 
fotos de fungos, tiradas pelos alunos, e os trabalhos de homotetia feitos nas aulas de Matemática. 
O uso das diferentes estratégias permitiu a motivação dos alunos, garantindo melhores discussões 
em sala. Mostrou-se também significativo o empenho deles na realização dos trabalhos, o que es-
timulou o desenvolvimento das habilidades e competências de Ciências e maior tranquilidade e 
segurança nas avaliações.

EstuDO DE ImPaCtOs amBIENtaIs 
Em OBRa DO VLt VIzINha DO PRéDIO 

DO LICEu saNtIsta – saNtOs/sP
autoria: valdilene Silva de Carvalho [valdilene@liceusantista.com.br]

Instituição: Liceu Santista
área: Ciências naturais

Todas as ações antrópicas causam algum tipo de impacto ambiental. Logo, observar a mudança 
da paisagem em decorrência da instalação de um canteiro de obras ao lado do prédio da escola 
tornou-se objeto de pesquisa. Antes do estudo in loco, foram realizadas pesquisas para compreen-
são da necessidade da obra para a comunidade: instalação de infraestrutura para VLT (veículo leve 
sobre trilhos). Após as pesquisas realizadas e debatidas em classe, realizamos saída de campo para 
observação do canteiro de obras. Foram feitas fotografias para identificar os impactos previamente 
levantados, ou aqueles até o momento não relacionados. Em uma segunda etapa, propôs-se a es-
crita de textos informativos para a comunidade, inclusive quanto aos impactos maiores durante o 
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período de obras. Após revisão, os textos foram postados em uma página específica no Facebook 
para leitura de outras pessoas e comentários, a serem monitorados pelos alunos, a fim de multipli-
car o conhecimento de maneira global.

FatOREs PROtEtOREs PaRa O 
DEsENVOLVImENtO Da REsILIêNCIa 
Na aDOLEsCêNCIa
autoria: Paulo Roberto vicente [paulo@emultipla.com.br]
Instituição: Instituto Singularidades
área: Orientação educacional – Tema específico: fatores protetores 
para o desenvolvimento da resiliência na adolescência

Este trabalho procura elucidar alguns fatores de proteção, se apropriando de estudos atuais e 
como estes podem contribuir para a formação da resiliência no caminho de desenvolvimento dos 
adolescentes. A definição de resiliência é sustentada pela visão de autores contemporâneos como 
Sapienza & Pedromônico. O trabalho também aborda a fase da adolescência, suas relações com 
a autoridade e influência do seu grupo. Concluímos com o relato de ritmos de encontros diários 
com adolescentes, ocorridos no Centro de Convivência na cidade de Santana de Parnaíba – SP, no 
contraturno escolar, e intervenções junto aos educadores para a implementação de procedimentos 
fortalecedores de Fatores de Proteção ao desenvolvimento da resiliência.

FEIRa CuLtuRaL – séCuLO xx: 
um OLhaR DIFERENCIaDO PaRa 
O EstuDO INtERDIsCIPLINaR
autoria: flávia Temoteo Ramalhete [flaramalhete@hotmail.com]
Instituição: EM Antonio Peres ferreira
área: História

O projeto que tem como foco principal entender que o conhecimento não é fragmentado, que 
é necessária a integração dos saberes para que o aluno possa não apenas aprender, mas também 
apreender conteúdos e conceitos. Promove corpo docente e discente em uma mudança no processo 
de tomada de decisão frente aos problemas que permeiam as disciplinas envolvidas. 
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FEsta Das NaçõEs –  
DIVERsIDaDE CuLtuRaL E 

FORmaçãO DO BRasIL
autoria: valmir Godói [valmir.godoi@sesisp.org.br]

Instituição: CE SESI nº 298 – Ribeirão Preto
área: História

O presente relato descreve a atividade iniciada na 2ª Etapa, com fechamento na 3º Etapa de 2013, 
com o 7º ano do Ensino Fundamental, desenvolvendo os seguintes conteúdos: Diversidade Cultu-
ral e Formação Cultural do Brasil. Dentro dos assuntos trabalhados e desenvolvidos, está a relação 
entre os continentes que é demonstrada através dos estudos dos nativos da América, os europeus, 
os africanos e os asiáticos. Os alunos têm uma visão geral da cultura brasileira, praticam-na em sua 
miscigenação cultural, mas não conseguem identificar as raízes dessa cultura e suas participações 
históricas. Nos estudos sobre a relação econômica social, são apresentadas as culturas de forma a 
se relacionarem. Assim, propus uma pesquisa aprofundada sobre as relações históricas e formação 
cultural dos países que representam a evolução da cultura brasileira, tendo como base as relações 
políticas, de colonização e econômicas (passado e presente), e os processos de imigração, limitados 
ao século XX.

FEstIVaL CuLtuRaL COOPERatIVO
autoria: Bruno Ottati Marte [brunoomarte@gmail.com]  

João Afrânio Lessa neto [joao.afranio@gmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

área: filosofia

A proposta de fazer um festival cooperativo parte da disciplina de P.D.P.S (Programa de Desenvolvi-
mento Pessoal e Social) do colégio Objetivo Sorocaba, com o objetivo de concretizar e proporcionar 
aos alunos a possibilidade de organizarem um festival cultural no final do ano letivo. Sendo assim são 
os próprios alunos do segundo ciclo do Ensino Fundamental os responsáveis por toda a organização.
Dar a chance para que os alunos sejam responsáveis pela organização do festival é um grande passo 
para que se esforcem e para que se unam visando um objetivo comum, pois esse é o objetivo principal 
da disciplina de P.D.P.S: tornar os alunos responsáveis pelo seu ambiente a partir da cooperação para 
que se concretize a ação coletiva.
Assim, entendemos que o espaço escolar deve proporcionar esse tipo de atividade como educação para 
a ação coletiva, para que os alunos possam romper com o individualismo tão evidente em nossos dias.
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FOtOjORNaLIsmO
autoria: Andréa Sílvia Menezes furnkranz [andreaf@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 
específico: Respeito aos direitos humanos

Voltado aos alunos do 8º ano, o trabalho de fotos críticas sobre os Direitos Humanos, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, ligados ao livro do bimestre, O Menino do Pijama Listrado, visava 
desenvolver nos alunos o senso crítico, o respeito e o entendimento da nossa história. Pesquisa 
sobre a Declaração dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Segunda Guerra 
Mundial e leitura e discussão do livro do bimestre, além de textos extras sobre temas afins. Ao final 
do bimestre, os alunos foram responsáveis por tirar fotos que mostrassem preconceito, desrespeito 
ao ser humano ou fotos que mostrassem os direitos de todo ser humano, principalmente crianças e 
adolescentes. As fotos foram mostradas, discutidas e expostas pela escola. Os objetivos foram alcan-
çados e os alunos perceberam e entenderam que “todos somos iguais”, que preconceito, desrespeito 
e outras atitudes erradas não devem ser alimentadas nem praticadas. O respeito ao ser humano 
parece estar desaparecendo.

FRaçõEs E BOmBONs
autoria: Priscila Laini Pereira [priscila_laini@hotmail.com]
Instituição: CE SESI nº 434 – Tatuapé
área: Matemática

Este trabalho de cunho pedagógico qualitativo foi realizado para auxiliar o estudo de frações de 
uma forma divertida e lúdica.
O primeiro passo foi utilizar a leitura de um livro paradidático recurso adotado pela professora e 
que já faz parte da rotina das aulas para o 6º Ano do Ensino Fundamental II. Com este trabalho, 
foi possível reforçar os conceitos de fração e envolver os alunos em situações cotidianas realizando 
as quatro operações com frações.
Foi possível ressaltar a importância do conceito a ser trabalhado, sanando dúvidas com interven-
ções mediadas pela professora.
Além da leitura, partimos para a parte concreta da aplicação dos conceitos através de: dobraduras, 
recortes, colagem, sistematização de ideias, vídeos, jogos lúdicos realizados no laboratório de in-
formática, parceria com a biblioteca, encerramento com confecção de bombons e dramatização de 
teatro, reproduzindo um capítulo do livro.
O trabalho, além de prazeroso, foi de grande valia e enriquecedor.
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FRONtEIRas CuLtuRaIs, VIVêNCIas 
E PRODuçãO DOCumENtaL

autoria: André Mascaro Peres [amascaroperes@gmail.com] 
Marcel Iucef Hamed [henpanta@gmail.com]

Instituição: Escola Granja viana
área: Geografia

O trabalho de Fronteiras culturais foi baseado em visitas a diferentes templos religiosos, situados 
na Grande São Paulo.
Os alunos dos 7º e 8º anos visitaram templos de diferentes religiões, tais como: mesquita, sinagoga, 
solo sagrado messiânico, templo Zu Lai, mosteiro de São Bento, igreja ortodoxa (cristã ortodoxa) 
e um centro espírita.
O objetivo dessas saídas estava em apresentar as diferentes representações culturais, entendendo 
a religião como uma expressão cultural, e identificar como cada uma dessas culturas influencia na 
nossa formação cultural.
Após essas visitas os alunos produziram ensaios fotográficos que foram apresentados com diferen-
tes registros sonoros dos templos e dos rituais religiosos que presenciamos.

FuxICaNDO COm a matEmátICa
autoria: Marilene Magalhães Chichetti [marienechichetti@hotmail.com] 

Rosilda A. de Oliveira [prorosilda@hotmail.com]
Instituição: EEEI Dr. Reinaldo Ribeiro da Silva

área: Matemática

Justificativa:
Devido à grande quantidade de dinheiro, chaves e celulares perdidos, os alunos do sexto ano, em con-
junto com a professora de matemática e o clube juvenil (fuxico), elaboraram a confecção de bolsinhas.
Objetivo:
Interagir com os alunos e incentivar o aprendizado de matemática aplicada a medidas, além de 
estimular a criatividade.
Abordagem:
Cálculo de dobro, quádruplo e metade, medidas de comprimento, área, perímetro, raciocínio e 
criatividade.
Recursos:
Retalhos de pano, agulha, linha, barbante, tesoura, velcro, colchetes e sulfite para moldes.
Resultados:
Os alunos atingiram os objetivos esperados e aprenderam área, perímetro, medição de dobro, quá-
druplo, metade, medida de comprimento, com atividade lúdica, e protagonizaram uma ação para 
resolver o problema que existia.
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gCqL – gRuPOs DE CIDaDaNIa, 
quaLIDaDE DE VIDa E LazER PaRa 
ENsINO FuNDamENtaL II
autoria: Dayana Soares de Aguiar [dayaninhasa@hotmail.com]
Instituição: EE Prof. Odon Cavalcanti
área: Educação física

Essa prática visa ampliar os contatos e a participação dos alunos com os conteúdos do Currículo do 
Estado de São Paulo nas aulas de Educação Física, produzindo aprendizagens significativas, melho-
res relacionamentos interpessoais e o desenvolvimento de competências e habilidades. Baseado no 
processo de pesquisa de interesses em atividades físicas, formação de grupos, aula específica quin-
zenal com roteiro de treinos e introdução de temas propostos para experimentação, os alunos se 
divertem criando e organizando os seus próprios trabalhos; logo após, apresentam e complementam 
suas experiências dividindo-as com os outros grupos. Registros feitos por avaliações e observações 
de participação demostraram melhorias na expressão corporal, oral e escrita dos alunos, assim como 
assimilações em práticas cotidianas dos conceitos de cidadania, qualidade de vida e lazer e dos con-
teúdos curriculares.

gRaFIsmO INDígENa E PaDRõEs 
sImétRICOs: um PROCEssO DE aBstRaçãO
autoria: Patricia Leme Pedroso de Jesus [patriciaj@lourencocastanho.com.br] 
Gisela de Azevedo noronha [giselan@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: Matemática

Na arte indígena representada pelos grafismos abstratos verificamos a presença de padrões, sime-
trias, ângulos, linhas curvas e retas, conceitos também inerentes à linguagem matemática.
Muitos destes desenhos geométricos lineares são “abstrações” retiradas de um animal. O processo 
que o aluno passou foi justamente o de representar um animal de maneira abstrata através de um 
padrão, utilizando geometrização e simetria para, depois, reproduzi-lo na confecção de pulseiras 
em tear de miçangas. Dessa maneira procuramos trazer para a realidade dos alunos um pouco da 
tradição indígena.
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hIstóRIas DE FaNtasmas
autoria: Maria Lúcia Botelho Gomes Cardim [lucia_cardim@hotmail.com] 

Tuany Gregório Silva Mancini [tuanymancini.gxp@gmail.com]
Instituição: Colégio Guilherme Dumont villares

área: Português

Este projeto tem como objetivo levar o aluno a tornar-se escritor de um texto presente em coletânea 
de uma sala de aula, coleção – em quatro volumes – de um livro da série por meio da leitura de uma 
narrativa epistolar. Como resultado desse trabalho, o aluno torna-se também ilustrador de seu 
próprio texto e participa das etapas necessárias para a publicação do livro.

IDaDE méDIa: tECNOLOgIa E aRtE
autoria: Ailton Luiz Camargo [ailton@objetivosorocaba.com.br]  

Claucia Garcia Portilho ferreira [claucia.ferreira@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

área: História

O projeto Idade Média: Tecnologia e Arte surgiu para enriquecer e ilustrar um trabalho interdisci-
plinar entre História, Matemática e Artes. Com a proposta de desenvolver aulas significativas sobre 
o conteúdo de Idade Média, surgiu a ideia de utilizar o jogo Minecraft, o qual possibilita a criação 
de mundos virtuais pelos alunos. Os estudantes, após o aprendizado sobre o período medieval e 
suas características, criaram os feudos em grupo no jogo.
Na disciplina de Artes, entramos com o estudo da arquitetura medieval dos castelos e catedrais, 
cujo apogeu se deu com a criação de vitrais pelos alunos. Esse trabalho possibilitou aos alunos a 
sedimentação dos conhecimentos aprendidos e o manuseio da criação dos vitrais.

INCLusãO E aVaLIaçãO DE aLuNOs COm 
NECEssIDaDEs EDuCaCIONaIs EsPECIaIs

autoria: Rubens Odilon Oliveira filho [geografia.rubens@gmail.com] 
Larissa Costa Lins Pires [larissa.pires@cda.colegiodante.com.br]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão: Síndrome de Down

Este projeto tem, como objetivo principal, descrever o trabalho de inclusão realizado no Colégio 
Dante Alighieri, de alunos portadores das Síndromes de Down e do Cromossomo 17, através de es-
tudo de casos. Para tanto, relatamos os aspectos de estimulação e educação recebidas pelos alunos, 
desde o Sexto até o Oitavo Ano. Como exemplo citaremos a construção de esquemas de estudos nas 
aulas de Geografia, adaptações de atividades realizadas em sala, confecção de um caderno com as 
anotações dos temas trabalhados nas aulas e adaptações de avaliações formais.
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INICIaçãO CIENtíFICa – uma 
aBORDagEm ExPERImENtaL PaRa O 
ENsINO DE FísICa E químICa NO EFII
autoria: fernando Cesar Biscolla [fernando.biscolla@hotmail.com] 
Alexandre Marcos da Silva [amarcosilva@icloud.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
área: Ciências naturais

Tal trabalho pretende apresentar uma proposta para o ensino de Física e Química já nas primeiras 
séries do Ensino Fundamental II. Montada na forma de projetos, a disciplina de Iniciação à Física 
e Química do Colégio Santa Amália desenvolve os assuntos dessas duas ciências valorizando a 
experimentação, a pesquisa e a construção do conhecimento científico. 

INtERVaLO INtERatIVO
autoria: Patrícia vanessa Dumas de Souza [pathyvan@hotmail.com] 
Cristina Lucas Costa [crislkcosta@outlook.com]
Instituição: EEEI Olímpio Catão
área: Gestão escolar – Tema específico: Interatividade nos intervalos escolares

A partir de um diálogo e observações de um intervalo agitado, a fim de minimizar e erradicar os 
fatores que têm contribuído para o aumento de atitudes de desrespeito, intolerância, preconceito 
e consequentemente da violência e com o objetivo de desenvolver habilidades sociais, autonomia 
e atitude de protagonismo, as atividades do projeto Intervalo Interativo têm como objetivos cons-
cientizar os alunos que no momento do intervalo eles podem participar de atividades que venham 
fortalecer os vínculos de amor e respeito ao próximo; valorizar o potencial individual e coletivo dos 
alunos através de apresentações artísticas e utilizar jogos e brincadeiras que estimulem o raciocínio 
lógico, a atenção, a criatividade, concentração e incentivar a leitura.

jOgOs DE taBuLEIRO
autoria: Simone Lopresti Costa [simonelopresti@projetovida.com.br]
Instituição: Escola Projeto vida
área: Matemática

Hoje em dia vivemos o excesso de apelo aos nossos sentidos. Telefone celular, e-mails, jogos virtuais, 
TV e redes sociais dividem nossa atenção e nos tornam ligados em vários assuntos simultaneamente.
Os efeitos disso podem ser notados no acúmulo de tarefas que devemos cumprir ao longo do dia 
e também no comportamento dos jovens que, ao mesmo tempo, atendem celular, conversam no 
facebook e cumprem tarefas escolares.
Como esse é um movimento irreversível, precisamos voltar ao exercício da concentração.
Os jogos de tabuleiro favorecem essa reaprendizagem, pois estimulam o jogador a recuperar o foco 
na ação e a voltar seu olhar ao objeto de interesse.
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jOgOs matEmátICOs – BINgO 
DE POtENCIaçãO

autoria: Daniela Amaro Rodrigues de Castro Santos [daniela.rodrigue@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista

área: Matemática

O trabalho tem como objetivo estimular o conhecimento lógico matemático através de atividades 
lúdicas. A Matemática trabalhada de forma tradicional pouco tem contribuído para um maior 
engajamento dos alunos. Muitos não se sentem desafiados quando simplesmente apresentamos 
o conteúdo e introduzimos exercícios corriqueiros na sala de aula. Sendo assim, através do uso 
de estratégias lúdicas como em uma “brincadeira” ou “jogo” é possível estimular o raciocínio e a 
compreensão da matéria, despertando maior interesse nos alunos e tornando o aprendizado mais 
atrativo. Pensando nisso, propôs-se a sistematização do estudo do componente curricular Poten-
ciação com uma brincadeira de bingo. A atividade foi realizada mediante a entrega de cartelas com 
números aos alunos, nas quais deveriam identificar os valores correspondentes ao resultado do 
cálculo de potenciação anunciado pela professora. O resultado foi surpreendente, pois notou-se 
que interessados pelo processo lúdico, os alunos se dedicaram.

LaND aRt
autoria: valéria Paula Leite [valsant@terra.com.br]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Artes Plásticas

O presente relato descreve a criação, pelos alunos, de um quadro efêmero com elementos da 
natureza, a partir da exibição de alguns filmes relacionados às expressões da Land Art e da Arte 
Efêmera. Os alunos foram orientados a se organizarem para uma visita a um parque da cidade 
para montar uma imagem a partir da coleta de elementos da natureza encontrados no chão do 
próprio parque. 

LEItuRa: aPRENDER a PaLaVRa, 
aPRENDER O muNDO

autoria: Ana Paula quarentani [apquarentani@gmail.com]
Instituição: EMEf Arquiteto Luis Saia

área: Português

A presente pesquisa tem por objetivo inserir a leitura como forma de aprender a palavra, os con-
ceitos de normas e regras gramaticais da Língua Portuguesa, a sua compreensão e a ampliação 
progressiva de sua competência de interpretação, para que o estudante possa produzir textos mais 
eficazes e que estejam atrelados ao seu aprendizado do mundo. Por meio da inserção da leitura dos 
livros indicados nesse trabalho e a prática constante da escrita, propôs-se a ampliação das capaci-
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dades de linguagem do estudante (ação, discursiva e linguístico-discursiva), seus valores e opiniões 
e sua formação de leitor consciente de sua realidade. O aluno, por meio da reflexão sobre o mundo, 
aprende a palavra; e pela palavra, aprende sobre o mundo.

LíNgua PORtuguEsa E aRtE: 
VaN gOgh Na LItERatuRa
autoria: Claudia Curci Bonilha [cccbonilha@gmail.com]  
Rita de Cassia Bacani [ritabacani@ig.com.br]  
Andreia Anastácio Campos [andreia.escolainteracao@gmail.com]
Instituição: Centro Educacional Interação
área: Português

Iniciamos com a apresentação do projeto para os alunos. Uma exploração sobre o autor é realizada, 
assim como um levantamento sobre o que o livro vai tratar, com o objetivo de aguçar as expec-
tativas. O trabalho de leitura compartilhada é iniciado, previamente são selecionados capítulos 
e alguns trechos para discutir e analisar a compreensão. Por se tratar de um livro que remete ao 
trabalho, vida e obra do artista Van Gogh, é importante oferecer aos alunos informações e ampliar 
o olhar da história da arte que envolve esse artista e seu tempo. Para isso, pesquisas são realizadas e 
os alunos passam a entender o contexto histórico fundamental para a compreensão da leitura. Em 
uma segunda etapa seguimos para a análise do gênero selecionado para o trabalho de produção 
escrita – cartas. O projeto foca na análise desse gênero com a proposta de reescrita seguindo o estilo 
do autor, Luiz Antônio Aguiar. Em artes a proposta de releitura é baseada nas obras selecionadas 
Noite Estrelada e Os Girassóis.

LItERatuRa COmO INtERaçãO CuLtuRaL
autoria: Anne Caroline Silva da Costa [anne.carolsc@gmail.com]
Instituição: Casa Transitória dos Servidores de Maria
área: Português

Este trabalho trata da literatura como meio de intervenção social e cultural, assim como forma de 
expressão socioemocional. Partindo de dentro para fora, por meio de feiras culturais, contação de 
histórias, promove-se a interação com a comunidade. De dentro pra fora, os desejos mais doces das 
crianças foram expressos. Juntos, construímos experiências inéditas para nós e para uma comuni-
dade que até então era algo à parte do nosso mundo secreto.
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maDE By, FEItO POR BRasILEIROs
autoria: Alexandre Marques da Silva [alexandre.marques@egv.com.br] 

Janaína Arruda da Silva [janaina.arruda@egv.com.br]
Instituição: Escola Granja viana

área: Português

Diante da necessidade de estimular o desenvolvimento da criatividade e do estabelecimento de 
relações interdisciplinares mais complexas e significativas, a proposta do trabalho foi criar um 
contexto propício para que os alunos colocassem em prática conceitos trabalhados, sobretudo, nas 
disciplinas de Literatura e Produção de Texto.
Os estudantes foram sensibilizados e puderam observar uma exposição de arte em espaço e com 
temática pouco ortodoxos (considerando-se o histórico do Hospital Matarazzo e a diversidade de 
artistas que expuseram seu trabalho em Made By... Feito por Brasileiros), e realizar leituras parti-
culares sobre as obras, as quais, a posteriori, foram compartilhadas com o grupo. Como resultado, 
observamos o desenvolvimento de habilidades relativas a leitura, interpretação e produção textual, 
além da adoção de uma postura mais crítico-reflexiva em relação aos textos literários e às obras de 
arte, considerados como produtos polissignificativos da atividade humana.

maRatONa DE CIêNCIas
autoria: Maria Arlí Merenice de Abreu Simão [arli@monteirolobato-sjc.com.br]  

Leonardo Arruda [leonardoarruda@monteirolobato-sjc.com.br]  
Lygia Macedo de Loureiro Abreu e Silva [lygia@monteirolobato-sjc.com.br]

Instituição: Escola Monteiro Lobato
área: Gestão escolar – Tema específico: Avaliação em Ciências naturais

A maratona de Ciências tem como objetivo tornar interessante e lúdica a avaliação do conteúdo 
estudado na área de Ciências durante o primeiro trimestre do ano letivo. Ela promove a integração 
entre os alunos dos diferentes anos do Ensino Fundamental II, incentivando a troca de informa-
ções entre eles.
A maratona ocorre em duas etapas:
1. Avaliação escrita para todos os alunos de cada ano.
2. Atividades práticas como vídeos, experimentos, jogos, técnicas de laboratórios e outros, distri-

buídas em diferentes estações. São formadas equipes com alunos do 6º ao 9º ano, que deverão 
realizar as atividades propostas, seguindo um sistema de rodízio, para que todas as equipes 
participem de todas as estações.

O resultado dessa atividade realizada superou as expectativas dos professores, tanto no desempe-
nho individual como no coletivo.
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mEIa-NOItE NO ELVIRa
autoria: Pedro Robert Pereira de Souza [professorpedrorobert@gmail.com]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
área: Orientação educacional – Tema específico: Passagem do fundamental II para o Ensino Médio

Em um momento de angústias, incertezas, dúvidas e diversas emoções, o grupo do 9º ano é convi-
dado a realizar o “enterro” de suas emoções em uma atividade única e verdadeira em uma cápsula 
do tempo. Um evento cheio de emoções é brindado de reflexões sobre o futuro. Destaca-se que a 
cápsula do tempo do Colégio será aberta após 3 anos, ou seja, quando os alunos que a compuseram 
estiverem ao final do Ensino Médio. 

mEmóRIa E tRaDIçãO ORaL DOs 
CONtOs CLássICOs NO aPRENDIzaDO 
DE LíNgua EstRaNgEIRa
autoria: Débora Gomes Muniz Iker [debora.iker@escolaviva.com.br]
Instituição: Escola viva
área: Espanhol

Os contos clássicos têm origem na tradição oral, na memória coletiva. Quando os alunos ouvem estes 
contos em língua espanhola não são surpreendidos por um tema novo, mas sim pelo conforto de 
reconhecer o que está sendo dito em uma língua que ainda estão aprendendo. Este trabalho foi de-
senvolvido ao longo de um semestre por meio de audição dos contos, recontagem destas histórias, 
dramatização de pequenas partes, tarefas escritas e orais formuladas a partir de material audiovisual, 
mudança de formato da história (de conto para HQ, por exemplo), entre outras atividades. Ao final, 
a produção de um videoconto, com reescrita coletiva, ilustração e narração, mobilizou e envolveu o 
grupo. O resultado e as observações de aprendizagem durante o processo são realmente interessantes.

mENOs saL, maIs saúDE
autoria: Rosana Aparecida Colferai de Paiva Asaoka [rosana.asaoka@sesisp.org.br]
Instituição: CE SESI nº 422 – Americana
área: química

Hábitos são culturais e cultura envolve diversos aspectos da formação humana, por isso decidimos 
abordar esse projeto em âmbito multidisciplinar, o que envolveu toda a equipe de professores do 
9º ano e também nutricionista, bibliotecária e analista de suporte em informática. Nosso trabalho 
esteve voltado à conscientização do jovem para a necessidade da redução do consumo de sal e que 
ele fosse o multiplicador dessa tomada de consciência em sua família. Partindo da observação dos 
benefícios do sal e dos perigos de seu uso em excesso e entendendo as mudanças ocorridas em nos-
sos costumes através dos tempos, chegou-se ao poder das propagandas e até das embalagens dos 
produtos, e a necessidade de refletirmos sobre qualidade de vida. Percebemos grande empenho e 
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entusiasmo dos jovens, o que se refletiu entre os próprios educadores e nos familiares, na aceitação 
das refeições oferecidas na Escola, na preocupação com a escolha dos alimentos e em divulgar para 
os demais colegas tudo que aprenderam.

mICROCOmPutaDOR PORtátIL DE 
BaIxO CustO DEsENVOLVIDO E 

PROjEtaDO POR aLuNOs
autoria: Luiza Regina fernandes [reginaf@lourencocastanho.com.br] 

Rodrigo Lemonica [rodrigor@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho

área: Informática

As novas tecnologias estão presentes no cotidiano de nossa sociedade; entre as diversas ofertas no 
campo de tecnologia educacional, as linguagens de programação permitem ao aluno o desenvolvi-
mento de seus próprios projetos, aplicativos, programas.
Utilizando a junção entre a linguagem SCRATCH, o Raspberry Pi e o modelo STEM, ofertamos aos alu-
nos uma oportunidade singular de trabalhar colaborativamente, aprimorar o raciocínio lógico, exerci-
tar a criatividade e desenvolver aptidões profissionais, tudo isto ao mesmo tempo em que estão criando 
histórias interativas, apresentações, games e artefatos eletrônicos, entre eles, o Simple System One.

mOLIèRE: Da saLa À CENa
autoria: Eric vieira de Mendonça [vieiramendonca@uol.com.br] | ximena Araya

Instituição: Colégio Magno
área: Teatro

Molière: da sala à cena. Uma abordagem interdisciplinar envolvendo literatura e teatro. Fomentar o gosto 
pela leitura em geral, e em particular, pelo texto teatral. Desenvolver a oralidade e a dramaticidade através 
de leituras e atuação teatral. Envolvimento e participação na montagem da peça “O doente imaginário”.

mONtagEm DE EsPEtáCuLO Na EsCOLa –  
PEça tEatRaL “VEstIDO DE ChIta”

autoria: Marcos Clovis fogaça [marcosclovis_arte@yahoo.com.br] 
Emília Aparecida frança [prof.emiliafranca@hotmail.com]

Instituição: EEEI Prof. Altamir Gonçalves
área: Teatro

A montagem do espetáculo Vestido de Chita é fruto de um processo de criação em teatro, que acon-
teceu nas dependências da Escola de Ensino Integral Professor Altamir Gonçalves, na disciplina 
eletiva de teatro, lecionada pelo professor Marcos, na cidade de Sorocaba-SP.
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Os alunos pesquisaram sobre o tecido chita, o folclore, seus personagens e as cantigas regionais. 
Contribuíram com a escrita e estudaram o texto teatral “Vestido de Chita”.
Para a montagem da peça foram realizados jogos teatrais, jogos de improvisação, exercícios corpo-
rais e vocais, estudaram sobre figurino, cenário e adereços de cena. No horário do almoço partici-
param de aulas de canto e violão com a professora Emília, para montar o coro da peça.
A peça Vestido de Chita foi apresentada na escola e no festival de teatro da Polícia Militar para os 
pais dos alunos, amigos e a comunidade, propondo uma reflexão sobre o folclore e a importância 
do seu resgate.

mONtagEm tEatRaL –  
a aRtE DE um COLEtIVO
autoria: natália Regina Giro [contato.nataliagiro@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
área: Teatro

A proposta apresentada busca proporcionar aos alunos do oitavo ano do Colégio Santa Amália a 
experiência de um processo de montagem teatral seguindo as etapas de pesquisa de tema, definição 
de obra ou construção coletiva de texto, distribuição de personagens, ensaios e apresentação.
A vivência dessa montagem, inserida na disciplina de Arte, tem como objetivo principal levar aos 
alunos o conceito de que o Teatro não é somente a Arte do Ator, mas a Arte de um coletivo, de 
um grupo de profissionais distribuídos em áreas e funções específicas. Os alunos são convidados 
a adentrar esse universo da diversidade e visitar suas habilidades/competências desenvolvidas ou 
com desejo de investimento, conhecimento e prática.
O resultado obtido ao longo da proposta apresenta a turma dividida em equipes de dramaturgia, 
elenco, sonoplastia, iluminação e divulgação trabalhando em prol de uma única montagem teatral 
que é apresentada no evento Mostra Literária do colégio, aberto à comunidade.

NO PRINCíPIO, ERa a astRONOmIa...
autoria: Mara Cristina Pane [mara.pane@cda.colegiodante.com.br]  
Rita Maria Saraiva de Barros [rita.barros@cda.colegiodante.com.br]  
Eraldo Rizzo de Oliveira [eraldo.oliveira@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Ciências naturais

Curso de introdução de elementos de Astronomia visando sedimentar uma visão investigativa das 
Ciências Naturais, baseada em proposição e teste de hipóteses e construção de modelos explica-
tivos. A opção da Astronomia nesse início de curso se dá com a intenção de construir junto dos 
alunos um cenário em que a matéria e a energia são os personagens principais dos tópicos a serem 
desenvolvidos durante o ano letivo, personagens estes que estão em permanentes transformações 
ao interagirem um com o outro, manifestando suas inúmeras facetas e propriedades. 
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O CIRCO E suas POssIBILIDaDEs Em 
gINástICa gERaL Na EsCOLa

autoria: Luiz Henrique nogueira de Oliveira [luiz_80@yahoo.com.br]
Instituição: CE SESI nº 436 – nova Odessa

área: Educação física

O presente relato apresenta uma experiência de trabalho nas aulas de Educação Física escolar com 
o tema Circo, uma das possibilidades da Ginástica Geral, por meio da vivência de elementos bási-
cos e combinados da Ginástica Artística e Geral e de elaboração coreográfica.
Este trabalho intitulado “O circo e suas possibilidades em Ginástica Geral na escola” foi realizado 
entre os meses de setembro e novembro de 2013 com alunos do 6° ano do EF II na unidade do 
SESI – CE 436, Nova Odessa. Os resultados deste trabalho são fruto da busca de alternativas para o 
desenvolvimento da capacidade criativa, aprofundamento e ampliação de diferentes dimensões da 
aprendizagem por meio desse tema ao mesmo tempo fascinante e desafiador presente na fantasia 
e no imaginário infantil.

O muNDO DOs sENtIDOs: 
VIsta a mINha PELE

autoria: Sebastiana Gonçalves de Sousa [sebastianspfc@gmail.com] 
Lucimara de Oliveira Pontes [lucimara.pontes@yahoo.com.br]

Instituição: EEEI Oswaldo Aranha
áreas: Teatro; Gestão escolar – Tema específico: Inclusão – cinco sentidos

Ensinar aos alunos sobre os cincos sentidos: audição, olfato, paladar, tato e visão, por meio de 
material teórico e atividades práticas, com brincadeiras e jogos para demonstrar aos alunos as 
dificuldades encontradas por quem não possui um ou mais desses sentidos, ao mesmo tempo em 
que promove um novo entendimento do mundo capaz de adequar corpo e mente às diferentes 
dificuldades, colocando em debate o cidadão do século XXI.

O muNDO DOs sóLIDOs gEOmétRICOs
autoria: Maria Regina Santos Martins Moreira [mariaregina@monteirolobato-sjc.com.br]

Instituição: Escola Monteiro Lobato
área: Matemática

O trabalho consiste em conhecer os sólidos geométricos, desenvolver as habilidades motoras, a 
criatividade, a imaginação e a observação. Faz com que o aluno entenda que os sólidos geométricos 
são encontrados em diferentes formas existentes ao nosso redor. Colaboramos, assim, com as ati-
vidades da escola sobre o Ano Internacional PEA/UNESCO.
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O NEgRO E a IDENtIDaDE EsCOLaR: quEm 
ama O PRóxImO NãO tEm PRECONCEItO
autoria: Anselmo Antônio Araújo de Souza [ceceuaraujo@msn.com]  
Michela Chiodi Bozzi [micbozzi@hotmail.com]  
valter Pereira da Silva queiroz [valterqueiroz2006@hotmail.com]
Instituição: Secretaria de Educação de São vicente/SP
área: História

Projeto cultural-pedagógico desenvolvido pelos professores de Língua Portuguesa, Geografia, His-
tória e Artes no âmbito de um curso de Formação Continuada promovido pela Secretaria de Edu-
cação de São Vicente/SP em parceria com a Coordenadoria Municipal de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial de São Vicente – COPPIRSV. O projeto abordou a temática da Cultura Afro 
e teve como objetivo o ensino da história, origens e influências da cultura negra no Brasil e no 
mundo. Aproximadamente 200 alunos do Ensino Fundamental II participaram de atividades cul-
turais (apresentação de capoeira e dança black), palestras sobre o tema, atividade gastronômica 
(produção de feijoada) etc. As atividades foram registrados em fotos para montagem de portfólio 
apresentado ao final do curso. Foi possível perceber o envolvimento efetivo dos alunos nas ativi-
dades propostas e, fundamentalmente, o quanto eles demonstraram satisfação ao trabalhar com a 
Cultura Afro, temática pouco abordada em projetos dessa natureza.

O usO Da tECNOLOgIa DE FORma étICa 
E sEguRa: DIsCussõEs E REFLExõEs 
juNtO aOs aLuNOs NOs aNOs FINaIs
autoria: Leandro Ribeiro Suzart [leandro_suzart@hotmail.com]
Instituição: Colégio Magister
área: Gestão escolar – Tema específico: Disciplina escolar intitulada Metodologia e Autonomia

Uma geração que já nasceu “conectada” não consegue se imaginar em um mundo sem o uso da 
internet e de recursos tecnológicos. Os atrativos do mundo virtual são diversos, mas esse mesmo 
mundo traz perigos para esses jovens usuários. O apoio oferecido aos jovens dos anos finais do 
Ensino Fundamental, num momento em que vivem as transformações cognitivas, físicas e emo-
cionais próprias da adolescência e puberdade, é realizado por meio da disciplina escolar intitulada 
Metodologia e Autonomia.
Esta comunicação apresenta uma experiência realizada em aulas de tutoria com dinâmicas e refle-
xões sobre o cyberbullying, os riscos da exposição da imagem e dados pessoais nos diversos ambien-
tes virtuais e orientações para o uso responsável e seguro das tecnologias e da internet.

378

379

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   184 18/05/15   18:35



ENsINO FuNDamENtaL II185

OFICINa DE maCRamê –  
a VIagEm PELOs Nós

autoria: Sheila Jane Sulzbeck [sheilajanes@yahoo.com.br]
Instituição: EEEI Oswaldo Aranha

área: Artes Plásticas

“Oficina de Macramê: A Viagem pelos Nós” propõe aos alunos a oportunidade de se relacionarem 
com a capacidade individual de traçar os fios através da escolha de cores, dos tipos e tensão dos fios.
Considerando a importância e a excelência dos 4 Pilares da Educação (Aprender a Conhecer, Apren-
der a Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Ser), aliados a foco e concentração, tato, observação, 
coordenação, silêncio interior, criatividade, construção, diversificação, enriquecimento, raciocínio 
lógico e descobrimento da criatividade, estabelecendo uma relação consigo mesmo, resgatando a 
autoestima, bom senso, bom gosto e exercício da paciência, esta oficina proporcionou ao aluno 
a oportunidade de ser o protagonista na criação de um trabalho iniciado e determinado por ele, 
através das escolhas das cores, dos pingentes, dos tipos de fio e dos pontos escolhidos.
Realmente foi criada uma trama de trocas muito produtiva e enriquecedora de valores e experiências.

OFICINa DE PROBLEmas
autoria: Marines Poloni [marines.poloni@cda.colegiodante.com.br]  

Elcia Bertoni e Silva 
Maria Clarice furlan

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Matemática

A resolução de problemas tem se mostrado um recurso bastante importante para o desenvolvi-
mento do raciocínio matemático e da autonomia dos alunos. Entretanto, ainda hoje, os livros 
didáticos apresentam um uso exagerado de regras e procedimentos padronizados para a resolução 
de problemas.
O projeto OFICINA DE PROBLEMAS, que teve início em 2014 para os 6º e 7º anos do Ensino 
Fundamental e agora, em 2015, envolveu também os 8º e 9º anos, tem como objetivo oferecer aos 
alunos problemas que sejam inéditos para eles, dando-lhes espaço para que encontrem soluções e 
as discutam com seus pares.
O Professor atua como mediador da aprendizagem dos alunos, intervindo apenas quando julgar ne-
cessário. Esse projeto oferece ao aluno a oportunidade de desenvolver sua autonomia e autoconfiança.
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ORIENtaçãO DE EstuDOs –  
O PROtagONIsmO Na aPRENDIzagEm
autoria: Regiane Souza de Melo [regianemelo1@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
área: Orientação educacional – Tema específico: Orientação de Estudos – técnicas e aprendizagem

Por vezes vemos alunos que acabam se desestimulando por não saber como estudar de forma consis-
tente e atingir resultados satisfatórios. Pensando nisso foi criada a disciplina “Orientação de Estudos” 
para o 6º ano do E. Fund. II. Os conteúdos dessa disciplina foram organizados de modo multidisci-
plinar para propor uma reflexão do “saber como estudar”, tais como: técnicas de organização; como 
ocorre o processo de aprendizagem no cérebro; importância da lição de casa; técnicas de estudo (grifar, 
esquema-resumo, estudar em grupo, criar músicas, “dar aula”, etc.); compreender enunciados; construir 
respostas completas; importância de um calendário de estudos, entre outros. Ou seja, os conteúdos 
foram organizados para que, além de aprender técnicas de estudos e administração do tempo, os alu-
nos possam refletir sobre seus benefícios e praticar a proposta da escola de proporcionar “situações de 
aprendizagem nas quais o aluno pode viver e desenvolver um papel importante: o de protagonista”.

Os CamINhOs PaRa uma BOa EsCRIta
autoria: Elide Costa Mourad [elidemourad@hotmail.com]
Instituição: EM Antônio Peres ferreira
área: Português

O trabalho iniciou-se com o incentivo e a divulgação do projeto ao grupo discente, que está inse-
rido em uma comunidade de periferia e concorre com alunos de outras escolas no projeto Câmera 
Educação, patrocinado pelo Jornal da Tribuna, da Baixada Santista. Foi fundamental o incentivo 
para despertar a curiosidade sobre o tema e mostrar as consequências que as grandes cidades vivem 
em decorrência do trânsito caótico. A atividade foi desenvolvida com narrativa informativa e ins-
trucional e uma das alunas obteve o segundo lugar no concurso.

PERCuRsO ExtRaORDINáRIO: 
uma ExPERIêNCIa INtEgRaDa 
E NãO PRagmátICa DE LEItuRa 
E PRODuçãO DE tExtOs
autoria: Alexandre Marques Silva [alexandre.marques@egv.com.br]
Instituição: Escola Granja viana
área: Português

Este trabalho tem como escopo apresentar duas experiências integradas de leitura e produção de 
texto realizadas a partir do livro Extraordinário, de R. J. Palacio. Nossos objetivos centraram-se 
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em um eixo duplamente articulado: por um lado, esperava-se que os estudantes reconhecessem a 
leitura como parte de um processo de desenvolvimento de criatividade e de conquista de autono-
mia como escritores; de outro, o propósito era que os estudantes, cientes de que a leitura não é um 
processo que se encerra em si mesma, produzissem textos que estabelecessem uma relação com as 
discussões propostas no livro. Sendo assim, como produto desse projeto, foram compostos um 
diário pessoal em que os alunos assumiram o ethos do protagonista, e um novo capítulo do livro, 
narrado pela cadelinha de estimação da personagem principal. Os objetivos foram atingidos de-
vido à adesão dos estudantes às atividades propostas e ao interesse pelos temas discutidos: bullying, 
doenças craniofaciais, universo geek, etc.

PERFECt sChOOL
autoria: Alvaro Alex Ikeda [alvaro.attitude@hotmail.com]

Instituição: EMEI Ana de Barros Sernigói
área: Inglês

Utilizando a Língua Inglesa, os alunos foram desafiados a construir uma “escola perfeita”. A partir 
da imaginação propuseram uma planta com a disposição física e também relacionaram as matérias 
que seriam as mais úteis para sua formação. O projeto terminou com apresentação pública que 
passou a mensagem do aqui e agora. 

POEsIa E aRtE
autoria: Heloisa Maria Pisati [helopisati@hotmail.com]  

Marta Regina Holtsmann [martaartas@uol.com.br]
Instituição: Colégio Ateneu

área: Artes Plásticas

Visando despertar a sensibilidade artística, o gosto pela arte visual e da palavra, o Projeto “Poesia 
e Arte” trabalhou com a releitura de obras dos artistas plásticos Luciano Martins e Gustavo Rosa e 
poemas de autores de diversas escolas literárias. 

PONtEs DE aFEtIVIDaDE: uma PROPOsIçãO 
PaRa atuaçãO DE PROFEssOREs tutOREs

autoria: Katia Martinho Rabelo [katiarabelo@magister.com.br] 
Cynthia R. Moita [cynthiamoita@hotmail.com]

Instituição: Colégio Magister
área: Orientação educacional – Tema específico: Atuação de professores na orientação de alunos

A ação de professores tutores, embora pouco estudada e difundida no Brasil, tem sido adotada 
por escolas no sentido de apoiar o desenvolvimento dos alunos. O referencial teórico sobre tu-
toria foi encontrado numa dissertação de mestrado que se apoiou na literatura espanhola pós 
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Reforma Educativa de 1990, e ainda no desenvolvimento das competências socioemocionais e nos 
pressupostos de Henri Wallon sobre a formação integral da pessoa. Esta apresentação se baseia em 
pesquisa realizada com professores que atuam como tutores nos anos finais de Ensino Fundamen-
tal e na prática realizada em uma escola da rede particular de ensino da cidade de São Paulo. O 
estudo indicou que os professores tutores reconhecem que o apoio oferecido aos alunos qualifica 
o processo de aprendizagem e os motiva sobremaneira. Ficou evidenciada a necessidade da respon-
sabilidade coletiva dos professores e que o papel articulador do tutor possibilita uma ponte entre 
equipe escolar, estudantes e famílias. 

PORtO maRaVILha: O EstuDO 
DO mEIO COmO INstRumENtO 
POtENCIaLIzaDOR Da PRátICa EsCOLaR
autoria: Pedro Henrique Oliveira Gomes [geografopedro@gmail.com]
Instituição: Escola Sá Pereira
área: Geografia

Porto Maravilha, o que é isso? Este trabalho visa apresentar as experiências desenvolvidas por alu-
nos e alunas do nono ano do Ensino Fundamental II através de pesquisas em diferentes fontes 
e a realização de estudo do meio no Morro da Conceição, situado na região portuária da cidade 
do Rio de Janeiro. O objetivo central foi desvendar as histórias e as geografias da região, visando 
compreender as transformações historicamente desenvolvidas na área, bem como as principais 
características do atual Projeto Porto Maravilha. Para isso, foram desenvolvidos diferentes proce-
dimentos de pesquisa, como leitura e interpretação de textos, descrição de paisagens, produção de 
croquis, mapeamentos digitais e registros fotográficos. O grande desafio deste trabalho foi criar a 
oportunidade de conhecer o desconhecido, questionar os estereótipos e provocar o fazer coletivo e 
crítico para a construção do conhecimento escolar.  

PRODuçãO EsCRIta: INtERFaCE Da 
LEItuRa – CRôNICa aRgumENtatIVa
autoria: Henny Cordeiro [hennycordeiro@gmail.com]
Instituição: Escola Projeto vida
área: Português

Produção escrita: interface da leitura – Crônica Argumentativa foi elaborado com a intenção de 
fazer com que os alunos, por meio da leitura, tivessem referencial teórico para formar um repertó-
rio que estivesse a serviço de sua argumentação e também fossem capazes de produzir uma crônica 
argumentativa por meio da observação e análise de outras crônicas. Após desenvolverem esse re-
pertório e construírem a crônica, os alunos tiveram o texto corrigido pelo professor. Em seguida, 
produziram a reescrita da crônica, realinhando-a com as correções feitas; posteriormente houve 
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uma troca de textos, que foram lidos e corrigidos pelos colegas de classe. Esse trabalho propiciou 
diferentes trocas entre os alunos e com o professor, culminando na aprendizagem de mais um 
gênero textual.

PROjEtO Casa DE REPOusO “DOm BOsCO”
autoria: Sueli Aparecida Pereira [sueli.leitura@gmail.com]

Instituição: EE Prof. José Pereira éboli
área: Orientação educacional – Tema específico: Reconhecer o valor do idoso

O projeto se propõe a conscientizar e mobilizar os jovens, pois hoje nossa cultura valoriza muito a 
juventude, levando-os ao preconceito contra o idoso e resultando na falta de sensibilidade e solida-
riedade. Portanto foi programada uma visita à casa do idoso, para que o aluno reconhecesse o valor 
do idoso na sociedade e refletisse sobre o processo de envelhecimento da população. Esse contato 
direto levou os alunos a vivenciarem um pouco do Dia do Idoso.

PROjEtO DE aPERFEIçOamENtO Em 
matEmátICa COmPutaCIONaL

autoria: Eduardo Mauricio Moreno Pinto [eduardomm10@gmail.com]
Instituição: EM Dra. nilza Maria Carbonari ferragut

área: Informática

O objetivo do projeto é potencializar alunos do oitavo ano na perspectiva apresentada por José 
Armando Valente (UNICAMP) em seu significado e características sobre a informática na educação, 
visando trabalhar com atividades que possibilitem ao educando, com o uso do computador, inves-
tigar sua evolução cognitiva. Ao mesmo tempo, procura-se fazer do aluno um indivíduo capaz de 
desenvolver o controle sobre o computador, conscientizando-o cada vez mais sobre a capacidade 
de evoluir intelectualmente a respeito de um tema, conceito ou situação problemática, ou seja, 
construir o conhecimento.
Em conjunto, a exploração das atividades voltadas para as Olimpíadas (OBI – Olimpíada Brasileira 
de Informática; OMU – Olimpíada de Matemática da Unicamp; e OBMEP – Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas), enriquecem a leitura e o contato com outras formas do pen-
samento estruturado, possibilitando expandir relações com outros saberes matemáticos em conci-
liação com softwares educativos.
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PROjEtO DItaDuRa CIVIL-mILItaR 
ImPLaNtaDa Em 1964 NO BRasIL
autoria: Sarita d’Ávila Mello [saritadavila@yahoo.com.br]
Instituição: Escola Projeto vida
área: História

O projeto favoreceu o desenvolvimento das habilidades de crítica, comparação, análise e argumen-
tação. O trabalho versou sobre a “Ditadura Civil-Militar Brasileira pós-64”, através de um projeto 
elaborado desde abril do ano passado, aproveitando o grande número de publicações, filmes, re-
portagens, fruto do fato de, em 2014, estar completando 50 anos do Golpe Militar. Também foram 
pesquisadas as outras ditaduras da América do Sul (Argentina, Uruguai e Chile).

PROjEtO FINaNças
autoria: Ederson Sales Pastor [ederson_pastor@hotmail.com]
Instituição: CE SESI nº 148 – Birigui
área: Matemática

O projeto foi dividido em etapas, a saber, na primeira fizemos a atividade de mobilização, utili-
zando a música “Pecado Capital”, do cantor Paulinho da Viola. Na segunda etapa, trabalhamos a 
história da moeda no Brasil. Nesse momento, os alunos trouxeram moedas e cédulas de diferentes 
momentos da história do nosso e também de outros países. Na terceira fase do projeto, traba-
lhamos a unidade 12 do material didático “Matemática Financeira”, desenvolvendo os conteúdos 
acerca de juros simples e compostos, desconto, taxas efetivas e equivalentes. Na quarta etapa, ela-
boramos um planejamento financeiro por meio de uma planilha com o objetivo de equilibrar o 
ganho com o gasto. Na quinta etapa, os alunos produziram “cofrinhos” para guardar moedas e 
começar seu planejamento financeiro. E, finalmente, na sexta etapa, realizamos o fechamento do 
projeto com duas ações, a primeira em que assistimos ao filme “Até que a sorte nos separe”, e, após 
o filme, fizemos um debate.

PROjEtO juLgamENtO
autoria: Sophia Maria visconti [sophia.visconti@cda.colegiodante.com.br] 
Katia Maria Camargo villari [katia.villari@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Português

O projeto é uma introdução ao gênero argumentativo. Julgamento do personagem Christof, do 
filme O show de Truman, visto em sala com os alunos; preparação para defesa e acusação do 
personagem e seu julgamento. Essa atividade é realizada em conjunto (os alunos de uma sala 
acusam e os da outra defendem o réu). Em 2014, essa atividade foi desenvolvida por alunos do 
9º ano, no auditório, com as salas de duas professoras, que previamente prepararam seus alunos 
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com argumentos de defesa e acusação. Houve a presença de uma juíza, mãe de uma das alunas. O 
resultado foi muito satisfatório e percebeu-se por meio de uma produção escrita que os alunos 
realmente conseguiram compreender a importância dos argumentos para o desenvolvimento 
desse tipo de gênero.

PROjEtO magILENDO – COmPEtêNCIa 
LEItORa E EsCRItORa Em tODas 

as áREas DO CONhECImENtO
autoria: Lucy Rosana Santin [santin.lucy@gmail.com]  

Isilda Maria Alvarez [alvarezisilda@hotmail.com]
Instituição: Colégio Magister

área: Gestão escolar – Tema específico: Competência leitora e 
escritora em todas as áreas do conhecimento

Historicamente, a responsabilidade do trabalho com leitura era exclusiva da disciplina de Língua 
Portuguesa, que determinava quais títulos dos livros poderiam ser lidos, isso, na maioria das vezes, 
fora do contexto escolar e distanciado do prazer.
Dessa forma, foi proposto um projeto que envolveu cerca de 250 alunos e 20 professores, com o 
objetivo de incentivar o gosto pela leitura, ampliar o acervo individual e o universo imaginário, 
além de possibilitar a liberdade de escolha.
Estudantes e professores interrompem suas atividades, diariamente, nos 15 minutos iniciais da  
5ª aula, para se dedicarem à leitura.
A prática deste projeto agrega conhecimentos e influencia a escrita dos alunos, conduzindo-os a 
uma leitura prazerosa e estimulante.
Alunos classificam o Magilendo como principal responsável pelo prazer da leitura e disposição 
para lerem cada vez mais. O número de livros lidos durante o ano varia entre 9 e 23.

PROjEtO mEmóRIas – PROjEtO 
INtERDIsCIPLINaR

autoria: Maria Carolina Rahal Gonzalez [carol@czfotografia.com]  
Regina Celia  

Cristina Catalina
Instituição: Colégio Stockler

área: Teatro

Projeto interdisciplinar sobre o tema Memória, baseados nos livros O DIARIO DE HELGA, de 
Helga Weiss, MAUS, de Art Spiegelman, e AS MENINAS DO QUARTO 28, de Hannelore Brenner.  
Este último trata principalmente sobre o campo de concentração de Terezín, que aprisionou mui-
tos artistas judeus; por consequência disso, o campo se transformou num espaço onde a arte foi 

395

396

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   191 18/05/15   18:35



192INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

muito utilizada para trazer conforto e esperança. Assim como o quarto 28, outros quartos e lugares 
no gueto de Terezín tiveram acesso a arte. Em paralelo, estudamos o trabalho do fotógrafo James 
Mollison chamado Where Children Sleep, que retrata crianças ao redor do mundo nos locais onde 
passam as noites, propondo a reflexão sobre a relação íntima que temos com nosso quarto, esse 
espaço tão particular e privado, onde acumulamos muitas das nossas memórias, tornando-o uma 
extensão de quem nós somos.
Por meio dessas pesquisas, o curta-metragem realizado trata sobre a mudança e a ressignificação 
do espaço por meio da Arte.

PROjEtO NOssa EmPREsa
autoria: Marcelo Maurício dos Santos [mauriciosantos1971@uol.com.br] 
Andrea Araújo dos Santos [artesaraujo@hotmail.com]
Instituição: Colégio Eduardo Gomes
área: Orientação educacional – Tema específico: Preparar o 
educando para uma visão do mercado de trabalho

Os alunos são apresentados ao projeto “Nossa Empresa” no início do ano letivo. O Projeto “Nossa 
Empresa” foi criado visando uma associação entre conteúdo programático (o que é ensinado e/ou 
trabalhado com os alunos) e sua aplicabilidade prática. Essa ferramenta permite estimular a per-
cepção do aluno na utilização do conteúdo pedagógico nos processos administrativo, publicitário, 
logístico, produtivo e comercial, estabelecendo nitidamente a razão/função da formação/informa-
ção. Os objetivos são: promover a integração entre diferentes educadores e suas áreas de atuação; 
estimular o trabalho em equipe, evidenciando o esforço multidisciplinar; promover discussões 
quanto às definições de cadeia produtiva e geração de renda, em termos de emprego, negócio ou 
atividade, preparando o educando para uma visão do mercado de trabalho; estimular o conceito 
de responsabilidade social de doação da renda bruta da atividade para instituição de caridade, no 
final do projeto.

PROjEtO VOLuNtaRIaNDO-C
autoria: Silvia Rinaldi [silvia.rinaldi@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
área: Ciências naturais

O projeto Voluntariando-C nasceu do contato com portadores de hepatites e da necessidade de 
melhorar o processo de conscientização quanto ao perigo dessa doença, sua prevenção e sua re-
lação com a doação de órgãos. O objetivo desse projeto é levar adolescentes, comunidade escolar 
e entorno a conhecer todas as questões relativas às hepatites, doação de órgãos, transplantes e 
alcoolismo na adolescência, utilizando como estratégia diversas fontes de divulgação, sobretudo 
as mídias sociais. Ainda nesse projeto, buscamos desenvolver em nosso alunado o senso crítico, a 
responsabilidade social e a ação voluntária. 
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PROPOstas PEDagógICas NO ENsINO 
DE IDIOma EstRaNgEIRO COm O usO 

DE RECuRsOs tECNOLógICOs
autoria: Angela Angoretto [angela.angoretto@cda.colegiodante.com.br] 

Alessandra Castelli S. Iacovini [alessandra.iacovini@cda.colegiodante.com.br] 
Adriana Silva de freitas [adri.fsebastiao@gmail.com]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Italiano

Projeto: “Che animale è?” – Atividades lúdicas, orais, escritas e sonoras e uso de recursos tecnológi-
cos, com o objetivo de estimular e desenvolver a habilidade de compreender e expressar oralmente 
e por escrito as informações adquiridas (nome e características dos animais, singular e plural das 
palavras, uso da criatividade na criação de novos animais).
Projeto	“Un	giro	per	l’Italia”	–	Atividade	com	o	uso	do	aplicativo	QR	code,	utilizando	o	dispositivo	
móvel para que os alunos interpretem as direções de um determinado percurso, descobrindo luga-
res e monumentos da Itália.
Projeto “Produção de um videoclipe: Uma experiência com músicas italianas” – A produção de um 
videoclipe com base na interpretação da letra de uma música italiana escolhida pelos alunos. Os 
melhores trabalhos são avaliados por uma premiada equipe multidisciplinar de jurados.

PROtagONIzaNDO a aPRENDIzagEm 
Na matEmátICa

autoria: Rafael fernando Pascualon [rafael.fernando@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

área: Matemática

Objetivando protagonizar o conhecimento de matemática referente ao conteúdo do nono ano do 
Ensino Fundamental 2, os alunos construíram em uma plataforma de aprendizagem on-line um 
material para o estudo; com aulas, exercícios, links e vídeos, proporcionou-se um hábito de estudo 
contínuo.
Ao decorrer do processo, houve uma grande integração por partes dos alunos com relação à nova 
plataforma de aprendizagem, mas também uma forte resistência em entender que eles seriam 
os protagonistas do seu próprio conhecimento, transmitindo aos seus colegas seus saberes de 
inúmeras formas.

399

400

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   193 18/05/15   18:35



194INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

quEm sOu Eu – DIáRIO DE aDOLEsCENtE
autoria: Cleusa Tonarchi [tonarchi@ibest.com.br]
Instituição: EMEf Prof. nelson Pimentel queiroz
área: Informática

O projeto “Quem Sou Eu?” se desenvolveu em várias etapas no Laboratório de Informática, propor-
cionando ao aluno o uso das TICs como um meio/ferramenta facilitador do processo ensino-apren-
dizagem. Pesquisa, leitura, escrita, oralidade, criatividade, busca de solução de problemas, autonomia, 
trabalho em equipe fizeram parte de cada etapa que culminou na arte-final: “Diário de Adolescente”. 
Vivências, ideias, conflitos, gostos, etc. foram relatados neste documento como um produto da iden-
tidade desses jovens na sociedade em que estão inseridos. Construindo assim um ambiente de diálogo, 
reflexão, colaboração e cooperação que levou ao entendimento e à manifestação de seus pensamentos.

quIz CIPORt
autoria: Adriana Marques Paderes [amp@portoseguro.org.br]  
Debora noemi Inouye [dnoemi@portoseguro.org.br]  
Paulo Roberto Jorge filho [pjorge@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Informática

Este trabalho é fruto de um curso de Design Thinking, disponibilizado pelo Colégio Visconde de 
Porto Seguro, a professores de diversas áreas.
Os docentes envolvidos demonstraram preocupação em relação a aulas mais participativas, menos 
expositivas, e com o protagonismo do aluno no processo.
Considerando esses anseios, buscou-se uma alternativa de trabalho que desenvolvesse competên-
cias e habilidades como criatividade, trabalho em equipe, autonomia, manuseio digital, colabora-
ção, busca e seleção de informações.
Decidiu-se, portanto, pela elaboração de um quiz eletrônico, envolvendo as áreas de Língua Portu-
guesa, Ciências e Tecnologia.
Em grupo, alunos do 9º ano elaboraram perguntas sobre função sintática do pronome relativo e 
balanceamento de equações químicas, inserindo-as no Moodle. Nessa etapa, o contato com o erro 
foi gerador de aprendizagem efetiva. O questionário foi aplicado aos alunos de outra turma da 
mesma série. Os resultados foram positivos para criadores e usuário.

REaDINg stRatEgIEs
autoria: Semiramis fernandes Prado de Toledo [semiramis.toledo@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Inglês

Apresentação de estratégias de leitura (predição, apoio linguístico, informações específicas, con-
fronto de informações) para despertar o interesse do aluno na leitura de textos de diferentes gêne-
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ros. Por meio de fichas, cartazes, bula de remédio, receita de bolo, classificados o aluno fará uma 
reflexão sobre seus hábitos de leitura – se devem ser mudados ou mantidos.

REFLExõEs sOBRE a INFLuêNCIa Da míDIa 
NO COmPORtamENtO DO aDOLEsCENtE

autoria: Daniel Teixeira Maldonado [danieltmaldonado@yahoo.com.br] 
Andréia Lourdes de Souza [andreiasouzamartins@yahoo.com.br]

Instituição: EMEf 19 de novembro
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 

específico: Pensamento crítico em relação à mídia

O objetivo desse trabalho foi realizar reflexões sobre a influência da mídia nas manifestações da 
cultura corporal de movimento e no comportamento do adolescente. A sequência didática foi rea-
lizada com alunos dos 7º e 8º anos do Ensino Fundamental de uma escola municipal localizada 
na zona leste da cidade de São Paulo. Esse tema foi escolhido porque as representações sociais dos 
alunos sobre os temas selecionados estavam relacionadas com o discurso da mídia. Para tratar 
desses temas, foram realizadas aulas expositivas, debates, análises de filmes, rodas de conversas e 
aulas práticas, buscando sempre analisar o discurso da mídia e refletir com os estudantes as conse-
quências do seu comportamento enquanto cidadão e a formação do seu pensamento crítico. Per-
cebemos nas avaliações dos alunos que muitos daqueles pensamentos ingênuos que eles possuíam 
foram se modificando e esses discentes começaram a perceber que o discurso da mídia, muitas 
vezes, não é o mais adequado para ser reproduzido. 

REFORçO DE aLFaBEtIzaçãO PaRa 
aLuNOs DO ENsINO FuNDamENtaL II

autoria: Raquel Cristina Marcon Simenzato [raqmarcon@gmail.com]
Instituição: EM Prof. Ricardo Junco neto

área: Gestão escolar – Tema específico: Reforço de alfabetização 
para alunos do Ensino fundamental II

Que professor do Ensino Fundamental II nunca se deparou com alunos com dificuldades de alfa-
betização? Esse professor especialista, em muitos casos, fica de mãos atadas perante uma situação 
dessas, uma vez que sua formação pedagógica não abrange o processo de alfabetização. Esse aluno 
acaba ficando isolado, sem conseguir acompanhar as aulas, indisciplinado e com autoestima em 
constante declínio.
É nesse momento que a atuação do pedagogo alfabetizador se faz necessária, através de uma metodo-
logia específica para esse público-alvo, motivando-os e estimulando a crença em seu próprio potencial. 
Em pequenos grupos, as aulas – em contraperíodo – são mediadas por muitos materiais concretos e 
projetos temáticos dirigidos, além de atividades lúdicas e multiculturais, otimizando o desempenho 
de alunos não alfabetizados que já se encontram no segundo nível do Ensino Fundamental.
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RELEItuRas DE DIVINas DEsVENtuRas
autoria: Adriana Silva freitas [adriana.freitas@cda.colegiodante.com.br]  
Hemerson Emidio Siqueira [hemerson.siqueira@cda.colegiodante.com.br]  
Miriam Aparecida Reyes Martins Stuart [miriam.stuart@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Português

Este trabalho consiste na releitura de alguns mitos gregos. O ponto de partida é a leitura do livro 
Divinas desventuras. O objetivo é fazer com que o aluno se aproxime dessas narrativas e se aproprie 
dos temas relatados nas histórias de cada mito. O trabalho é dividido em quatro etapas, a saber: 
leitura e análise crítica do mito Asclépio, orientações detalhadas para a produção textual de cada 
mito estudado no livro e, por fim, a produção de vídeos realizados pelos alunos. O resultado é in-
teressante porque demonstra como os alunos se apropriaram, de forma autônoma, da desventura 
de cada mito tratado no livro estudado.

REsPOstas LumINOsas
autoria: Suely Cristina da Costa Evangelista [suelycriscosta@gmail.com]
Instituição: EEEI Dr. Reinaldo Ribeiro da Silva
área: Gestão escolar – Tema específico: Jogos facilitadores das aprendizagem

“Respostas Luminosas” é um jogo composto por perguntas e respostas que pode ser utilizado por 
todas as disciplinas do currículo escolar. Quando escolhemos a resposta certa para uma determi-
nada pergunta, fechamos o circuito elétrico embutido no jogo e uma lâmpada acende. Desse modo, 
o processo de aprendizagem dos alunos torna-se alegre e descontraído, trazendo ludicidade ao 
ambiente de aprendizagem. Por meio deste jogo, utilizando apenas caixa de papelão, fios elétricos, 
tachinhas, pilha e lâmpada, os alunos treinam, memorizam e aplicam o aprendizado, o que contri-
bui para o aperfeiçoamento de suas competências e habilidades.

ROBótICa: DEgRau +1
autoria: fulvia Lucia Margotti [fulvialuccia@gmail.com]  
Miquele fernanda Pinto Adorno de Oliveira [miquele.oliveira@yahoo.com.br]
Instituição: CE SESI nº 408 – Limeira
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Pesquisa científica

Degrau +1, uma pesquisa de sucesso! Realizamos pesquisas internas na comunidade escolar sobre 
as necessidades dos idosos que fazem parte de suas famílias. A tabulação dos dados coletados 
indicaram um número significativo de idosos que não conseguiam utilizar o transporte público 
(ônibus) devido a dificuldade de embarque e desembarque. Os alunos foram a campo fazer a coleta 
de dados da altura do degrau dos ônibus na garagem da Empresa Limeirense e terminal de ônibus 
de nossa cidade e realizaram nova tabulação dos dados. A proposta de solução para essa demanda 
foi acrescentar um degrau retrátil acionado por sistema pneumático concomitante à abertura da 
porta, projetando para baixo e para frente o degrau que assim reduz a altura média de 49 cm para 
27 cm. O dispositivo é denominado Degrau +1 – a primeira patente requerida tendo como invento-
res crianças de 11 a 14 anos de idade! 
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s.E.x.O – sustENtaBILIDaDE, 
ECOLOgIa VERsus OPORtuNIDaDE

autoria: Marilene Magalhães Chichetti [marilenechichetti@hotmail.com] 
Guacyra Maria Sbrana de Sá Brasil Lima [guacyra.brasil@gmail.com]

Instituição: EEEI Dr. Reinaldo Ribeiro da Silva
área: Ciências naturais

Nos dias atuais percebemos a utilização exagerada dos recursos naturais. Mostramos uma possibili-
dade que tenta diminuir o impacto das reservas desses recursos. Temos então o surgimento da ideia 
de economia sustentável, em que a reciclagem tem um papel importante. Essa prática foi desenvol-
vida na disciplina eletiva, e envolveu as matérias de matemática e ciências. Além da produção do papel 
artesanal, conhecemos um pouco mais dessa importante ferramenta que é a reciclagem. O objetivo 
principal desse trabalho foi propiciar ao aluno a compreensão do ambiente como um todo e os pro-
blemas a ele relacionados, sensibilizando-o e estimulando sua participação nos processos coletivos. 
Foram trabalhadas as competências e habilidades relacionadas ao meio ambiente, bem como as que 
dizem respeito a unidades de medida, proporcionalidade e a utilização do conceito de razão.
Está na hora de assumirmos o nosso papel!

saRau LItERáRIO
autoria: Sandra Campos de Oliveira Carvalho [sandracampcarv@ig.com.br]

Instituição: Colégio Elvira Brandão
área: Português

O Sarau Literário é um projeto que se destina aos alunos do Ensino Fundamental II (6º ano). Consiste 
em uma apresentação de aproximadamente 60 minutos, envolvendo declamação de poemas, dança, 
pequenas teatralizações e audições de flauta e teclado. Como objetivos principais estão o desenvol-
vimento da oralidade, da sensibilidade artística e da cultura geral. Houve ensaios nos quais se enfati-
zou a importância da entonação, da leitura expressiva e da sensibilidade. Outras atividades artísticas 
mesclaram-se às declamações, como dança e música. Houve uma grande interação com pais e alunos. 
Os alunos estiveram muito envolvidos e as etapas foram realizadas de maneira muito prazerosa.

sENsIBILIzaçãO DO OLhaR: COmO  
(RE)sIgNIFICamOs NOssas RELaçõEs a 
PaRtIR DE ExPERIêNCIas sENsORIaIs?

autoria: André Lacreta Aly [andrealy@usp.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão

área: filosofia

Este trabalho apresentado é parte integrante das aulas de Atualidades do Ensino Fundamental II 
do colégio Elvira Brandão.
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Possui como eixo central o estímulo à tomada de consciência sobre si e sobre as relações sociais dos 
alunos dos 6º anos a partir de exercícios, atividades e reflexões pedagógicas que desconstruam e 
reconstruam suas referências sobre a poética do olhar e respectiva nuance.
Propõe-se, através de dinâmicas sensoriais e atividades de desenho, ofertar aos alunos suportes pedagó-
gicos propícios para a percepção e para a apreensão, de maneira mais legítima, de suas subjetividades.
Destaca-se ainda nesse projeto o desenvolvimento de habilidades e competências vinculadas às 
novas configurações de relações sociais, instigando cada aluno a apreender sua ética e empatia 
tanto no âmbito conceitual quanto no plano do sensível.

sEu sORRIsO é O NOssO OBjEtIVO
autoria: João Afrânio Lessa neto [joao.afranio@gmail.com]  
Claudia Bonilha Massuela
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Orientação educacional – Tema específico: Convivência respeitosa

O objetivo central do projeto é poder fazer com que o aluno viva uma realidade diferente da dele 
e também conheça o seu lado solidário e altruísta. Que ele possa vivenciar, experimentar, praticar, 
realizar, conhecer mais a sua realidade e a realidade em sua volta, e se ver como um ser atuante e 
capaz de mudar e realizar suas ideias e vontades.
No que se pôde notar no comportamento e na convivência dos alunos durante e após o projeto, 
houve uma mudança na postura e na atitude de muitos alunos. Alunos passaram a se importar 
mais com o próximo, tendo mais respeito com os colegas e professores. Isso tornou a convivência 
mais pacífica, atenciosa e também mais acolhedora com relação ao próximo. Houve união maior 
entre os colegas do colégio e um trabalho em equipe com laços mais reforçados.

shakEsPEaRE E mOLIèRE PaRa 
aLuNOs DO FuNDamENtaL II: um 
DIáLOgO POssíVEL E PRazEROsO
autoria: Andréia Afonso Carvalho [deiacarvalho22@hotmail.com]
Instituição: Liceu Santista
área: Português

Shakespeare e Molière para alunos do Fundamental II: um diálogo possível e prazeroso trata-se de 
uma prática letiva cujo objetivo primordial é estabelecer relações intertextuais entre A Tempestade 
e O Avarento.
Para tanto, desenvolvemos uma sequência didática que explora desde a leitura individual até a 
leitura compartilhada em rodas. Não somente houve debates acerca dos principais elementos nar-
rativos, como também discussões aprofundadas sobre aspectos relevantes que permeiam a obra de 
Shakespeare, a saber: a questão da peça dentro da peça; a comédia e a comicidade; a aproximação 
entre Próspero e o Bardo Inglês, entre outros.
As rodas de leitura, os debates, os seminários e o uso de tablets para finalizar o trabalho contri-
buíram para aumentar o interesse e a participação dos alunos. Como conclusão, os estudantes 
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perceberam que a intertextualidade proporciona um enriquecimento literário. São duas histórias 
que dialogam e abordam problemas sociais, porém de forma singular e distinta.

sImILaRIDaDEs E CONVERgêNCIas Das 
haBILIDaDEs DE LíNgua PORtuguEsa 
E matEmátICa Na áREa DE humaNas

autoria: Ariana Peixoto [ari_vi2007@hotmail.com]
Instituição: EE Carlos Maximiliano Pereira dos Santos

área: Gestão escolar – Tema específico: Habilidades similares e convergentes na Área de Humanas

Devido à necessidade do trabalho pedagógico ser mais eficiente, foi criado o Plano de Ação Emer-
gencial. Esse plano tem por objetivo nivelar as turmas do 6° ao 9° ano, com foco prioritário no 
9º ano, proporcionando que todos os alunos avancem para outro nível de proficiência. Na área 
de Humanas, História e Geografia, houve preocupação com o apoio indireto nas aulas regulares, 
utilizando as habilidades que são similares e convergentes de Português e Matemática. Em sala de 
aula, o professor estava atento às estratégias que usaria para contemplar, além do currículo da sua 
matéria, as habilidades similares destacadas. Como o foco principal era o 9º ano, tivemos como 
base os resultados do Saresp de 2014. Percebemos através desses dados que houve um grande au-
mento de alunos que avançaram nos níveis de proficiência. 

sOma DOs âNguLOs INtERNOs 
DE um POLígONO

autoria: Alice Dias Blanco dos Santos [alicebdsantos@uol.com.br]  
Andréa Lopes Dall Antonia
Instituição: Liceu Santista

área: Matemática

7º ano: Estudo dos Ângulos internos de um polígono
disciplinas envolvidas: Matemática e Arte
objetivo: Calcular a soma dos ângulos de um polígono.
Os livros didáticos tradicionalmente propõem a fórmula Sn=(n-2)180 para calcular a soma dos 
ângulos internos de um polígono. Tendo como pressuposto uma concepção construtivista para 
o ensino de Matemática, a professora iniciou a pesquisa de uma forma diferente, mais contextua-
lizada e divertida, para que, mais do que memorizar uma fórmula e um modelo de resolução, os 
alunos compreendessem as possibilidades matemáticas de estudo de um polígono.
Utilizando uma caixa de pizza, com tampa de oito lado, foi pedido aos alunos em uma primeira 
aula que traçassem diagonais partindo apenas de um vértice. Os alunos deveriam observar e per-
ceber que multiplicando por 180 o número de triângulos em que a figura ficou dividida, o valor 
obtido seria a soma dos ângulos internos.
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suas hIstóRIas POR NOssas mãOs: 
OuVIR, EsCREVER E tRaNsFORmaR as 
hIstóRIas DOs CIDaDãOs sOROCaBaNOs
autoria: vanessa Bolina de Almeida [vanessa.bolina@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Português

Os adolescentes do 7º ano do Colégio Objetivo Sorocaba vivenciaram um processo de escrita significa-
tiva e de valor emocional ao produzirem córdeis inspirados nas histórias ouvidas dos moradores soroca-
banos de Terceira Idade. O projeto percorreu o segundo semestre letivo de 2014, guiado por sequências 
didáticas que priorizaram a experimentação do gênero em questão e os assuntos a ele envolvidos. A 
supervalorização ao que é “atual” proporciona aos adolescentes falsas ideias de que apenas aquilo que 
é novo é bom, que boas histórias são os best-sellers internacionais e que as pessoas mais velhas são an-
tiquadas e “desconectadas” do mundo. Observar a sociedade na qual se vive é imprescindível para o 
desenvolvimento deles, e colocá-los em contato com idosos é proporcionar uma reflexão sobre o mundo 
onde se vive invertendo os papéis atuais, pois o centro das atenções foi o passado e não o presente. 

taREFa COmPLExa Nas 
aVaLIaçõEs tRImEstRaIs
autoria: Elaine Gomes viacek Oliani [egviacek@uol.com.br]
Instituição: Escola Carlitos
área: Espanhol

A tarefa complexa apresentada está inserida em um projeto maior de Literatura. A partir da leitura do 
livro “Sangre y arena” (1908) do escritor espanhol Vicente Blasco Ibáñez, os alunos do 8º ano foram 
estimulados a participar de discussões sobre o polêmico tema das Touradas. Após muitas pesquisas e 
debates, os estudantes participaram ativamente de atividades desafiadoras que possibilitavam diferen-
tes estratégias de resolução. Já apropriados do tema e com repertório suficiente da língua, os alunos 
finalizaram a atividade quando se depararam com uma questão complexa na avaliação trimestral.

tEatRO DE BONECOs: uma ExPERIêNCIa 
PELas LINguagENs Da aRtE
autoria: Daiane Aparecida Isidoro Pettine [daiane.pettine@gmail.com]
Instituição: Colégio Módulo
área: Teatro

Este projeto visa tornar os estudantes protagonistas de todas as fases que envolvem a criação e apresen-
tação de peça de teatro de bonecos dentro da escola. O objetivo é possibilitar uma experiência que agrega 
diferentes linguagens da arte (plásticas, teatro e música), os envolvendo e responsabilizando pela criação 
temática da peça, roteirização, confecção de personagens, criação de trilha sonora, cenário e elaboração e 
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apresentação de um espetáculo teatral de sua autoria, resultando em uma vivência que fomenta o traba-
lho em grupo, a prática e a produção artística em diferentes linguagens da arte e a autonomia estudantil.

tECNOmuNDO
autoria: Geraldo Manoel da Silva filho [geraldomanoel@ymail.com]  

Adelma Santos 
Lucia

Instituição: EM Antonio Peres ferreira
área: Informática

Os participantes entraram em um túnel do tempo em uma sala escura, com forma de labirinto, 
apenas iluminada com lâmpada de luz negra, destacando como no filme “Matrix” os números 
brancos 0 e 1, enfatizando os números binários e a evolução das TICs. Em cada parte do labirinto o 
espectador se depara com equipamentos usados na época como vitrola, walkmam, ferro de carvão, 
mimeógrafo, lanterna de carboreto, disquetes de informática, maquina de escrever manual e elé-
trica, vinil, fitas cassetes e VHS, rádio de pilhas, câmera fotográfica, celulares, jogos de videogame 
(Atari, playstation, etc.), filmadoras, enfim, tudo que aponta para o século XX.

tEmPO DE ELEIçõEs
autoria: Marcus vinícius de Castro Santos [marcus.santos@liceusantista.com.br]

Instituição: Liceu Santista
área: História

O ano eleitoral de 2014, bem como os embates políticos e ideológicos que presenciávamos ao longo 
daquele segundo semestre, serviram como base para esse projeto. A ideia consistiu em trazer o 
clima das eleições para a sala de aula, com o intuito de compreender melhor o estudo histórico 
do período republicano de fins da República Velha até o Populismo pós-Vargas. A proposta deste 
trabalho visou a pesquisa, elaboração e (re)construção de uma campanha eleitoral para os seguin-
tes Presidentes da República do Brasil: Washington Luís (1926-1930), Getúlio Vargas (1951-1954 

– Governo Eleito), Juscelino Kubitschek (1956-1960), Jânio Quadros (1960-1961) e João Goulart 
(1961-1964). Após a criação de todo o material de campanha, propôs-se uma simulação de debate 
político no auditório da escola, mediado pelo professor.

tRaBaLhO RítmICO – DEsCOBRINDO 
a LINguagEm DO CORPO

autoria: Juliana Assumpção Piasentine Maia [joujoux@gmail.com]
Instituição: Escola vera Cruz

área: Educação física

Trabalho Rítmico – Descobrindo a Linguagem do Corpo é um projeto que busca despertar nos alu-
nos o interesse pelo movimento e pela dança. Tomando como alicerces o trabalho de consciência 
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corporal, a linguagem circense e os estudos de improvisação e composição coreográficas, os alunos 
vivenciam a reflexão do que é ou do que pode ser dançar. Através da prática em sala de aula os alu-
nos descobrem a singularidade de cada corpo, como se move e o que deseja expressar.

tRaNsFORmaNDO O jOgO: DO jOgO 
DE taCO aO hóquEI DE saLãO
autoria: Adriano Pozzi Jantalia [apjantalia@gmail.com]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Educação física

Transformar o jogo de taco foi o desafio desta prática. O trabalho realizado com os alunos dos 6º e 
7º anos do Fundamental II buscou o desenvolvimento da cultura corporal de movimento por meio 
dos jogos. Conhecer o jogo de cultura diferente, debatendo aspectos sociais, políticos, assim como 
questões relacionadas à mídia, aos espaços e materiais, foi o objetivo. Por se tratar de uma nova 
prática, o êxito obtido foi muito grande com o trabalho realizado. O envolvimento por parte dos 
alunos foi facilmente percebido e novas ideias de transformação de jogos foram surgindo. Outro 
ponto importante foi a construção de regras com os alunos, o que minimizou muito as questões 
disciplinares em um jogo potencialmente violento.

tutORIa E ORIENtaçãO EDuCaCIONaL 
– uma PaRCERIa maIs quE POssíVEL
autoria: Olga Lima [olga@projeto vida.com.br]  
Maria Cristina Rodrigues da Costa [crisciencias@projetovida.com.br]
Instituição: Instituto de Educação Projeto vida
área: Orientação educacional – Tema específico: Orientação de estudos. Projeto Professor Tutor

A parceria entre o professor tutor e a Orientação educacional pode ampliar o trabalho com o de-
senvolvimento do aluno de forma integral, quer nos aspectos relacionados aos estudos quer nos 
relacionados à convivência. Para que essa parceria possa se realizar é necessário garantir momentos 
de formação e troca para os tutores, bem como construir grade curricular em que as práticas demo-
cráticas possam ser discutidas, problematizadas e vivenciadas pelos alunos. 

um OLhaR PaRa NOssa EsCOLa
autoria: vera Marcia Pereira Lacava [vera@objetivosorocaba.com.br] 
Heloisa Regina Shiozaki [heloisa@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Inglês

O projeto “Um olhar para nossa escola” originou-se devido ao grande envolvimento dos alunos 
com relação ao uso de imagens digitais, visando exercitar e aproveitar esse interesse. Esse trabalho 
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foi desenvolvido com base na estrutura gramatical abordada no primeiro bimestre do ano de 2015. 
Visando utilizar e aprimorar o uso de comparativos, os alunos visitaram lugares diferentes da es-
cola onde tinham que registrar as imagens escolhidas, para então recortarem uma parte desta e 
chegarem aos lugares registrados por eles.

uma NOVa CONCEPçãO DE saLa DE auLa  
DE gEOgRaFIa: aLuNO PROtagONIsta, 

PROFEssORa mEDIaDORa
autoria: Léa dos Santos Camargo [leadossantoscamargo@gmail.com] 

Lucas Luiz Lamosa [lucas.lamosa@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista

área: Geografia

O presente trabalho busca novas propostas metodológicas para aulas de Geografia para que o 
papel do professor e do aluno vá além da exposição. Na atual produção do espaço capitalista, onde 
a técnica tem assumido níveis dominadores nas relações, a sala de aula tem buscado se renovar. Ou 
seja, o processo de aprendizagem e as suas diferentes concepções estão sendo modificadas. Com o 
auxílio da tecnologia, o professor pode assumir o papel de mediador da aprendizagem e o aluno 
fica como protagonista, principal produtor da sala de aula, o que dá novos e melhores significados 
à aula de Geografia. Diante disso, leva-se os alunos a novos desafios, estímulos e perspectivas. Nesta 
comunicação mostraremos novas formas de aprendizagem dos conteúdos geográficos e metodolo-
gias para o uso da tecnologia como meio de aprendizagem, exemplificadas através de um projeto 
desenvolvido durante todo um ano letivo e que envolveu outras disciplinas.

usO Da INtERNEt PaRa PuBLICaçãO 
DE tRaBaLhOs DE CIêNCIas/saúDE: 

amPLIaçãO DE aLCaNCE E sIgNIFICaDO
autoria: Mark Thomaz ugliara Barone [markbarone17@hotmail.com]

Instituição: Pueri Domus (unidade Aldeia da Serra)
área: Ciências naturais

É muitas vezes difícil justificar o estudo na escola de tantos conteúdos distantes do dia a dia dos alunos. 
Contudo, muitos temas das Ciências têm relação mais ou menos direta com a vida dos alunos, seus 
pares e familiares. Nesse sentido, o desafio é trazer à tona essas associações e/ou utilizar estratégias que 
tornem o conteúdo significativo para os alunos. No presente caso, tínhamos como objetivo geral o es-
tudo de saúde, nutrientes e alimentação saudável. Decidimos, então, estudar as recomendações relativas 
à alimentação saudável, suas contradições e alternativas baseadas em evidências. Para isso utilizamos 
materiais publicados pela Universidade de Harvard, e os alunos do 9º ano foram protagonistas do pro-
jeto. A fim de ampliar o conhecimento adquirido e contribuir com a comunidade, os alunos preparam 
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e publicaram em Blog material bilíngue com as principais orientações corrigidas para uma alimentação 
saudável e acompanharam os resultados e a divulgação dos artigos (http://goo.gl/9xwUaP).

usO DE gOOgLE DOCs Nas PRODuçõEs 
EsCRItas – PLaNEjamENtO, 
aCOmPaNhamENtO E aVaLIaçãO
autoria: Társio Magalhães Tognon vieira de Souza [tarsios@lourencocastanho.com.br] 
Kadine Teixeira Lucas [kadinel@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
Procedimentos de escrita e uso de ferramentas da internet

O desenvolvimento de competências de pesquisa na internet, seleção de conteúdos, estudo e sín-
teses, seguidos pela sistematização dos resultados na forma de um texto escrito é um objetivo e 
muitas vezes um desafio aos professores. Acreditamos que reunir esses procedimentos em uma 
atividade em grupo, que explore outro ambiente e suportes, além da sala de aula e do caderno, pode 
ajudar. Além de se tornarem bons escritores, queremos que nossos alunos dominem e utilizem as 
ferramentas da internet da forma mais produtiva e responsável possível. Por conta destes objetivos, 
buscamos realizar este projeto que agora apresentamos, uma mistura de orientação de pesquisa, 
curadoria de conteúdo e escrita na internet. 

VaI PaRa ONDE?
autoria: vitor natali Almicce [vitor_natali@almicce.com.br]  
Bruna queiroz Sousa [brunaqsousa@gmail.com]  
fabiana Silva Costa de Brito [fabiana@escolavillare.com.br]
Instituição: Escola villare
área: Geografia

Partindo do Estudo do Meio, pretende-se proporcionar contato com diferentes culturas e realida-
des, a fim de desenvolver o olhar crítico e investigativo de nossos alunos, trabalhando com as dife-
rentes áreas do conhecimento para que possam saber e compreender as dificuldades e diversidades 
presentes em nosso país.
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VaLE DO RIBEIRa E sãO PauLO: 
um PROjEtO DE PaRCERIa 

ENtRE Duas EsCOLas
autoria: Luiz fernando Correia de Oliveira [luizo@lourencocastanho.com.br]  

Kadine Teixeira Lucas [kadinel@lourencocastanho.com.br] 
Luiz Marcos Ketu [luizmfd@yahoo.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho / EE Maria Antonia Chules Princesa
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Respeito à diversidade

O presente trabalho é a apresentação do projeto realizado em 2014, com os alunos do 8º ano da 
Escola Lourenço Castanho (SP), em parceria com a Escola Estadual Maria Antonia Chules Princesa, 
localizada na região do Alto Ribeira, e mostra o quanto a colaboração entre educadores de duas 
escolas tão diferentes pode ser proveitosa. O projeto consistiu no desenvolvimento de atividades 
de integração e desenvolvimento de diversos conteúdos, aproximando os sujeitos envolvidos e as 
diferentes realidades. Os alunos de ambas as escolas vivenciaram várias atividades no PETAR e no 
Quilombo de Ivaporunduva, durante quatro dias, que permitiram o compartilhamento de diferen-
tes saberes. No final do ano os alunos captaram recursos por meio de uma campanha de mobiliza-
ção coletiva e proporcionaram a vinda dos alunos e professores do Vale do Ribeira a São Paulo para 
a realização de um estudo de campo. Uma experiência transformadora para todos os envolvidos, 
comunidade, professores e alunos.

VIDas sECas, RELEItuRa PaRa CRIaNças
autoria: Lilian Pivato [lilianpivato65@gmail.com]  

Simone fornaciari [simonejf@globo.com]
Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença

área: Português

O trabalho tem como objetivo o estudo do tema “Seca no nordeste”. Destina-se aos alunos do  
7º ano do Ensino Fundamental II e teve como ponto de partida o livro “Vidas Secas”, de Graciliano 
Ramos, analisado nas aulas de Língua Portuguesa e Geografia. Trata-se de um estudo feito a partir 
de uma sequência didática que abrange atividades de leitura, reflexão, discussão, produção de texto 
e análise crítica a respeito do tema estudado.
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VOLuNtaRIaDO EDuCatIVO –  
“tENha Fé Na VIDa, tENha Fé NO amOR”
autoria: Maria Tereza Pregeli [mpregeli@hotmail.com]  
Elisabete Portioli M. de Jesus [elisabeteportiolihotmail.com]
Instituição: EEEI Prof. Ayres de Moura
área: Orientação educacional – Tema específico: voluntariado educativo

Pretende-se tornar a eletiva um espaço onde o jovem possa atuar de forma autônoma, consciente 
e solidária, tornando-se um cidadão crítico, atuante no mundo em que está inserido e despertar a 
consciência crítica que possibilite ao aluno o cuidado com o meio ambiente e com o outro.
Na vida familiar ações de voluntariado têm permitido discussões sobre valores como ética e cidada-
nia, além de estimular a solidariedade e a cultura da paz.
Na vida acadêmica tais ações enriquecem o processo de ensino-aprendizagem, complementando 
o trabalho de sala de aula e proporcionando uma compreensão mais aprofundada dos conteúdos 
abordados pelas disciplinas, uma vez que permitem relacionar teoria e prática.
O Projeto Voluntariado Educativo ressalta aprendizagens de convivência social, que devem ser 
contempladas: aprender a conviver com a diferença; aprender a comunicar; aprender a interagir; 
aprender a decidir em grupo; aprender a zelar pela saúde; aprender a cuidar do ambiente; aprender 
a valorizar o saber social.
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 O Ensino médio, etapa fi nal da Educação 
Básica, é orientado por princípios e 

fi nalidades que preveem a consolidação e o 
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no Ensino Fundamental, possibilitando o 
prosseguimento dos estudos. 

Diretrizes Curriculares Nacionais – Art. 26 (adaptado)

Ensino

médio

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   207 18/05/15   18:35



208INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

4 matéRIas
autoria: Matheus do val Gallo de Abreu [matheus.bio@gmail.com]  
wilton Amorim [wiltonamorim@gmail.com]  
Anna Carolina A.O.C. de Menezes [annakaru@gmail.com]
Instituição: EE Prof. Antônio Alves Cruz
área: química

O projeto foi concebido para as quatro turmas de primeiro ano, sendo que cada turma se dividiu 
em quatro temas: 1. Efeito estufa/aquecimento global; 2. buraco na camada de ozônio; 3. Chuva 
ácida; 4. Resíduos sólidos. Os temas foram distribuídos e cada componente curricular trabalhou 
no início em seu âmbito cada tema, orientando a pesquisa de um trabalho escrito que subsidiou a 
realização dos vídeos que sintetizaram os conhecimentos adquiridos pelos alunos. Consideramos 
que os objetivos foram plenamente realizados. Os alunos se envolveram nas pesquisas e na produ-
ção dos vídeos. Os vídeos foram e são utilizados para replicar os conteúdos para alunos de outras 
turmas, pais e comunidade.

50 aNOs DO gOLPE mILItaR NO BRasIL
autoria: Gabriela do Espirito Santo Oliveira [gabrielaeso@yahoo.com.br] 
Andreia Ermlich Bianchi [deia.ermlich@gmail.com]
Instituição: Colégio Dominus vivendi
área: História

Este trabalho teve como foco despertar o interesse dos alunos do Ensino Médio sobre os aconte-
cimentos que cercaram o período da ditadura militar no brasil, através de diferentes olhares, uti-
lizando métodos educomunicativos para o desenvolvimento das atividades. Tendo como método 
de trabalho uma visão educomunicadora, em que os diálogos criativos eram essenciais, sugerimos 
aos grupos (independentemente do ano que cursavam) os temas: arte como forma de resistência; 
movimento estudantil; prós e contras da ditadura militar. Escolhido o tema o grupo deveria pro-
duzir um material para a apresentação (vídeo, música, videoclipe, documentário, charge, exposição 
fotográfica, teatro).

a BaBEL LatINa E suas INFLuêNCIas 
CuLtuRaIs E LINguístICas
autoria: Rubiana de Souza Barreiros [rubianabarreiros.prof@liceuescola.com.br]  
Emmanuel Roberto de Oliveira Souza
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
área: Português

Através do gênero dossiê, este trabalho objetiva investigar as origens das línguas românicas, le-
vando em consideração aspectos fonéticos, morfológicos e culturais, de forma a levar os alunos à 
percepção das relações sociais que envolvem a análise diacrônica das línguas. Por meio de pesquisas 
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em diversas fontes, faz-se possível o contato com um material vasto e primoroso, que possibilita a 
observação das diferenças entre o latim clássico e o latim vulgar, modalidade popular que originou 
as línguas latinas que serão objeto deste estudo: português, francês, italiano, espanhol, catalão, 
romeno, além das influências nas línguas anglo-saxônicas, como o inglês. As etapas do projeto 
pedagógico contam com o conhecimento de textos em línguas arcaicas e sua comparação com as 
atuais, também a análise de variedades linguísticas sociais, considerando a geografia das regiões 
abarcadas pelo alcance do Império Romano, bem como suas reminiscências que perduram até hoje.

a CaIxa DE aRquEOLOgIa: CuLtuRa 
matERIaL Na saLa DE auLa

autoria: Lucas Tadeu Marchezin [lucashist@gmail.com]
Instituição: Escola villare

área: História

“A caixa de arqueologia: cultura material na sala de aula” corresponde a uma prática desenvolvida 
dentro do curso de História do Ensino Médio. Tem como objetivo principal familiarizar os alunos 
com os instrumentos de trabalho dos historiadores através de uma atividade lúdica e prática. Atra-
vés de análises de objetos provenientes do cotidiano, buscamos discutir os conceitos de documento 
histórico e cultura material. Com isso busca-se não só familiarizar os alunos com os conceitos 
e práticas do ofício do historiador, mas também problematizar a visão hegemônica da História 
como um discurso linear e absoluto. 

a CIDaDE COmO um INstRumENtO 
DE ENsINO-aPRENDIzagEm Na 

EDuCaçãO gEOgRáFICa
autoria: Paulo Henrique da Silva [paullo2304@gmail.com]

Instituição: Colégio São Jeronimo
área: Geografia

O presente artigo tem como objetivo analisar as possíveis contribuições que a utilização dos espa-
ços da cidade podem trazer para o ensino de geografia e para a vida de todos aqueles que aprendem 
a decodificar os seus símbolos e códigos, além de buscar uma forma de ensinar esse tema insti-
gando uma visão crítica nos discentes quanto a produção e função desse espaço. Para desenvolver 
essa análise procurou-se desvendar o conceito de paisagem tendo em vista sua utilização para rea-
lizar uma leitura da cidade e do espaço urbano. Posteriormente, é relatada uma atividade realizada 
em locus junto aos alunos, em que eles foram instigados a analisar e refletir a respeito dos aspectos 
da paisagem do bairro Chácara Santa Maria.
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a CIêNCIa DOs suPERPODEREs PELa 
INVENçãO DE suPER-hERóIs
autoria: Márcio Santos Miranda [marcio@nipec.com.br]  
Osmar Donegá Junior [osmar.junior@hopihari.com.br]
Instituição: nIPEC – núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Consultoria
área: Ciências naturais

O presente trabalho possibilitou aos alunos do Ensino Médio o estudo de leis das ciências naturais 
de uma forma divertida e desafiadora: construir um super-herói, destacando seu superpoder, sem 
deixar de lado a viabilidade científica. Por meio da invenção de um personagem, os alunos deveriam 
elaborar o nome, inventar a história, a construir o superpoder, selecionar o princípio científico, 
a partir de uma pesquisa bibliográfica. O objetivo do trabalho foi oportunizar aos alunos uma 
pesquisa autoral, a partir dos seus interesses e da sua criatividade. Os resultados obtidos foram ex-
tremamente satisfatórios no que se refere à produção de conhecimento, investigação, trabalho em 
equipe e diversão. O fechamento do projeto aconteceu com a construção de um desfile, realizado 
no parque temático Hopi Hari, para a apresentação dos super-heróis e seus superpoderes.  

a COmIssãO NaCIONaL Da VERDaDE 
E O ENsINO DE hIstóRIa DO 
BRasIL NO NOVO tELECuRsO
autoria: Renata Maria Coelho faleiro [renata.faleiro@sesisp.org.br] 
Instituição: CE SESI nº 358 – Bauru
área: História

De 1964 a 1985 prevaleceu no país um regime militar, período em que ativistas políticos, sindicalis-
tas foram torturados, morreram ou desapareceram. Em 1979 o governo brasileiro promulgou a Lei 
da Anistia, que concedia perdão aos exilados políticos e militares envolvidos em violações aos direi-
tos humanos anteriores a 1979. Devido a esta lei, nenhum militar ou agente do estado foi julgado 
e condenado por seus crimes. A Comissão Nacional da Verdade, muito divulgada nos meios de co-
municação, foi criada pela Lei 12.528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012 e tem por finalidade 
apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas neste período. Neste projeto, utilizando 
diversas formas de linguagem, buscamos atualizar os conteúdos da disciplina de História do Novo 
Telecurso dos Ensinos Fundamental e Médio, especificamente as abordagens da Ditadura Militar, 
contextualizado pelas recentes discussões provocadas Comissão Nacional da Verdade.
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a ExPERIêNCIa Da FORmaçãO 
DE um CLuBE Da químICa Em 

um COLégIO DE sãO PauLO
autoria: Alexandra Blumtritt Bobko [ale.blum@gmail.com]

Instituição: Colégio Magister
área: química

Clubes de ciências começaram a surgir nas escolas no fim da década de 1950 com a finalidade de 
incentivar a repetição do que era produzido nos laboratórios de pesquisa. Com o aparecimento 
da concepção construtivista, os clubes ganharam o formato da busca pela curiosidade científica 
e do letramento em ciências. A criação do Clube da Química no colégio Magister visou incenti-
var o espírito empreendedor dos estudantes usando como ferramenta a curiosidade científica dos 
alunos, desenvolver competências e habilidades relacionadas à área de Química e a formação do 
cidadão crítico. Em 2013 experimentos foram desenvolvidos em mostra cultural para divulgação 
do clube. No ano de 2014 o foco temático foi a Cristalografia, em que cristais de sais variados foram 
preparados em laboratório pelos alunos e observados a olho nu e por microscopia. Os alunos mais 
experientes orientam os mais novos com relação à segurança nos procedimentos, promovendo o 
trabalho em equipe e a integração dos alunos.

a hIstóRIa Da BIOLOgIa COmO 
EstRatégIa DE aPRENDIzagEm 

sIgNIFICatIVa DE FIsIOLOgIa humaNa
autoria: Luciana valéria nogueira [luavnogueira@gmail.com]

Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
área: Biologia

O presente trabalho tomou como ocasião para essa discussão os conteúdos específicos de Fisiolo-
gia Humana utilizando como estratégia pedagógica fontes primárias e secundárias de História e 
Filosofia da Biologia (HFB) com alunos do 3º ano do EM.
Partindo de um questionário padrão (VOSE) com quinze questões fechadas baseadas no grau de sa-
tisfação dos alunos com as proposições apresentadas (escala Likert), e outro questionário com cinco 
questões abertas (pré-teste), procurou-se verificar quais as concepções dos alunos a respeito de alguns 
aspectos da NdC. Os mesmos questionários foram apresentados ao final da SD (pós-teste).
Os resultados indicam que houve apropriação por parte dos alunos dos principais aspectos aborda-
dos sobre a Natureza da Ciência, mostrando mudanças conceituais que aproxima os aprendizes de 
uma visão mais condizente com a produção de conhecimentos científicos no mundo contemporâ-
neo. Isso nos parece um passo fundamental para o desenvolvimento do espírito crítico.
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a ImPORtâNCIa Da PEsquIsa CIENtíFICa 
PaRa aLuNOs DO ENsINO méDIO
autoria: Tiago Lopes de Oliveira [tgolopes@gmail.com] 
Álvaro José Camargo vieira [alvarocamargo4@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio São Domingos
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 
específico: Contato com o universo da pesquisa científica

Projeto “Monografias e investigações científicas”: Durante todo o ano, os alunos do segundo ano 
do Ensino Médio desenvolvem e elaboram monografias individuais sobre problemas e questões 
levantadas por eles mesmos e de acordo com vossos interesses. Os alunos são acompanhados por 
professores orientadores e participam de aulas de Metodologia Científica. No final do ano, os me-
lhores trabalhos são indicados para a formação de bancas de avaliação; bancas estas que são com-
postas por professores da casa, pais de alunos e amigos da comunidade acadêmica. O objetivo dessa 
apresentação é compartilhar e refletir sobre a importância dos alunos do Ensino Médio entrarem 
em contato com o universo da pesquisa científica. Os resultados dessa experiência são bastante 
positivos e inspiradores uma vez que aumenta a vontade de estudar dos alunos, além de colocar em 
uma dimensão palpável a importância do estudo e das investigações científicas.

a INFLuêNCIa DOs mEIOs DE 
COmuNICaçãO Na sOCIEDaDE BRasILEIRa
autoria: wellington Jose da Silva [wellington.silva@usp.br]  
Maria Isabel da Silva franco [misafranco5@gmail.com]
Instituição: EEEI Oswaldo Aranha
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
Interagir criticamente com os meios de comunicação

O trabalho interdisciplinar intitulado “A influência dos meios de comunicação na sociedade brasi-
leira” procurou desenvolver a habilidade produtiva básica de interagir criticamente com os meios 
de comunicação. Para tanto, as atividades que deram suporte para a realização do trabalho em sala 
foram: aulas dialogadas, exibição de curtas e longas-metragens, seguidas de debates em produções 
reflexivas e críticas individual e em grupos.
Os resultados obtidos foram satisfatórios, na medida em que verificou-se avanço qualitativo nas 
produções escritas dos alunos e maior compreensão acerca da influência dos meios de comunica-
ção na sociedade brasileira.
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a LíNgua E a FORmaçãO Da 
IDENtIDaDE NaCIONaL: ENtRE 

DOmíNIOs, VEREDas E PODEREs
autoria: Simone Pierri [simonepierri.prof@liceuescola.com.br] 

Marley Bruno dos Santos Cruz | Silvia Aparecida ferrari
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo

área: Português

Este trabalho objetiva trazer à sala de aula (através de pesquisas as mais diversas) um debate sobre 
a construção da identidade nacional dos países de língua portuguesa a partir da perspectiva de 
dominadores e dominados. Na história da língua portuguesa verifica-se o embate no que tange 
à sedimentação de uma maneira de falar e de escrever e, portanto, de expressar-se. Quando da 
chegada dos portugueses no Brasil, a variedade linguística em terra brasilis era enorme e abarcava 
as línguas faladas pelas diversas tribos aqui existentes e posteriormente a incorporação de novos 
registros linguísticos a partir da vinda dos africanos e consequente contribuição de suas línguas. 
Dessa forma, pode-se falar sobre a existência de um português transformado ou reapropriado pelo 
colonizado, espécie de RG, como marca da heterogeneidade étnica e cultural de um país. 

a PaIxãO PELa BIOLOgIa E O EstímuLO 
aO EstuDO: DEPOImENtOs DE suCEssO 

autoria: Isabela Dias [isabela.dias@liceusantista.com.br] 
Instituição: Liceu Santista

área: Biologia

O Ensino Médio é um dos períodos mais importantes da vida escolar dos alunos, pois caracteriza 
o final de uma jornada e o início de outra. A futura vida acadêmica para a maioria dos alunos e 
todas as escolhas a serem feitas para se ingressar nas universidades são passos difíceis quando se 
tem dezessete ou dezoito anos. A intenção docente da professora em suas aulas tem sido apresentar 
a Biologia como disciplina apaixonante, uma alternativa na escolha de uma carreira, seja como li-
cenciatura, ou como área do conhecimento no caso de cursos na área da saúde. Nesta apresentação 
serão mostrados resultados que comprovam que ao definir suas escolhas profissionais, a dedicação 
dos alunos aos estudos aumenta. Alunos que buscam o professor fora do horário, que gabaritam 
todas as provas do ano, ou monitores de aulas de laboratório de colegas mais novos, terão suas 
vivências socializadas nesse trabalho.
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a PRátICa NO ENsINO DE zOOLOgIa
autoria: Kelma Cristina de freitas [kfreitas123@gmail.com] 
Thaiany Miranda Costa [thaianycosta@hotmail.com]
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
área: Biologia

A zoologia, na maioria das vezes, é ensinada de modo fragmentada e descontextualizada, focando 
e priorizando a memorização. Intuímos poder ser esse o motivo que alguns alunos, ao chegar ao 
Ensino Médio, trazem conceitos equivocados e desconexos em relação as características, aos grupos 
e a própria evolução dos animais. Uma estratégia que pode ser utilizada nessa direção é a utilização 
de aulas práticas, na qual o aluno é capaz de comparar e manipular os diferentes grupos, ampliando 
o conteúdo teórico visto em aula. Nesse trabalho, pretende-se apresentar uma sequência didática 
de aulas práticas desenvolvidas com artrópodes para o 2° ano do Ensino Médio na Escola Liceu 
de Artes e Ofícios de São Paulo. Verificou-se que os aspectos práticos vivenciados no laboratório 
despertaram o interesse dos alunos pelos animais, contribuindo no aprendizado dos conteúdos de 
zoologia com ênfase no maior grupo dos invertebrados.

a químICa DO PRazER
autoria: Rosana Amici Della Rocca [radrocca@gmail.com] 
Instituição: Escola vera Cruz
área: química

Trata-se de uma proposta metodológica realizada pela professora de Química e psicóloga da série, 
pautada no fazer do aluno e desenvolvida na 1ª Série do Ensino Médio. O tema Drogas, presente 
na vida de um jovem adolescente, organiza os desdobramentos conceituais da disciplina. Partimos 
do pressuposto que o conhecimento científico tem a potência de promover mudanças na consciên-
cia das pessoas. Assim, um dos objetivos desse trabalho é promover uma reflexão sobre comporta-
mentos de risco que os jovens se expõem. O trabalho é realizado em quatro etapas. Uma conversa 
conduzida pela psicóloga sobre comportamentos de riscos vivenciados. Em química, é discutida 
a relação entre as sensações de prazer e as substâncias produzidas pelo cérebro naturalmente e a 
partir do uso de substâncias psicotrópicas. Em grupos, os alunos seguem um roteiro detalhado 
de pesquisa e apresentam um seminário para a classe. Finalmente, após uma discussão coletiva os 
alunos elaboram um texto reflexivo sobre o tema.
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a REEsCRItuRa DO hERóI CLássICO 
E suas INtERDIsCIPLINaRIDaDEs

autoria: Mariana Outeiro da Silveira [marianasilveira.prof@liceuescola.com.br]  
Paulo Cesar Carraturi Pereira | yoná Santos

Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
área: História

O projeto “A reescritura do herói clássico e suas interdisciplinaridades” destina-se a alunos do primeiro 
ano do Ensino Médio em uma tentativa de interagir as disciplinas de História, Português, Geografia, 
Filosofia, Arte, Inglês e Literatura. Busca-se estudar a Idade Média através de uma proposta que per-
passa as disciplinas em questão. Tendo História como principal eixo temático, há desenvolvimento 
de narrativa ficcional que apresente a releitura do herói medieval através da criação de uma história 
em quadrinhos. Para tanto, os alunos devem realizar a produção artística e literária do projeto, tal 
como criar enredo que permita inserção de personagens que façam uso de neologismos e de discurso 
em Inglês, além de inserir aspectos da paisagem medieval e refletir filosoficamente acerca dos dilemas 
do herói e sua resolução de conflitos. Conclui-se que o trabalho em grupo fomentou discussão acerca 
das fronteiras que perpassam as disciplinas e como estas dialogam com o tema proposto.

a úLtIma CEIa – um ENsaIO FOtOgRáFICO 
a PaRtIR DO âmagO RENasCENtIsta

autoria: Alexandre nicolae Muscalu [alexandre.muscalu@colegiomaterdei.net] 
Instituição: Colégio Mater Dei

área: Artes Plásticas

O afresco de Leonardo da Vinci, na Basílica de Nossa Senhoras das Graças, em Milão, representa 
um dos maiores ícones da cultura italiana do Renascimento. A produção de um ensaio fotográfico 
inspirado nesta obra buscava oferecer a cosmovisão da sociedade italiana do quattrocento – ideali-
zada e humanista – a partir da consciência que desenvolveu sobre a dimensão humana do sagrado e 
uma particular visão da fé e razão associada às transformações socioculturais resultantes da expan-
são social da burguesia na era moderna. Além de investigações sobre os personagens apostólicos 
representados na imagem e da história da construção da sociedade moderna, o projeto resultou 
numa releitura em outra linguagem estética sobre um dos ícones da modernidade ocidental
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aBRINDO jaNELas – mINha ExPERIêNCIa 
aO ENsINaR aRtE PaRa uma aLuNa 
DEFICIENtE VIsuaL, Em CLassE REguLaR
autoria: Priscilla Barranqueiros Ramos nannini [prnannini@uol.com.br]
Instituição: Colégio São Domingos
área: Artes Plásticas

Este artigo é um relato de experiência de ensino de artes para uma aluna deficiente visual do Ensino 
Médio, em classe regular. Meu objetivo foi o desafio de compartilhar a beleza do mundo das artes 
com esta aluna, pensando em maneiras para sensibilizá-la. No meu processo descrevo diversos 
materiais e propostas pensadas para a turma e adaptadas para ela, como leituras de fotografias e 
poemas e tradução para outra linguagem visual ou verbal, metáforas do espelho das artes, o mundo 
de Matisse, criação de um livro de artista, arte concreta, entre outras. A cada proposta tenho mais 
clareza das possibilidades e materiais que possam tornar sua experiência mais rica e gratificante, 
permitindo que ela fosse a protagonista de sua arte. Nesse processo notei uma grande integração 
na classe com a troca de trabalhos e percebi que ao lerem seus trabalhos para ela, começaram a se 
esforçar cada vez mais na escolha das palavras, termos e metáforas. O crescimento foi dela, meu e 
também da classe toda.

aNúNCIO PuBLICItáRIO x PúBLICO-
aLVO: mECaNIsmOs DE PERsuasãO
autoria: Luciana Kerche do Amaral Cavalcante [luhkerche@gmail.com]
Instituição: CE SESI nº 114 – Agudos
área: Português

A prática educacional relatada foi realizada com alunos do Ensino Médio, de duas escolas da Rede 
SESI, respectivamente em Agudos e Bauru, entre os meses de outubro e novembro de 2014 e aborda 
o anúncio publicitário e seus mecanismos de persuasão, visando compreender como eles são 
apreendidos por dois públicos de idade semelhante, mas contextos e características diferenciados.
Abordamos, para efetivar essa análise, teorias referentes aos estudos de linguagem visual e suas es-
tratégias persuasivas, além de estudos sobre semiótica, tendo como principais referenciais teóricos 
Martine Joly, Diana Luz Pessoa de Barros e Lúcia Santaella.
A análise foi feita através dos dois tipos de mensagem repassados aos jovens pelos anúncios, que 
são a denotada e a conotada, buscando entender como são os artifícios da linguagem dos textos 
verbais, sincréticos e imagéticos. Partimos do pressuposto de que, para que o anúncio publicitário 
tenha seu fim atingido, ele precisa saber como conseguirá a atenção.
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aRquItEtaNDO
autoria: Daniela di Monaco [danidimonaco@hotmail.com] 

Ana Lucia ferrari [analuciaferrari@gmail.com]
Instituição: EE Prof. Teotônio Alves Pereira

área: Matemática

O objetivo central da disciplina Arquitetando é apresentar a matemática, através da geometria, 
como uma área atraente e compatível com o projeto de vida de muitos jovens que a consideram 
inacessível. Usando exemplos de profissionais famosos e tendo como base a maquete, construímos 
um bairro todo em escala de 50:1, inclusive com detalhes artísticos, fazendo com que o jovem se 
aproprie do espaço arquitetônico através das mais diversas linguagens.

aRtE CONCREta, CONstRuINDO 
FORmas POétICas

autoria: Alessandro Alves da Silva [alvesilva2001@yahoo.com.br] 
Priscilla Barranqueiros Ramos nannini [prnannini@uol.com.br]

Instituição: Colégio São Domingos
área: Matemática

Atividade interdisciplinar realizada entre Artes e Matemática, com os alunos do 2º ano do Ensino 
Médio, com a proposta de trabalhar os conhecimentos da Arte Concreta Brasileira, relacionando os 
elementos geométricos usados por esses artistas com conceitos da matemática. A partir da escolha 
de um destes artistas, os alunos realizaram um projeto, pensando no suporte e materiais para seu 
trabalho final. Deveriam elaborar um relatório final, apresentando cálculos e estratégias matemá-
ticas para a confecção da obra, e quais os pontos teóricos referentes à geometria plana, além da 
escolha do artista, justificando sua escolha, além da arte finalizada. Nosso objetivo foi alcançado, 
os alunos tiveram entendimento dos conceitos matemáticos propostos, trabalhando com a cria-
tividade, a partir de uma nutrição visual. Elaboraram painéis com diferentes tipos de materiais e 
composições bem trabalhadas. Matemática e arte construindo poesia visual.

aRtE, sOLIDaRIEDaDE & açãO
autoria: wanderléa Aparecidea Bisoli Consolino [leia.wan@yahoo.com.br] 

Sônia Maria vittorazo [soniamavi@ig.com.br] 
Instituição: EE Ryoiti yassuda

área: Teatro

A eletiva Arte, Solidariedade e Ação por meio de um ação social e do texto teatral “O Menino que Virou 
História”, de Nana de Castro , trabalhou a arte e a sociologia integrando as áreas de linguagens e humanas.
Trouxe um desafio para que o aluno diante de uma ação social desenvolva um olhar solidário para com 
o próximo e amplie suas potencialidades. Tem como objetivo maior a construção de competências e ha-
bilidades que lhes permitam alcançar seu desenvolvimento pleno e integral tendo como princípios orga-
nizadores desse processo os quatros pilares da educação: aprender a ser, a conviver, a fazer e a conhecer. 
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as BaCaNtEs, DE EuRíPEDEs: a 
CataRsE ENtRE O LOgOs E O PathOs
autoria: Janaína Arruda da Silva [jana.arruda@hotmail.com] 
Instituição: Escola Granja viana
área: Português

Partindo da leitura do texto As Bacantes, de Eurípedes, os alunos foram desafiados a construir um 
episódio do texto trágico e experimentar a elocução do gênero, a fim de tentar provocar, no público, 
a CATARSE. A discussão e o fichamento do texto As Bacantes, de Eurípides: menadismo e falocen-
trismo na polis ateniense clássica, de Giselle Moreira da Mata, levou os alunos a refletirem sobre 
aspectos políticos, sociais e religiosos da Grécia Antiga, compreendendo as relações sociais, a partir 
de uma outra perspectiva a respeito do mundo antigo. Houve, também, preocupação em mostrá-

-los o texto como um instrumento utilizado para a educação de crianças e jovens, na Antiguidade. 
Por fim, os alunos compuseram um texto em que deviam reescrever o último episódio d'As Bacan-
tes, transpondo o gênero narrativo e o ponto de vista, pois deveriam assumir a primeira pessoa para 
recontar o episódio, escolhendo qualquer um dos personagens envolvidos na obra.

BIOLOgIa NO DIa a DIa
autoria: Adriana de Oliveira Mori [moriadri@hotmail.com]
Instituição: Colégio Módulo
área: Biologia

O Projeto Biologia no dia a dia tem como foco principal a compreensão da biologia como estudo 
da vida, explorando os conteúdos de forma mais didática, aproximando os conteúdos à realidade 
dos alunos.
Os alunos são organizados em grupos de trabalho, para pesquisa, leitura, estudo e apresentação de 
notícias veiculadas nos meios de comunicação: jornal, revista, internet, etc.
Ao priorizar a interação entre os conhecimentos prévios e a pesquisa em sala de aula, há uma reestru-
turação e a formação de conceitos pelos alunos que privilegiam o saber pensar e o aprender a aprender.

BIOPORtFóLIO: REgIstROs DE PEsquIsa, 
maRCas DE autORIa E CONtExtuaLIzaçãO 
DOs CONtEúDOs DE BIOLOgIa
autoria: Rodrigo Caccere [rodrigo.caccere@escolaviva.com.br]  
Gabriela de Oliveira fonseca | Paula Leopoldina
Instituição: Escola viva
área: Biologia

Compreensão e contextualização do conteúdo das disciplinas e procedimentos de pesquisa fazem 
parte do processo de ensino e aprendizagem e permitem ao educando inserir-se na complexidade 
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das relações sociais como cidadão. Construir um portfólio com registros de pesquisa e produção 
textual a partir de conteúdos de biologia visa: domínio da norma culta da língua portuguesa e 
da linguagem científica, compreensão e contextualização do conteúdo e construção e desenvolvi-
mento da argumentação escrita. Para isto, o educando elabora registros de pesquisas compostos 
por duas fichas. A primeira delas solicita que o estudante sistematize o registro de novas infor-
mações relacionadas com conteúdos estudados em aula e identificadas em qualquer material que 
não seja didático. A segunda ficha contém um espaço destinado para a produção de um texto de 
própria autoria do educando explicitando no mínimo duas relações identificadas por ele entre o 
material pesquisado e os conteúdos estudados em sala de aula.

CaRRINhOs CONtROLaDOs POR aRDuíNO
autoria: Edson Marcos Silva [edsonmarcosmat@yahoo.com.br] 

Jonatan fernando Garcia Júnior [fraktius@gmail.com] 
Instituição: EE Reverendo Augusto Paes de Ávila

área: Gestão escolar – Tema específico: Mostra Cultural e o ensino 
por meio de pesquisa – apresentação do processo

Tecnologia em Movimento – Disciplina Eletiva em sua terceira edição, propiciou aos alunos a mon-
tagem de “Carrinhos” com Programação na Plataforma Arduíno, diversificação e incremento de 
projetos e utilização de inúmeros componentes, tais como: chassis, motores dc, Arduíno motor 
Shields, Arduíno Bluetooth Shields, Sensores Ultrassônicos, etc. O desafio dos grupos formados 
para construção de seus projetos de forma funcional e melhores que os projetos dos dois profes-
sores fez com que o clima de competição saudável a cada semana culminasse com a apresentação 
dos trabalhos desenvolvidos em pleno êxito e com projeções para novos desafios no próximo ano. 
Aguçar a curiosidade, o espírito criativo com embasamento teórico e organização oportuniza ao 
alunato experiências que serão valorosas para consolidação de seus projetos de vida. 

COLaR, PEgaR y REsIgNIFICaR NOtICIas
autoria: Andrea nora Pizzutiello [andreapizzu@gmail.com] 

Instituição: Colégio Equipe
área: Espanhol

Projeto de leitura e produção escrita onde se explora a criação de notícias inusitadas ou poéticas re-
cortando partes de notícias de jornais em língua espanhola e recriando notícias transformadas em 
poesia. Primeiro houve uma exploração do gênero textual, a seguir uma produção de uma notícia 
convencional e por último a criação a partir da colagem de notícias de jornal em espanhol. Neste 
trabalho foi desenvolvida a reflexão sobre o uso da linguagem, os alunos estabeleceram relações 
entre a forma e o conteúdo de uma notícia, utilizaram seus conhecimentos em língua espanhola 
para recriar o gênero notícia. Destacou-se a importância da escrita com coesão e coerência. 
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COm a PaLaVRa, a ImagEm! Da atIVIDaDE 
LEItORa À PRODuçãO aCaDêmICa
autoria: Juliana Pádua Silva Medeiros [julianapadua81@terra.com.br]
Instituição: Colégio São Domingos
área: Artes visuais Cinema

Este trabalho visa discorrer sobre o projeto “Com a palavra, a imagem!”, o qual explorou as rela-
ções dialógicas entre texto literário e outras linguagens de cunho imagético, além de expor dois 
produtos desse estudo investigativo que acabaram sendo apresentados em forma de pôsteres e 
publicados nos anais do VI Seminário de Literatura Infantil e Juvenil e I Seminário Internacional 
de Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária.
No bojo deste relato de experiência, é possível observar o protagonismo juvenil e de que forma se 
dá a tradução intersemiótica, levando em conta que não há uma mera transposição literal, mas a 
busca por uma experiência estética equivalente capaz de sobrepor até a noção de fidelidade. Nessa 
senda, o presente trabalho busca potencializar uma prática docente que transpassa a simples prá-
tica de alfabetismo visual e permite ao aluno reconhecer a multiplicidade de linguagens e os diálo-
gos que existem entre elas.

COmItê DE REPREsENtaçãO DIsCENtE: 
amPLIaNDO O PROtagONIsmO DO 
EstuDaNtE DE Em Na EsCOLa
autoria: Claudia Maria Duran Meletti [claudia.meletti@cda.colegiodante.com.br] 
Maria Aparecida Silva Tebecherani [maria.tebecherani@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Orientação educacional – Tema específico: Habilidades Socioemocionais

O Comitê de Representação Discente é uma ação voltada a ampliar a participação e o protago-
nismo do estudante de Ensino Médio no ambiente escolar, organizando as ações já existentes na 
escola e integrando, de forma sistêmica, os projetos voltados a Educação e Cultura, Responsabili-
dade Social, Sustentabilidade, Ciência e Tecnologia e Comunicação.
Desta forma, buscamos gerar um ambiente estimulador que promova a participação efetiva do 
aluno nas ações escolares, propiciando um forte sentimento de pertencimento e inovando na 
forma de possibilitar o protagonismo e a formação para uma cultura de cidadania e paz.
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COmO DEsENVOLVER PRé-INICIaçãO 
CIENtíFICa NO ENsINO méDIO

autoria: Edson Ricardo florentino [profedsonqui@gmail.com]  
Kellen Briet Alves de Oliveira [kellbriet@gmail.com]  

Alfredo Pires neto [prof.integral.alfredo@gmail.com]
Instituição: EE Ryoiti yassuda

área: Biologia

Os projetos de pré-iniciação científica devem ser uma iniciativa própria do jovem aprendiz, dentro da 
premissa de que ele deve ser o protagonista do seu próprio aprendizado, ao passo que cabe ao educador 
o papel de mediador e facilitador deste processo. As disciplinas Eletivas realizadas ao longo de três anos 
na E. E. Ryoiti Yassuda, em especial, “COMO AS COISAS FUNCIONAM I e II”; “CIÊNCIA, DO CHÃO 
AO CÉU”; “GAIA FANZINE”; “EUREKA: DESCOBERTAS E INVENÇÕES” E “TECNOMUNDO I e 
II”, assim como aulas e as atividades práticas de laboratório realizadas na área de Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias, fomentaram o espírito crítico e inventivo no ambiente escolar de modo 
a possibilitar a criação e o desenvolvimento de ideias e projetos de pré-iniciação científica, com a parti-
cipação da escola em eventos de divulgação como Feiras e Mostras e Ciências, contribuindo assim para 
o melhor aprendizado científico dos jovens nesta escola pública de Ensino Integral.

COmPaRtILhaNDO LItERatuRa BRasILEIRa
autoria: Clarice Moreira Menezes [clameister@gmail.com] 

Instituição: EM Pastor Mirando Pinto
área: Português

Projeto com Literatura Brasileira de acordo com o currículo do Estado do Rio de Janeiro, desen-
volvendo a competência da leitura, do uso das palavras e produção de textos tanto orais quanto 
escritos, bem como o desenvolvimento da capacidade de pesquisa e da responsabilidade de com-
partilhar as informações com seus colegas. 

CONstRuçãO DE maquEtEs a PaRtIR 
DOs BIOmas BRasILEIROs

autoria: Claudenir Rogério zirondi [crzirondi@hotmail.com] 
Elisabete da Silva Gonçalves [bete-goncalves@ig.com.br]

Instituição: EE Ministro Costa Manso
área: Geografia

O trabalho elaborado envolveu as disciplinas de Arte e Geografia, com o tema “Construção de Maquetes 
a partir dos biomas brasileiros”. Nosso objetivo foi trabalhar de forma lúdica os biomas, envolvendo os 
alunos num processo de criação colaborativa, para obtenção de um produto a partir do conhecimento 
adquirido dos alunos a respeito dos biomas brasileiros, materializados pelo processo de criação artís-
tico, utilizado materiais recicláveis e descartáveis, obtendo como produto final as maquetes.
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CONstRuçãO DO PLaNO 
ENERgétICO DE um NOVO País
autoria: Maisa Sobelman [maisa.sobelman@escolaviva.com.br] 
Instituição: Escola viva
área: Geografia

Trabalho de pesquisa e planejamento que desafia o aluno de 3º ano a articular saberes da Geografia 
física e humana, bem como da Física, para planejar o sistema energético de um novo país, buscando 
a máxima eficiência, sustentabilidade e autossuficiência. Partindo de uma situação fictícia (o Brasil 
deixa de existir e cada estado brasileiro passa a ser um novo país), mas fazendo uso de informações 
e dados reais, tanto sobre a produção e consumo de energia, quanto dos aspectos da geográfica 
estadual, o trabalho é desenvolvido ao longo do 4º bimestre, seguindo as etapas: 1) caracterização 
completa da geográfica do país; 2) potencial energético do país; 3) demanda de consumo energético 
do país; 4) esboço do plano a partir do cruzamento das metas anteriores; 5) demandas geopolíti-
cas com países vizinhos; 6) construção de uma síntese do plano, com representação cartográfica;  
7) apresentação para a sala. Em cada etapa, há uma meta a cumprir. A proposta é pedagogicamente 
rica e motiva os alunos.

CONstRuINDO a aLImENtaçãO 
BaLaNCEaDa
autoria: Diogo Inácio Dias [diogo.dias@egv.com.br] 
Benedito Sérgio dos Santos [sergio.santos@egv.com.br]
Instituição: Escola Granja viana
área: química

Trabalhos que incentivem maior conhecimento sobre o corpo utilizando aportes de áreas como 
Fisiologia, Anatomia, Sociologia, Antropologia, Bioquímica, História, Crescimento e Desenvol-
vimento Humano, Psicologia, etc. ajudam a dar ao tema da alimentação maior abrangência. Os 
alunos podem ser convidados a refletir e pensar em seus hábitos alimentares a partir da ótica das 
características dos alimentos, do funcionamento das vias metabólicas energéticas, dos processos 
de estoque e mobilização de reservas energéticas, ao mesmo tempo em que refletem a história do 
alimento, do paladar, da estética e dos múltiplos arranjos e significados da comida, etc.

464

465

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   222 18/05/15   18:35



ENsINO méDIO223

CONtExtuaLIzaçãO E 
INtERDIsCIPLINaRIDaDE Nas 

auLas DE CNt: FEIRa CuLtuRaL, 
CIENtíFICa E DE PROFIssõEs

autoria: Ana Rosa Jorge de Souza [viterbinho@yahoo.com]  
Maria Paula Alves Soares

Instituição: CE SESI nº 345 – Ribeirão Preto
área: Orientação educacional – Tema específico: feira de profissões

Este trabalho foi planejado por uma docente de Química e Física, em 2 unidades do SESI, em Ribei-
rão Preto/SP, no contexto da experimentação, da História da Ciência e das Profissões, apoiando-se 
na concepção de integração curricular e na interdisciplinaridade; além de abordar as relações e 
implicações tecnológicas e econômicas das CNT ao longo dos anos. Por isso, desenvolveram-se 
experimentações, preparadas e planejadas pelos estudantes do 1º ano do EM (Experimentando a 
Ciência), seminários sobre a História da Ciência pelos estudantes do 2º ano do EM (As Grandes 
Personalidades da Ciência) e apresentações sobre as profissões das áreas Biológicas, Exatas e Huma-
nas feitas pelos alunos do 3º ano do EM (Feira de Profissões). Tais atividades foram apresentadas 
pelos estudantes para toda a Unidade Escolar, com cronograma e sessões definidas. Para que os 
estudantes pudessem aprofundar a compreensão de conteúdos de CNT, tornando o processo edu-
cativo mais significativo.

CORDEL: uma VIagEm PELa CRIatIVIDaDE, 
humOR E CRItICIDaDE DO jOVEm

autoria: Silvany Chong Reis Don fai [silvanyfai@yahoo.com.br] 
Instituição: CE SESI nº 079 – Mauá

área: Português

Trabalho interdisciplinar que parte do humor, da crítica, da criatividade, da ironia e da diversidade como 
expressão artística pela palavra e pela imagem. O cordel é tido como recurso para o registro e a leitura da 
realidade. A partir de paralelos entre as recentes manifestações populares e o cordel no Período Colonial 
Brasileiro, vemos a Literatura de Cordel como: expressão de nossa cultura e insatisfações; e forma de 
registro das visões e contestações de períodos histórico-sociais da humanidade. O resultado evidencia o 
compromisso do jovem com a cidadania e revela maior consciência de sua importância no processo de 
defesa e consolidação da democracia, além relacionar conteúdo escolar com a vida em sociedade.

466

467

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   223 18/05/15   18:35



224INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

CuRta um CuRta
autoria: Daniela Saar e Saar [danielasaar@gmail.com]  
wanderléa Aparecida Bissoli Consolino [leia.wan@yahoo.com.br] 
Rosana Mary Martins [rosanamary1@yahoo.com.br]
Instituição: EE Ryoiti yassuda
área: Inglês

A eletiva “Curta um curta” teve como objetivo possibilitar ao aluno o aprimoramento da lingua-
gem do cinema a partir do estudo pormenorizado da obra “O fantasma da ópera”, de Gaston Le-
roux, para o reconhecimento da importância do conhecimento da linguagem como capacidade 
humana de atribuir significados e produzir sentidos às mais diferentes representações simbólicas 
da realidade que nos cerca. Para a realização desse trabalho foram utilizados conhecimentos da 
Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Arte para o aluno operar com esboços de projetos individuais 
ou colaborativos visando à intervenção e à mediação cultural na escola e na cidade.

DaNtE IN COmPaNy –  
O DEsaFIO EmPREENDEDOR
autoria: Pamella vivian zuccari Silva [pamella.silva@cda.colegiodante.com.br] 
Robert Garner [robert.garner@cda.colegiodante.com.br] 
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Inglês

Com o objetivo de ampliar o currículo americano e proporcionar vivências reais de mercado, os 
alunos realizaram diferentes atividades durante o ano que culminou em um grande desafio nos 
padrões do programa “Aprendiz/The Apprentice”. Através de trabalho em grupo e discussões, os 
alunos criaram uma empresa e buscaram captações de recurso para ONG com cunho social.

DEsCOBRImENtOs DE PaísEs FaLaNtEs 
DE EsPaNhOL atRaVés DE tEatRO
autoria: Kelbi Caroline Marques [kelrbd@yahoo.com.br] 
Instituição: CE SESI nº 259 – Ribeirão Preto
área: Espanhol

Este relato apresenta o planejamento e a aplicação de uma atividade de forma interdisciplinar e em dife-
rentes linguagens. Trata-se de uma atividade de língua espanhola, em que os alunos foram estimulados a 
pesquisar, ler, interpretar e criar um contexto narrativo com os conteúdos trabalhados, transformando-

-os em uma peça teatral, desenvolvendo muitas habilidades, motivando e estimulando o aprendizado. 
Durante o trabalho, os alunos, em grupos, pesquisaram, estudaram e treinaram a pronúncia e escrita, 
simulando situações reais da língua em uso, por meio de diálogos e encenações. O contato com a cul-
tura, tradições e história de países falantes de espanhol torna significativo o aprendizado aos alunos e, 
através desses saberes, estes conseguem fazer comparações com as próprias vivências e cotidiano.
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DEsCONstRuINDO EstEREótIPOs 
COm RECuRsOs muLtImODaIs 

Nas auLas DE INgLês
autoria: Marcelo Ganzela Martins de Castro [mganzella@gmail.com]

Instituição: EE Godofredo furtado
área: Inglês

Este trabalho, desenvolvido nas aulas de inglês do 2º ano do Ensino Médio em uma escola pública 
de São Paulo, teve como propósito estimular reflexões acerca de julgamentos estereotipados, es-
pecialmente aqueles destinados a estudantes da periferia de São Paulo. As atividades exploraram 
materiais multimodais e a percepção multicultural que permeia a identidade desses jovens. Ao final, 
empoderados sobre os julgamentos estereotipados que sofrem, os estudantes produziram, também 
de maneira multimodal, seus manifestos, tentando quebrar tais estereótipos.

DEsENVOLVImENtO DE mONOgRaFIas 
NO COLégIO saNta amáLIa

autoria: francisco Possebom [profpossebom@gmail.com] 
José Luiz zortea [jlzortea@uol.com.br]

Instituição: Colégio Santa Amália
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Metodologia de Pesquisa

Apresentamos no ICLOC 2014 o histórico da implantação da monografia no Colégio Santa Amália, 
unidade Saúde. Em 2015, detalharemos as características atuais do Projeto Monografia e ilustrare-
mos com a apresentação de um dos bons trabalhos do ano anterior. Há uma disciplina específica 
na 2ª série do Ensino Médio, intitulada Metodologia de Pesquisa, com uma aula semanal. No iní-
cio do ano letivo, o aluno assiste a aulas sobre técnicas de pesquisa e redação científica, bem como 
sobre padrões da ABNT. Ao final do primeiro mês de aula, ele deve propor um tema ao orientador, 
que é um professor do colégio; aprovado o tema, inicia-se a pesquisa. Versões parciais do trabalho 
devem ser entregues ao final do 1º e do 2º trimestres. No 3º trimestre, uma banca formada pelo 
orientador e outros dois professores avalia o trabalho escrito e a apresentação oral, esta última em 
evento público, intitulado Mostra de Monografias, aberta aos familiares e ao público em geral. 

DIáLOgO DE saBEREs Em DuPLa DOCêNCIa
autoria: Patrizia Romana de Toledo Bergamaschi [patrizia@osite.com.br]  

fábio Leandro dos Santos [fabilesantos@gmail.com]
Instituição: Colégio Emilie de villeneuve

área: Português

A dupla docência necessita de um planejamento apurado em consonância com a coordenação pe-
dagógica que pode organizar a logística e avaliar a extensão dos objetivos planejados numa visão 
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multidisciplinar e de uma preparação apurada e integrada dos professores envolvidos. Essa meto-
dologia consiste na análise multifacetada (literatura, biologia, história, artes, geografia) e complexa 
de um conteúdo, neste caso o romance regionalista de Graciliano Ramos, Vidas Secas, de 1938. A 
obra entra como mobilizadora para o conhecimento. No decorrer do trabalho, em que se mobiliza 
a interação e o diálogo de informações e saberes, a partir do uso crítico e produtivo de tecnologia 
(DEMO, 2011) e de diferentes linguagens (visual, musical, plástica, etc) e da comparação entre as 
diferentes fontes pesquisadas, constitui-se formalmente a construção do conhecimento. Na avalia-
ção, os alunos apreciaram a metodologia e o conhecimento abordado, reconhecendo a importância 
da obra e do olhar interdisciplinar.

DIáLOgOs CONtEmPORâNEOs: 
PROtagONIstas Da CuLtuRa 
DE Paz E Da LIBERDaDE
autoria: Simone Cristina dos Santos [simone.santosss2@gmail.com]  
Adilson Campos Calasans [accalasans@ig.com.br]  
Luis Marcelo de Paula [simone.santosss2@gmail.com]
Instituição: EE José vieira de Moraes
área: Orientação educacional – Tema específico: Cultura da paz e da liberdade para todos

Fortalecer ações para a formação integral dos educandos, incluindo questões éticas, políticas, cul-
turais, estéticas e cognitivas. Ações interdisciplinares que respondem a demanda de novas práticas 
avaliativas, humanizadoras e de aprendizagens no desafio das problemáticas que trazem a educação 
pública na atualidade. Educandos e educadores seguem os seguintes pressupostos: “A educação de 
adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; é tanto consequência do exercí-
cio da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. Poderoso argumento 
em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre 
os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico e requisito fundamental para a constru-
ção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça”. 
(Declaração de Hamburgo, 1997). 

DIáLOgOs quE CONstROEm CONCEItOs
autoria: David Campbell Mathieson [caminhandocontraovento@gmail.com] 
Instituição: Escola villare
área: filosofia

A ideia kantiana de que “filosofia não se ensina, ensina-se a filosofar” é a grande premissa para 
pensarmos a sala de aula como uma comunidade de investigação. Toda obra filosófica edificou-se 
sobre as ruínas de outras e o que tentamos reproduzir com a disposição em “U” das carteiras, com o 
diálogo enfatizando a escuta e com o rigor da argumentação fundamentada, é uma experiência de 
sistematização, de abordagem crítica da realidade, preferencialmente, do tempo presente. O con-
ceito é nosso horizonte comum, filosófico, um ponto de encontro que não preexiste à compreensão 
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do aluno, mas que se efetiva na indagação, na inquietação que suscita. Nesse sentido, assim como o 
sabor é o encontro do alimento com o paladar, o saber é essa construção coletiva que não se limita 
aos 75 minutos de aula, pois o diálogo orientado para a emancipação do cidadão exige a vivacidade 
dos conceitos. Afinal, o que é democracia?

DILEmas étICOs
autoria: Rogerio Augusto Bueno [rogerio.bueno@sesisp.org.br]

Instituição: CE SESI nº 427 – Guarulhos
área: filosofia

O projeto “dilemas éticos” foi desenvolvido em três momentos.
No primeiro momento, os alunos tiveram contato com o campo conceitual da abordagem ética 
(aborto e eutanásia), através de textos, artigos e programas televisivos.
No momento seguinte, os estudantes construíram um instrumento de pesquisa para consultar a 
opinião da escola a respeito dos temas analisados (aborto e eutanásia), seguida da tabulação dos 
resultados obtidos, a fim de envolver os seus colegas nas discussões dos temas do projeto de traba-
lho e oportunizar um espaço de reflexão.
No momento final, dramatizaram os assuntos pesquisados, de acordo com os roteiros construídos 
pela turma e após a dramatização foi organizada uma roda de conversa entre “atores” e sua “plateia” 
a respeito das questões inerentes aos temas dramatizados.

DImENsãO tEmPORaL E CONstRuçãO DE 
sENtIDO Nas PRátICas DE aPRENDIzaDO: 

O sEmINáRIO COmO EstRatégIa
autoria: fernanda Elias zaccarelli Salgueiro [fezsalgueiro@gmail.com]

Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença
área: Gestão escolar – Tema específico: Seminário como estratégia

Trata-se de trabalho que enfoca o emprego do seminário no Ensino Médio, como estratégia para 
o desenvolvimento e aperfeiçoamento de diversas habilidades e competências. A prática se mostra 
uma possível via para a apropriação do conteúdo selecionado e a construção de sentido por parte 
dos alunos. Isso é favorecido pela própria dinâmica da preparação e da apresentação do seminário, 
capazes de instaurar uma dimensão temporal calcada em lenta elaboração e anamnese – condições 
que se contrapõem à volatilidade de informações e ao império da espetacularização. O seminário 
é apresentado por grupos que expõem um pequeno excerto de um texto articulador do trimestre. 
Propôs-se um método de leitura e compreensão do texto que elucidasse suas principais teses, seus 
movimentos internos e o circuito percorrido pelo autor no seu correr. Após a exposição dos grupos, 
seguiram-se debates, em grande parte animados pela docente.
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DO OIaPOquE aO tIO sam: 
a amERICaNEIDaDE E suas 
REPREsENtaçõEs ROmâNtICas
autoria: Paula Cristina Pedrosa [paulacristina.prof@liceuescola.com.br] 
Marley dos Santos Cruz [marleycruz.prof@liceuescola.com.br]
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
área: Inglês

Foi proposto um projeto aos alunos do 2º ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico e do 2º ano 
do Ensino Médio Regular no ano de 2014 denominado “Do Oiapoque ao Tio Sam: a americanei-
dade e suas representações românticas”. Esse projeto envolveu a área de Linguagens e Códigos, 
mais especificamente Língua Portuguesa e Língua Inglesa, em uma ação interdisciplinar.
A leitura de contos americanos e ingleses foi o ponto de partida para o desenvolvimento dos traba-
lhos, que culminou com produções artísticas como releitura dos escritos originais.

DO PLaNO PaRa O EsPaçO: uma PROPOsta 
DE INtRODuçãO À gEOmEtRIa EsPaCIaL
autoria: Roseana da Souza Pellozo [roseana.pellozo@gmail.com] 
Instituição: Colégio Equipe
área: Matemática

A partir de um problema proposto é dado início à discussão de como a representação de objetos 
tridimensionais é feita no plano bidimensional. A atividade é proposta para alunos da 2ª série do 
Ensino Médio para introduzir o curso de geometria espacial. O problema é: uma caixa de produto 
longa vida é construída através de sucessivas dobras em uma folha retangular. A partir das dimen-
sões da caixa o aluno deve dizer quais as medidas da folha . A partir daí é dado início a discussões 
sobre como representamos objetos tridimensionais no plano bidimensional. 

éDIPO REI: hIstóRIa, CuLtuRa E 
REEsCRItuRa DOs mItOs E VaLOREs 
gREgOs Na atuaLIDaDE
autoria: Emmanuel Roberto de Oliveira Souza [emmanuelsouza.prof@liceuescola.com.br]  
Kelma Cristina de freitas | Laura de Oliveira Ramalho Misiti
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
área: História

O presente trabalho teve como objetivo esboçar uma análise interdisciplinar da cultura grega na 
atualidade, através de um texto que se constitui o pilar da civilização grega: Édipo Rei, de Sófocles. 
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Para tanto, discutimos o diálogo que a cultura grega, através dessa tragédia, estabelece com várias 
disciplinas do primeiro ano do Ensino Médio: A) Literatura: gênero dramático; B)História e Artes: 
civilização e cultura helênica; C) Matemática: a cultura dos pré-socráticos; D) Filosofia: pensamento 
mitológico e gênese da filosofia; E) Naturais: os pré-socráticos denominados atomistas; F) Sociolo-
gia: a reescritura do mito edipiano na atualidade; G) Educação Física: o olhar para com o outro; H) 
Língua Inglesa: os doze trabalhos de Hércules em inglês e I) Geografia: Édipo cartografado.

ELEtIVa PaPO REtO
autoria: Gisele de fatima zalder Eiras Corrêa [g.eirascorrea@gmail.com]  

Andréa Aparecida Gomes nogueira [andreaagnogueira@ibest.com.br]
Instituição: EE Ryoiti yassuda

área: Orientação educacional – Tema específico: uso de drogas, 
prevenção DST/AIDS, prevenção da gravidez e Bullying

Projeto realizado na disciplina Eletiva na Escola EE Ryoiti Yassuda, em Pindamonhangaba, envol-
vendo o currículo de Biologia e Educação Física em temas transversais. As atividades realizadas 
tiveram como objetivo sensibilizar, conscientizar e formar multiplicadores através da orientação 
sobre a prevenção ao consumo de bebidas alcoólicas, ao uso de drogas, prevenção da gravidez, DST/
AIDS na adolescência e convivência social sem bullying. 

ENsaIOs DIPLOmátICOs
autoria: Alexandro Alberto Pereira [alexandro.pereira@outlook.com] 

Instituição: Colégio São Domingos
área: História

Os conflitos internacionais de 2014, mais destacadamente os que envolvem Rússia e Ucrânia, Israel 
e Palestina, seriam sintomas de uma nova (des)ordem geopolítica? Essa foi a questão que come-
çou a mobilizar discussões entre alunos do Ensino Médio do CSD e seus professores. De que os 
efeitos desses conflitos transcendem as localidades em que se desenrolam não resta dúvida. Fosse 
diferente, não haveria tantas manifestações de repreensão, sanções e alerta de países e organismos 
internacionais aos polos beligerantes. Mas os enfrentamentos não cessam, colocando assim, a todo 
momento, mais e novos elementos para o cenário e a reflexão sobre ele. Daí é que as discussões 
ensejaram investigação. De opiniões estávamos saturados. Recorremos a fontes que subsidiassem 
posicionamentos mais consistentes. Mas, a cada nova abordagem, a complexidade do tema se im-
punha mais ainda. Ao que parece, o humanitarismo difuso manifesto globalmente não tem sido 
capaz de conter o militarismo implacável.
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ENsINO híBRIDO: ROtaçãO POR EstaçõEs 
Em uma auLa DE matEmátICa
autoria: fernando de Mello Trevisani [fernando-mt@hotmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Gestão escolar – Tema específico: Ensino híbrido

Este trabalho consiste em apresentar resultados de uma aula realizada no modelo Rotação por 
Estações, um dos modelos de Ensino Híbrido. Ela foi realizada com uma turma do 2° ano do 
Ensino Médio e foram trabalhos conceituais de Geometria Analítica. Foram quatro estações: uma 
com formulário desenvolvido no Google Docs que permitiu analisar dúvidas sobre cada um dos 
temas já ensinados; outra com outro formulário que continha vídeos e exercícios de um conceito 
novo que deveria ser aprendido em grupo pelos alunos; outra que utilizava a plataforma Khan 
Academy e seus vídeos e exercícios para ensinar o mesmo conceito novo; e outra para que produzis-
sem e compartilhassem vídeos sobre temas já estudados. A aula realizada no modelo Rotação por 
Estações fomentou a troca de informações e a interação entre os alunos, estimulando o diálogo, a 
construção coletiva do conhecimento e a autonomia deles. 

ENsINO POR mEIO DE PEsquIsa 
Na EDuCaçãO BásICa: 
PROCEDImENtOs DEtaLhaDOs
autoria: Maria Helena Esteves da Conceição [marile.est11@gmail.com] 
Suely nercessian Corradini [sncorradini@gmail.com]
Instituição: Colégio vital Brazil
áreas: Inglês; Gestão escolar – Tema específico: Mostra Cultural e o 
ensino por meio de pesquisa – apresentação do processo

Muito se lê sobre as diversas teorias de ensino e aprendizagem, do comportamentalismo ao sociointe-
racionismo, e da necessidade de articulação entre teoria e prática. O jovem passa de paciente a agente, 
porém raras são as oportunidades de apresentar sua criatividade e de optar em qual área de conheci-
mento deseja se aprofundar. Assim acontece na Mostra Científico Cultural do Vital Brasil: se por um 
lado o estudante já opta pela área de maior afinidade, por outro aprende a trabalhar a metodologia 
científica com a mão na massa. O Projeto apresenta-se em etapas que vão da seleção do tema à apresen-
tação do trabalho, contemplando todo o processo de pesquisa. Dessa forma, a relação teoria e prática é 
abordada pelos professores ao longo do desenvolvimento dos projetos e os alunos, além de se tornarem 
autores, inclusive, com possibilidade de ISBN, aprendem protagonizando a construção do conheci-
mento, que por si só já apresenta relevância acadêmica e pode apresentar, ainda, relevância social.
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EsCRIta CRIatIVa: usaNDO a 
ImagINaçãO PaRa aChaR a sua VOz

autoria: Mônica Reiche [moreiche@uol.com.br]
Instituição: Escola vera Cruz / Inglês vera Cruz

área: Inglês

Partindo de atividades que estimulem a imaginação e facilitem a criação de textos, buscamos levar os 
alunos a descobrir o prazer da escrita e o encanto de brincar com ideias e palavras, individualmente 
e colaborativamente. Nas aulas dedicadas à escrita em que usamos essas atividades, percebemos 
um maior envolvimento, uma participação muito mais ativa dos alunos e um comprometimento 
maior na busca de uma produção mais elaborada. 

EsquEma tátICO NO BasquEtEBOL: 
aNáLIsE a PaRtIR Da CâmERa gOPRO

autoria: fábio Alves de Oliveira [foliveira@portoseguro.org.br] 
francisco Tupy Gomes Corrêa [franciscotupy@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Educação física

O projeto Esquema Tático no Basquetebol: análise a partir da câmera GoPro objetiva refletir sobre o 
conteúdo específico da cultura corporal, estimulando a capacidade de reinterpretação, orientando 
para uma postura autônoma na seleção de atividades e procedimentos e, ainda, estreitar a relação 
entre disciplinas importantes na formação plena do aluno, a Educação Física e a Tecnologia Edu-
cacional. Através de um estudo conceitual foi possível estabelecer um diálogo entre movimento e 
tecnologia. Os alunos identificaram os esquemas e transcreveram para o papel estabelecendo uma 
ponte entre conhecimentos prévios e aquisição de novos conteúdos. Após a estruturação do con-
ceito, as equipes simularam os movimentos dos jogadores em um aplicativo CoachNote instalado 
no iPad, então alguns ajustes táticos foram estabelecidos. A próxima etapa foi a transferência do 
aplicativo para uma situação real de jogo 5 X 5.Tudo foi registrado com uma câmera GoPro. O 
filme serviu como instrumento de avaliação.
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EstuDO DO mEIO Nas CIDaDEs hIstóRICas 
DE mINas gERaIs: PERsPECtIVa 
muLtIDIsCIPLINaR E autORaL
autoria: fábio nogueira de Matos Martins [fabio.martins@cmc.com.br]  
fábio Brazolin Abdulmassih [fabio.abdulmassih@cmc.com.br]  
Carolina ferrucci Monção [carolina.moncao@cmc.com.br]
Instituição: Colégio Miguel de Cervantes
área: Artes Plásticas

O presente trabalho consiste no processo de aprimoramento dos estudos e aprendizagem de va-
riadas disciplinas envolvidas no estudo do meio das Cidades Históricas de Minas Gerais para o 1º 
ano do Ensino Médio. O projeto prevê uma pesquisa de campo nos locais visitados, tendo como 
referência a produção de um diário de viagem, a gravação de áudio e o registro de imagens em foto 
e vídeo. Após o estudo de campo, o projeto proporciona a produção autoral de um material docu-
mental por meio de software de edição de vídeo e áudio.

FEIRa sOBRE CIDaDEs amERICaNas –  
uma ExPERIêNCIa COm FOCO 
NO sENtIDO Da REDaçãO
autoria: Luciana Impocetto Marcheti [lumarcheti@gmail.com] 
Instituição: CE SESI – Rio Claro
área: Inglês

Esta experiência partiu de uma unidade do material didático de Inglês da Rede SESI/SP cuja te-
mática é a do universo do trabalho temporário no exterior. A prática se desenvolveu no 3º ano 
do Ensino Médio que, instigado por tal possibilidade, nos solicitou conhecer cidades americanas 
onde se pudesse buscar tais oportunidades. Resolvemos unir as discussões trazidas pelo material 
à sugestão dos alunos e organizamos um trabalho que culminou em uma feira sobre os Estados 
Unidos com estandes sobre essas cidades, suas atrações turísticas, localização, melhor período para 
visitação e oportunidades de emprego para jovens. Nosso objetivo foi desenvolver a acuidade lin-
guística por meio de tarefas com foco no sentido, a saber: a escrita de um currículo, de uma carta 
de apresentação (ambos previstos pelo material didático) e de um folder sobre a cidade pesquisada, 
atentando-se para as características do gênero. Os achados da pesquisa foram apresentados em 
língua materna aos demais alunos da escola.
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FEstIVaL DE CINEma/CuRtas-
mEtRagENs gDVItO

autoria: Cleusa Dellagnese [cleusadellagnese@hotmail.com]
Instituição: Colégio Guilherme Dumont villares

área: Português

 O Festival de Cinema do GDV consiste em uma produção, em vídeo, de curtas-metragens baseados 
em obras da Literatura clássica e tem por objetivo aprimorar conhecimentos teóricos e literários 
sobre os imortais Machado de Assis e Edgar Alan Poe e, a partir daí, a produção de um filme ama-
dor e inédito totalmente elaborado pelos alunos da Instituição. O projeto, além de criar, estimular 
a leitura e sensibilizar o educando à arte do cinema, procura desenvolver as múltiplas habilidades 
relacionadas a produção, leitura e posicionamento crítico em relação à sétima arte no mundo em 
que o cerca. O alicerce deste projeto está, justamente, na interação destes estudantes com a cons-
trução histórico-ideológica no seu contexto de vida, cujo processo resulta na subjetividade. A partir 
daí, ele transforma o que era subjetivo em uma produção cinematográfica que passa por um pro-
cesso de julgamento e seleção e culmina com a Noite de Premiação dos curtas em onze categorias. 

FILOsOFIa – aPRENDIzagEm 
Em CONstRuçãO

autoria: Almir José da Silva [almirfilos81@gmail.com]
Instituição: Liceu Santista

área: filosofia

Como tornar o processo de aprendizagem mais significativo? Ou ainda, colaborativo, e, sobretudo, 
vivencial. Com estas indagações que ultrapassam as questões atreladas ao conteúdo e pedem um 
olhar em atuação, a proposta dos “Jogos políticos” nasce.
O presente jogo tem o objetivo de trazer aos alunos a vivência de escolhas que repercutem direta-
mente sobre três itens presentes nas ações que são: política, poder e uso da força, seja esta física, 
seja moral, seja social.
A atividade foi desenvolvida nas aulas de Filosofia, junto a alunos do 2º ano do Ensino Médio e se 
utilizou de roteiros, vídeos e uso de tecnologia em estrutura de jogo semelhante a de um RPG, role 
playing game, em português “jogos de interpretação de papéis”.
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FILOsOFIa E ExPERIêNCIa EstétICa: 
aPRENDENDO COm a LItERatuRa
autoria: Luis fernando Lima e Silva [fer_phresto@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio nova Geração
área: filosofia

Considerando a importância da experiência leitora para uma formação intelectual e humanística, 
foi realizado um trabalho que contemplasse a formação do aluno em seu caráter formal e cultural. 
Para tal, foi adotada uma atitude interdisciplinar, caracterizada pela junção do universo literário 
com a filosofia clássica. Esta prática foi realizada com alunos do 1º ano do Ensino Médio da rede 
pública de São Paulo e teve como resultado apresentações orais e escritas que explicitavam as leitu-
ras filosóficas realizadas pelos estudantes a partir das obras literárias selecionadas, nos quais foram 
observados não só a apropriação de conceitos filosóficos, mas também um entendimento advindo 
de uma experiência estética com a obra literária.

FILOsOFísICa
autoria: José Augusto Ribeiro [augusto_angellus@hotmail.com] 
Helder Clementino Lima Silva [prof.heldersilva@gmail.com]
Instituição: EE Ryoiti yassuda
área: Gestão escolar – Tema específico: Relacionar conhecimentos de 
diversas áreas e perceber convergências entre os mesmos.

O trabalho foi realizado com base na observação das grandes descobertas e invenções da humani-
dade desde a Antiguidade e nas transformações que estas proporcionaram às populações por elas 
afetadas. Com isso, procurou-se demonstrar como os diversos tipos de conhecimentos se interpe-
netram e formam um todo no qual baseamos nossas vidas, e que cada transformação no mundo faz 
com que o homem também se transforme nesse contexto, assim como cada mudança que o homem 
opera em si e em seu modo de ver o mundo também acarreta uma transformação na forma de se 
situar e se relacionar com ele.

FísICa E LItERatuRa: FuRtIVas RELaçõEs
autoria: Luís Gomes de Lima [luis.gomes.lima@usp.br] 
Instituição: Colégio Magno
área: física

A articulação entre a física e outras formas de cultura, entre elas a literatura, propicia aos estudan-
tes uma compreensão de visões de mundos complementares à simples descrição matemática de 
fenômenos físicos, os quais são bastante presentes nos materiais didáticos do Ensino Médio (EM), 
ao fornecer uma formação cultural mais ampla e um acesso ao conhecimento da história e filosofia 
da física, suas relações com a sociedade e com a cultura, garantindo uma melhor compreensão da 
física enquanto atividade humana. Nesse contexto o presente trabalho tem por objetivo verificar 
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como a literatura e seus recursos, as metáforas, analogias e leituras, podem contribuir para o sur-
gimento de pseudoconceitos, que tratados didaticamente fomentam a construção de conceitos 
físicos genuínos. A conversão semiótica entre a leitura de obras literárias e os conceitos físicos sub-
sidiaram o estudo realizado, que após avaliados e analisados resultaram na validação da literatura 
como ferramenta ao ensino de física.

gamEs & PuzzLEs
autoria: Marcio Monteiro Sandron [msandron@ig.com.br]

Instituição: EE Ministro Costa Manso
área: Matemática

A utilização de jogos e quebra-cabeças na disciplina de Matemática para o Ensino Médio atua como 
uma ferramenta motivadora e aceleradora do aprendizado, atraindo o aluno para a sala de aula, o 
que permite então desenvolver a aplicação e ensino dos conceitos com maior agilidade.
Os jogos, brinquedos, brincadeiras ou questões dos games e puzzles testam o raciocínio. Sua so-
lução pode ser simples ou complexa, mas é preciso paciência. Como estimulam o cérebro a pensar, 
quanto mais você os experimenta, mais fáceis eles ficarão.

gêNEROs OPINatIVOs mIDIátICOs
autoria: João Batista Alvarenga [alvarenga@objetivosorocaba.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: uso 

de mídia digitais no processo de ensino-aprendizagem

O Projeto “Gêneros Opinativos Midiáticos” foi produzido em grupo e explorou a produção textual 
combinado com o uso do computador e pesquisas na internet. O resultado foi apresentado à classe 
em telão, como nota complementar do último bimestre.

gEOgRaFIa LItERáRIa: LItERatuRa 
Na (Da) VIDa, gEOgRaFIa quE 

CONtExtuaLIza E (RE)humaNIza
autoria: Maria fernanda queiroga Cruz Penteado Salomão [mariafepuc@gmail.com]  

Juraci Alcântara | Gilberto Rodrigues
Instituição: Colégio Magister

área: Português

O ato de ler ganha cada vez mais destaque e importância, por conta de todas as demandas im-
postas pela atual sociedade da informação, e, justamente por isso, refletir e encontrar caminhos 
que despertem o prazer pela leitura – especialmente pela leitura significativa, que agregue valores, 
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provoque reflexão, desperte a curiosidade e contribua para a (re)humanização dos leitores – é um 
grande desafio para todos os educadores.
Assim, a ideia de realizar um estudo com os jovens, a partir de uma temática comum a disciplinas 
diferentes, permitiu um tratamento pedagógico no qual conteúdos abstratos puderam ser recons-
truídos a partir das percepções dos próprios estudantes.
Nesse sentido, as diferentes atividades que foram desenvolvidas possibilitaram a consolidação de 
um projeto de sucesso, reconhecido nacionalmente, inclusive pelo prêmio Viva Leitura.

gEOmEtRaNDO
autoria: Graziela Cavenaghi Dias [grazicavedias@hotmail.com] [graziela.dias@sesisp.org.br]
Instituição: CE SESI nº 435 – votuporanga
área: Matemática

Geometrando: o nosso maravilhoso mundo geométrico. Projeto com Geometria Espacial, com 
foco na vida futura do aluno e na responsabilidade da escola em desenvolver a habilidade de visua-
lização, construindo os conceitos geométricos, de forma significativa e divertida, desmistificando 
a Matemática e a relacionando com o mundo real. Proposta de valorização do trabalho autônomo 
do aluno, com envolvimento de toda comunidade escolar.

gRêmIO aLém DO LazER
autoria: Thomaz Assaf Pougy [tpougy@hotmail.com]  
Gabriel Castro Branco [gabribcb@hotmail.com]  
Giulia Mathias Lima [giuliamathias@gmail.com]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
Aprendizagem + diversão = contribuição para a comunidade

O	“Grêmio	além	do	lazer’’	demonstra	como	alunos	do	Ensino	Médio	e	Fundamental	II,	por	meio	de	
suas próprias ideias e iniciativas, podem promover atividades que ultrapassam os limites do entreteni-
mento e introduzem, no dia a dia dos alunos, conceitos pedagógicos com uma abordagem diferenciada. 
Quando um projeto envolve toda a comunidade, o aprendizado une-se à diversão para formar novos 
cidadãos e alimentar mais projetos, criando um ciclo de contribuições para a própria comunidade.

hOjE é DIa DE ROCk, BEBê!
autoria: Carlos Eduardo Rainov [carlosrainov@gmail.com]  
nadya Analy Araujo Silva [nadya.analy@hotmail.com]
Instituição: EEI Profª. Maria Ribeiro Guimarães Bueno
área: História

O trabalho buscou apresentar o cantor Cazuza e a banda Legião Urbana enquanto protagonistas 
juvenis de sua época, os idos dos anos 1980 e 1990. Suas canções emblemáticas foram marcantes 
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durante o período da redemocratização brasileira ao retratar todos os anseios que permeavam a 
juventude da época.
Os alunos tiveram contato com as músicas, com as biografias dos artistas e com o contexto histó-
rico em questão, que incluem o período da propagação do vírus do HIV.
A produção de um filme e sua apresentação em forma de première de cinema foram o trabalho final.

INEVItáVEL (VIDa E mORtE)
autoria: Luciane Izabel ferreira Henckmaier [luciane.henk@hotmail.com] 

Monica De Mattia [mkamattia@hotmail.com] 
Instituição: EEB Industrial de Lages

área: filosofia

Este relato tem por objetivo apresentar uma experiência realizada nessa escola pública, localizada 
no interior de Santa Catarina, que tem cerca de mil alunos. Possui uma estrutura bem grande com 
ginásio de esporte, campo de futebol e grande pátio. O trabalho foi realizado nas aulas de arte, 
com turmas do terceiro ano do Ensino Médio. Partindo de reflexões sobre a vida e a morte, foram 
apresentadas algumas poesias sobre a morte, o que intrigou os alunos por esse tema ser muito 
comum na escola. Em segundo momento, fizeram algumas ilustrações a partir das poesias e foram 
separados em grupos para recitá-los. No terceiro momento, foram apresentadas obras de Frida 
Khalo e Salvador Dalí, que tratam da morte. A proposta prosseguiu com performances e uso das 
indumentárias dos personagens e finalizou com um ensaio fotográfico e um vídeo.

INgLês muLtIDIsCIPLINaR: wE stuDy 
musIC, aRts aND thE CINEma!

autoria: Daniel zerbetto Domingues [danielzerbetto@gmail.com] 
Instituição: Colégio fAAP

área: Inglês

Projeto com foco na multidisciplinaridade das línguas estrangeiras, com o objetivo de desenvolver 
conhecimento e olhar crítico para as artes. Os alunos estudam a História da Música, Introdução 
às Artes e Cinema, na língua inglesa. Os alunos dialogam com os temas sugeridos através de aulas 
expositivas e exercícios práticos. No fim do ano letivo, eles produzem um curta-metragem sobre o 
tema Direitos Humanos.
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INtERVENçõEs uRBaNístICas Em 
áREas DE FaLêNCIa Da CIDaDaNIa
autoria: Osvaldo ferreira [geoferosv@gmail.com]
Instituição: Escola nossa Senhora das Graças – Gracinha
área: Geografia

Geografia – Replanejando a Cidade de São Paulo: Intervenções urbanísticas dos alunos do 2º ano 
do Ensino Médio da Escola Nossa Senhora das Graças – Gracinha, dentro do Projeto Interdiscipli-
nar Metrópoles e Cidadania. Após discussões dentro dos grupos deverão emergir consensualmente 
propostas de intervenção de grande envergadura no espaço urbano de São Paulo, que sejam fac-
tíveis fisicamente e viáveis financeiramente. Intervenções urbanas da mesma monta realizadas em 
outras cidades mundo afora, podem e devem ser utilizadas como exemplos de factibilidade física 
e viabilidade financeira. É imprescindível que a intervenção urbana planejada pelo grupo produza 
um impacto estruturante no presente e principalmente no futuro da cidade. Explicitar possíveis 
fontes de financiamento público, justificar o projeto recorrendo à Constituição Federal de 1988, ao 
Estatuto das Cidades, à Lei Orgânica Municipal, ao Plano Diretor da Cidade de São Paulo e à Lei de 
Zoneamento Urbano também é fundamental.

jORNaL Da hIstóRIa
autoria: Diva de Toledo Cesar Ommundsen [toledodiva3@gmail.com] 
Rute Augusto Possebom [rute.possebom@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
área: História

Este trabalho teve como principal objetivo utilizar o conhecimento histórico na produção de textos 
jornalísticos, por meio da análise de fatos históricos e das mudanças e permanências dentro do processo 
histórico. O espírito crítico foi exposto por meio do uso da norma culta em editoriais, notícias e charges.
Os conteúdos atitudinais, como o respeito à opinião dos pares e a solidariedade no grupo, foram 
observados durante toda a confecção do trabalho.

jOVENs DO FutuRO: a ImPORtâNCIa 
Da EsCOLa PúBLICa Na 
EsCOLha PROFIssIONaL
autoria: fernanda Correia Silva [nandaco@yahoo.com] 
Márcio Cavalcanti de Andrade [marciocavalcanti83@yahoo.com.br] 
Instituição: EE Prof. Eurico figueiredo
área: Orientação educacional – Tema específico: Orientação educacional

Orientar e oferecer aos estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Eurico Figueiredo 
uma visão global e detalhada sobre os diversos cursos de formação profissional, considerando seus 
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interesses, valores, personalidades, habilidades (aspirações) e seus limites (possibilidades). DESEN-
VOLVIMENTO: 1ª ETAPA – Sensibilização e adaptação da atividade; 2ª ETAPA – Conhecimento 
sobre interesses e aptidões em três fases: primeira, resposta sobre seus interesses, identificando 
potenciais e o estilo de vida que gostariam de ter; segunda, composta de um quadro para desco-
brirem inclinações; terceira, ao reler suas respostas da primeira fase. Com resultados obtidos na 
segunda fase, preenchem as 10 carreiras que surgiram no decorrer da atividade. A ETAPA FINAL – 
entrega de um kit com folders sobre estágios, empregos, guias de carreiras, provas de vestibulares. 
Nessa avaliação, serão pontuados critérios como: envolvimento pessoal, participação, criatividade, 
iniciativa, interesse, convívio e colaboração no grupo.

LIVRO: a PRODuçãO autORaL COmO 
POtENCIaLIzaDORa Da DImENsãO 

CuLtuRaL DOs aLuNOs DO ENsINO méDIO
autoria: viviane ferreira de Almeida [biblioteca@liceusantista.com.br] 

Instituição: Liceu Santista
área: Português

A pluralidade dos suportes de produção e publicação de textos é um dado da contemporaneidade. 
Posta esta realidade, há um cenário privilegiado para o estímulo do aluno enquanto protagonista 
de sua própria narrativa e é a partir dessa observação que o projeto “Livro: a produção autoral 
como potencializadora da dimensão cultural” se estrutura com o objetivo de ofertar as condições 
para que os alunos do Ensino Médio exercitem a sua potência criativa de escrita. 

matEmátICa E a “DIDátICa Da 
autONOmIa” – tRatamENtO 

Da INFORmaçãO
autoria: narahan Dib fracalanza [dib.nara@gmail.com]

Instituição: EE Prof. Antônio Alves Cruz
área: Matemática

Trabalho realizado para evidenciar a diferença entre o que é a representação de uma função e o 
que é um infográfico. Desenvolvemos, com dados concretos, a autorreflexão sobre aproveitamento 
individual e coletivo, autonomia e solidariedade durante o processo de investigação e tomada de 
decisão em relação às metas individuais e coletivas e quais as ações subsequentes mais relevantes.
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mOBILIDaDE uRBaNa: a BICICLEta 
COmO mEIO DE tRaNsPORtE, LazER E 
BENEFíCIO PaRa a quaLIDaDE DE VIDa
autoria: newton Santos Cheberle [newton.cheberle@cmc.com.br] 
Marco Augusto [marco.augusto@cmc.com.br]
Instituição: Colégio Miguel de Cervantes
área: Geografia

Este projeto estabelece uma reflexão sobre a mobilidade e o transporte na cidade de São Paulo e 
suas implicações no planejamento urbano. Também destaca os sérios problemas ambientais e de 
saúde relacionados às práticas governamentais voltadas ao uso exclusivo de vias públicas destina-
das aos automóveis, sobretudo particulares. Como parte da solução, se propõe a possibilidade de 
incorporar a bicicleta nos sistemas de mobilidade urbana e no cotidiano das pessoas, sugerindo a 
elaboração de planos cicloviários.
O projeto extrapola a ideia da bicicleta apenas como um veículo, mas também como forma de 
saúde, bem-estar e de humanizar a relação cidadão/cidade.
Por fim, o presente projeto tem como produto final uma proposta cicloviária feita pelos alunos que 
perfaça o trajeto residência-colégio.

musICaNDO a hIstóRIa: ENCENaNDO 
E CaNtaNDO ChICO BuaRquE
autoria: nadya Analy Araujo Silva [nadya.analy@hotmail.com] 
Carlos Eduardo Rainov [carlosrainov@gmail.com] 
Instituição: EEI Profª. Maria Ribeiro Guimarães Bueno
área: História

O presente trabalho buscou apresentar o cantor enquanto protagonista juvenil de sua época, os 
idos dos anos 1960, 1970 e 1980. Suas canções emblemáticas foram marcantes durante o período 
ditatorial brasileiro, além de importante fonte de conhecimento histórico.
Os alunos tiveram contato com as músicas, com a biografia do artista e com o contexto histórico 
em questão e a produção de um musical foi o trabalho final.
A assimilação do período histórico, bem como a obra poética e musical de Chico Buarque e a cons-
cientização da necessidade da luta constante pela manutenção da liberdade de expressão foram os 
aspectos provocadores e motivadores de todo o trabalho.
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O DEsENVOLVImENtO Da autONOmIa 
DE EstuDaNtE COmO FERRamENta PaRa 

O BOm DEsEmPENhO aCaDêmICO
autoria: Cláudia Maria Tozzi Bernardino Tommasini [claudia@escolavillare.com.br] 

Diego Aparecido Rondon [diego_rondon@yahoo.com.br] 
Instituição: Escola villare

área: Orientação educacional – Tema específico: Orientação de Estudos no Ensino Médio

Projeto de Orientação de Estudos que possibilita a adaptação dos alunos do 1° ano do Ensino 
Médio às demandas do novo segmento, além de oferecer condições para uma aprendizagem de qua-
lidade. Mostra a experiência da Escola Villare com o trabalho de desenvolvimento de habilidades e 
competências que permitirão aos alunos o prosseguimento nos estudos com eficiência.
A proposta apresenta uma abordagem na qual o aluno deve ser participante ativo e comprometido 
no processo de aprendizagem e, portanto, deverá ser submetido a um instrumento formativo que 
promova o desenvolvimento de sua autonomia como estudante.

O FaNtástICO Na saLa DE auLa:  
a ExPERIêNCIa DE PRODuçãO DE um LIVRO

autoria: Rafaela Marques Rafael [rafaelamarquesra@gmail.com]  
Lourdes Cerdeira Moreira [lourdes.moreira@edu.sc.senai.br]

Instituição: CE SESI – Santa Catarina
área: Português

O trabalho intitulado “Contos Fantásticos” teve como objetivo a produção de um livro de contos 
fantásticos com os alunos do segundo ano do Ensino Médio do ano letivo de 2014 da unidade 
do Senai de Itajaí/SC. Durante as aulas de Língua Portuguesa e Literatura com o estudo do mo-
vimento romântico foi exposto e contextualizado aos alunos as gerações românticas, enfatizando 
a segunda – suporte do trabalho. Os estudantes leram o livro “Noite na Taverna” – Álvares de 
Azevedo, visitaram o fantástico de Edgar Alan Poe com os contos “A carta Roubada” e o “O Gato 
Preto”, e perceberam e discutiram as nuances do gênero no filme “Drácula de Bram Stoker” – Fran-
cis Ford Coppola, entre outras indicações feitas pela professora. O processo de escrita foi marcado 
por reescritas e correções atentas da professora. Como desfecho, o colégio proporcionou aos alu-
nos e seus responsáveis um coquetel de lançamento e entrega do livro, para assim selar e destacar a 
magnitude do trabalho no qual se envolveram.
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O LIVRO E a LEItuRa: a DIaLétICa ENtRE 
LItERatuRa E aRtE tECNOLógICa
autoria: Lidiane Confessor de Cerqueira zahra [lidianeconfessor@ig.com.br] 
Instituição: Colégio Arbos
área: Português

O professor de Língua e Literatura Portuguesa tem diante de si o constante desafio de desenvolver a 
leitura literária dos alunos. Tradicionalmente a prática da leitura se dá por meio do livro, suporte de 
reconhecida importância cultural e valor simbólico que representa na sociedade o conhecimento.
Hoje, a leitura do livro impresso divide espaço com as leituras digitais, que atendem aos anseios da 
nossa moderna sociedade tecnológica.
A proposta que será apresentada nesse trabalho destacará a leitura no suporte físico do livro aliada 
à arte tecnológica.
O trabalho desenvolvido ofereceu aos alunos a experiência da leitura literária integrada a um livro 
não convencional com o objetivo de treinar seu olhar e desafiá-lo a vivenciar leituras inovadoras, 
fomentando habilidades e competências proporcionadas pelo ato de ler.
Assim, o diálogo entre o livro tradicional e a tecnologia pode ser estabelecido com cumplicidade e 
parceria sem que um exclua o outro.

O muNDO DE PaChaCutEC: CORPO 
E aLma Da sOCIEDaDE PERuaNa
autoria: Alexandre nicolae Muscalu [anmuscalu@gmail.com] 
Leandro Moreira Rosa [le.rosa83@gmail.com]
Instituição: Colégio São Domingos
área: História

Pachacutec foi o imperador inca responsável pelo auge da expansão do império, projetando Machu 
Picchu e criando uma importantíssima rede de comunicação de todo o território sob o nome de 
Qhapaq Ñan, Caminho Real. Vislumbrou-se com este projeto alcançar a cosmovisão da sociedade 
peruana – indígena e colonizada – a partir da consciência que desenvolveram sobre a dimensão 
física dos corpos e uma particular visão do universo associada às transformações socioculturais 
resultantes da conquista europeia. Além de investigações sobre a história e a sociedade peruanas, 
o projeto desenvolveu diversas atividades de condicionamento físico e arqueologia preparatórios 
para a realização da desafiante Trilha Inca, concretizada em novembro de 2014.
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O RéquIEm DE LamaRCk
autoria: Peterson Lásaro Lopes [lopespl@gmail.com]  

Sandra Maria Rudella Tonidandel
Instituição: Colégio Dante Alighieri

área: Biologia

Lamarck é geralmente menosprezado na escola. Razoáveis antes de Darwin, Bates e Wallace, as 
ideias de Lamarck passaram a ser ridicularizadas após as pesquisas de Weissman, e foram até 
mesmo deturpadas por motivos sociais, econômicos e linguísticos.
Apesar das propostas de Lamarck serem similares às de Erasmus Darwin e terem servido, em al-
guma medida, para as de Charles Darwin, foram reduzidas às leis do “uso e desuso”, à “transmissão 
dos caracteres adquiridos” e ao batido exemplo do pescoço das girafas.
Contudo, ainda que seja visto como “o que errou”, Lamarck está nos dias de hoje tanto nas salas 
de aula por anacronismo teórico quanto também nos centros de pesquisa. Metaforicamente, en-
quanto se tenta lacrar as portas da escola contra Lamarck, mal se percebe o quão ele está sendo 
celebrado, em um tipo de “réquiem clandestino”.

OBsERVasOm: CONCEItOs Da ONDuLatóRIa 
NOs INstRumENtOs musICaIs

autoria: Humberto Henrique Megiolaro [humberto.megiolaro@hotmail.com] 
Instituição: Escola villare

área: física

A Física é uma disciplina carregada de representações por parte dos alunos. Difícil, trabalhosa, 
dura... No entanto, quando é observada a correspondência de suas construções, clássicas ou não, 
no cotidiano, impregna-se de significados e desperta um olhar mais atento (e por isso mas eficaz 
para a aprendizagem) por parte dos estudantes de Ensino Médio. Partindo da preocupação com 
tais dificuldades de compreensão, surge a possibilidade de construção de conhecimento em sala de 
aula com a “observasom” das premissas de alguns fenômenos de ondulatória a partir do contato 
com instrumentos musicais, oferecendo uma aprendizagem contextualizada e significativa, favore-
cendo a apreensão duradoura de conceitos físicos cobrados nas avaliações externas e vestibulares.

Os mENEstRéIs CONtEmPORâNEOs
autoria: Margareth Cipolini [mcipolini@uol.com.br]  

Marcelo de Souza Brandão [mbrands@uol.com.br]  
Lilian Pivato [lilianpivato65@gmail.com]

Instituição: Colégio Hebraico Brasileiro Renascença
área: Português

A partir da leitura de textos sobre o imaginário medieval, o nosso trabalho consistiu na elaboração 
de cordéis, pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio. A atividade envolvia diversos objetivos como: 
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ampliar a capacidade da leitura e elaboração de fichamentos; proporcionar ao aluno contato com 
o cordel e suas especificidades, bem como com os mitos e fantasias da cultura medieval e por fim 
estimular a criatividade, ao reunir em imagens e palavras dois universos distintos do ponto vista 
espacial e temporal. A atividade foi interdisciplinar (História, Literatura e Redação) e durante o 
processo constatamos um entrosamento e envolvimento por parte dos alunos, que se sentiram 
motivados, recompensados e valorizados com o produto final de seu trabalho.

PaLaVRas CaNtaDas E ENCaNtaDas
autoria: Loris frasinelli [loris.frasinelli@hotmail.com]  
Lais Helena Mendes de freitas Guimarães [laishelenaguimaraes@hotmail.com]
Instituição: EE Ryoiti yassuda
área: Português

O projeto teve como objetivo aprimorar a linguagem poética, pouco apreciada pelos alunos. Desa-
fiá-los a conhecer a sua importância nas avaliações externas, bem como na sua vida. Uma proposta 
baseada no diálogo com diferentes autores, na leitura, produção de poemas e dramatização. Ob-
servamos o desenvolvimento e o interesse dos participantes no que diz respeito ao seu letramento 
literário e suas apreciações estéticas.

PaRtICIPaR DE COmPEtIçõEs: uma 
POssIBILIDaDE PaRa amPLIaR 
NOssas OPORtuNIDaDEs DE 
ENsINO E aPRENDIzagEm
autoria: Renata Siqueira Silva [renata_siqueira27@yahoo.com.br]  
Simone Regina Casorla [simonecasorla@yahoo.com.br]  
Katiúscia de Oliveira Cason [katycason@gmail.com]
Instituição: CE SESI nº 408 – Limeira
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 
específico: Ampliar oportunidades de ensino e aprendizagem

Neste trabalho, relatamos nossa experiência interdisciplinar, envolvendo geografia, biologia e quí-
mica, relacionada à orientação de grupo de estudantes do Ensino Fundamental e Médio para par-
ticipação no “6º Grande Desafio” promovido pelo Museu Exploratório de Ciências da UNICAMP 
no ano de 2012. 
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PENsaNDO NO sENtIDO DO 
BaLaNCEamENtO Das EquaçõEs 

químICas atRaVés DE sImuLaDOREs
autoria: Ricardo Augusto Marques da Costa [ricmarques2005@gmail.com]  

Tássio Jordão Brito Silva [tassio72@hotmail.com]
Instituição: Colégio Santo Ivo

área: química

Balanceamento de uma equação química é um dos conteúdos mais importantes dentro da Química, 
já que é base para o entendimento dos diversos fenômenos que ocorrem na natureza. O objetivo 
deste trabalho é propor que o aluno perceba a lógica do processo de balancear através do uso de 
simuladores contidos em seus livros didáticos digitais. Através de encontros realizados por grupos 
de alunos interessados no tema, foi proposto que eles utilizassem os simuladores presentes no livro 
didático digital adotado pelo colégio e pudessem descrever a lógica encontrada no balanceamento 
das equações. Após documentado, pediu-se a socialização com os colegas dos resultados obtidos e, 
consequentemente, a discussão em torno da melhor conclusão. Percebe-se que quando é proposto 
ao aluno pensar na forma como realiza seus exercícios, de uma forma lógica e discutida, fica mais 
clara sua forma de aprendizagem, podendo extrapolar para outros conteúdos. 

PERCEBENDO O quE sEI, ELaBORaNDO 
hIPótEsEs E INtERLIgaNDO CONCEItOs: 
uma PROPOsta PaRa auLas DE FísICa

autoria: frederico Cesar Matias Cardoso Guedes [frederico.guedes@liceusantista.com.br] 
Instituição: Liceu Santista

área: física

O Projeto de Física desenvolvido no Liceu Santista, em Santos, teve início em fevereiro do ano de 
2015, com a proposta de explorar os indícios de conceitos da Física que os estudantes já possuem, 
de modo real e cotidiano. A justificativa está no fato de que, a partir desses indícios de conhecimen-
tos anteriores, busca-se construir o conceito tal e qual é aceito atualmente. Algumas estratégias 
foram implementadas com o objetivo de trazer a Física mais próximo dos estudantes.
Com base nessa perspectiva, os estudantes realizam teste de concepções alternativas, debatem si-
tuações e fenômenos da natureza ou criados pelo homem, apresentam seminários expondo suas 
hipóteses, resolvem, criam e explicam exercícios, relacionam conceitos por meio de mapas concei-
tuais e comparam seus resultados com um “pós-teste”. Dessa maneira, enxergam o que ainda é ne-
cessário para atingir o domínio de conceitos físicos. Trata-se de uma nova concepção metodológica 
para ensino aprendizagem da disciplina.
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PEsquIsa DE CamPO: quaLIDaDE DE 
VIDa NOs muNICíPIOs DE sOROCaBa E 
VOtORaNtIm POR aLuNOs DO 1º aNO Em
autoria: Lilian Cristina Mariano de Souza Hein [liliancms@gmail.com]
Instituição: CE SESI nº 006 – Sorocaba
área: Biologia

A definição de saúde não se limita mais a apenas “ausência de doenças”. Partindo deste ponto, 
foram trabalhadas as definições de saúde segundo a OMS e o SUS, que contemplam também a 
questão social. A fim de constatar se a população tem saúde e qualidade de vida adequada, tendo 
como base as definições estudadas, os grupos de alunos do 1º ano do EM realizaram pesquisa de 
campo nos municípios em que residem (Sorocaba e Votorantim). Cada grupo ficou responsável 
por uma das cinco áreas: Saúde, Educação, Meio Ambiente, Lazer e Cultura e o Saneamento Básico.
Foram realizadas pesquisas em sites para coleta de informações e dados oficiais, seguido de visitas 
dos alunos aos principais locais relacionados às áreas, onde entrevistaram usuários dos serviços e 
profissionais e também registraram suas observações, seguida da análise e conclusão do grupo para 
a elaboração do relatório, apresentação de seminário e reflexão final em forma de artigo de opinião. 

PINDa Em PEquENa EsCaLa
autoria: felipe de Paula Batista Cesar [felipegeodepaula@hotmail.com] 
Marluce de freitas [marlucedefreitas@hotmail.com]
Instituição: EE Ryoiti yassuda
área: Artes Plásticas

Conhecer a cidade onde se vive é algo muito importante para o jovem entender as transformações 
que ocorrem em seu território. O objetivo principal do projeto “Pinda em Pequena Escala” é fazer 
com que o jovem veja a sua cidade por outro ângulo, conhecendo melhor a sua história, compreen-
dendo o que levou à sua construção e localizando-a dentro desse processo. Para o desenvolvimento 
das aulas ao longo do semestre, foram utilizadas estratégias que tornaram as aulas mais dinâmicas 
com maior participação e envolvimento dos alunos. Ao final do projeto, em grupos, apresentou-se 
para toda a comunidade escolar o que foi desenvolvido ao longo das aulas, com a exposição de 
maquetes confeccionadas contando um pouco da história do município. Pode-se concluir que os 
objetivos foram alcançados com êxito, com a assimilação da construção histórica da cidade e me-
lhor desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. O projeto desenvolvido destinou-se aos 
alunos do Ensino Médio. 
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POR quE NãO um BRasIL 
mELhOR PaRa tODOs?

autoria: Maria Regina nunes de Campos [camposmrn@uol.com.br] 
João francisco da Rocha neto [jfrneto1@hotmail.com]  

Erika Pettermann da Silva [erika@adm.eel.usp.br]; 
Solange Cristina Arantes e Silva Jofre [solangejofre@bol.com.br]

Instituição: EE Prof. José Pereira éboli
área: História

Deflagrar debates e reflexões sobre temáticas voltadas para as políticas públicas brasileiras a partir de 
atividades diversificadas, como palestras sobre serviços públicos com advogado; apreciação de filme 
sobre a época da ditadura militar, Zuzu Angel (2006), dirigido pelo cineasta Sérgio Rezende; leitura crí-
tica e interpretação de letras de músicas de cunho político, com o apoio de um músico da comunidade;
promover um evento de reflexão política e cultural na escola, com o apoio de agentes comunitários 
especializados; e uma atividade extraclasse no Memorial da Resistência de São Paulo, possibili-
tando a interação e participação dos alunos em vivências que os conscientizem sobre a importância 
de reivindicar seus direitos junto ao poder público; elaborar e produzir materiais didáticos espe-
cializados, em formato de painéis fotográficos, voltados para o registro dos sistemas políticos do 
mundo ocidental, em coautoria do aluno, integrando conhecimentos e saberes.

PROCEDImENtOs matEmátICOs PaRa um 
CONsumO REFLExIVO DE ENERgIa ELétRICa

autoria: André Mendes Cardoso Sequeira [professor.andremendes@gmail.com] 
Instituição: EE Romeu de Moraes

área: física

Este projeto visou ampliar o conhecimento dos alunos sobre o uso consciente de energia elétrica, 
orientando-os para uma reflexão acerca das suas contas de consumo residencial. Para isto, desen-
volvemos atividades registradas em forma de questionários, envolvendo construções de gráficos, 
observações, medições, cálculos, procedimentos de conversão de grandezas físicas e utilização de 
conceitos estatísticos, buscando uma mudança na postura de cada educando sobre a redução no 
consumo, a utilização segura da energia elétrica e a preservação dos nossos recursos naturais.
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PRODuçãO DE CuRta-mEtRagEm
autoria: Cintya Renata de Próspero [cprospero@portoseguro.org.br] 
Alice de Martini [adm@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro – unidade valinhos
área: Português

Cinema e ação, a produção de audiovisual como discurso na aprendizagem: a narrativa de jovens 
adolescentes acerca de problemas sociais, políticos, ambientais e comportamentais, sob a perspec-
tiva da produção cinematográfica. 

PRODuçãO tExtuaL: DO 
DIaLOgIsmO À DIaLétICa
autoria: Diogo Bandeira de Souza [souzabdiogo@gmail.com] 
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: filosofia

O trabalho a ser apresentado tem por objetivo levar os estudantes do Ensino Médio e Pré-Vestibular 
à apropriação e ao desenvolvimento prático das diversas modalidades e gêneros textuais, por meio 
da leitura e elaboração de textos pertencentes às esferas sociais. As aulas iniciam-se pela leitura 
de um texto-base que guia a compreensão do gênero proposto para o estudo em questão. A partir 
disso, busca-se um diálogo coletivo entre alunos e professores em sala. Como resultado, houve 
avanços na competência comunicativa e expressiva na modalidade verbal (escrita ou oral), e maior 
profundidade crítica diante de textos nas suas mais diversas aplicações sociais, de modo a estabele-
cer dialogismo e dialética com e através deles.

PROgRama DE INICIaçãO À DOCêNCIa 
– PIBID uma PROPOsta PaRa tORNaR 
O ENsINO DE químICa atRaENtE
autoria: Daniele Prado dos Reis [daniele.quimio@gmail.com]  
Raquel Santos Palma [raquelspalma@gmail.com]  
Estela ferreira Santana [estela.ferreira01@gmail.com]
Instituição: universidade federal de São Paulo
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Ensino de química 

A principal meta do Subprojeto-Química é aperfeiçoar o ensino de química promovendo a melhoria 
da educação nas escolas de forma a superar os diversos problemas relativos ao processo de ensino-

-aprendizagem, haja vista a maioria das escolas públicas não possuir infraestrutura adequada para 
a realização de um ensino de qualidade. A química segundo os estudantes é uma das matérias mais 
complexas e abstratas por suas muitas fórmulas, propriedades e equações. O subprojeto trabalha 
para desmistificar esse mito seguindo os cinco passos de SILVA (2011) para tornar a química mais 
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atraente, os quais são: química e cidadania; conteúdo interdisciplinar e contextualizado; procedi-
mentos metodológicos enquadrados na perspectiva de ensino-aprendizagem; e tornar as aulas de 
laboratório e as aulas de demonstração mais frequentes. 

PROjEtO CONECta
autoria: Cristiane rodrigues Caetano Tavolaro [cristiane.tavolaro@cda.colegiodante.com.br] 

walter Pacheco Russo [walter.russo@cda.colegiodante.com.br] 
Instituição: Colégio Dante Alighieri

área: física

O Projeto Conecta é um programa de orientação de estudos criado para auxiliar estudantes do En-
sino Médio com dificuldades na disciplina de Física. Por meio desse projeto, o plantão de dúvidas 
de Física do Colégio Dante Alighieri passou a contar com a ajuda de alunos assistentes dedicados 
a auxiliar colegas que procuram o plantão.
Para isso, o acompanhamento e a avaliação do trabalho da equipe de assistentes foram feitos ao 
longo do ano tanto em reuniões semanais com o professor-orientador quanto nos próprios plan-
tões, ocasiões em que o professor-orientador e os demais professores atuavam como supervisores 
de todo o processo. 
Os resultados obtidos mostram que os estudantes que procuraram o plantão não apenas se senti-
ram confortáveis ao expor dúvidas a um colega da escola como também reconheceram que houve 
aproveitamento significativo com relação às explicações e orientações fornecidas.

PROjEtO DE PRODuçãO tExtuaL E 
mODa COm aRtE Na EsCOLa

autoria: Aldo Simões da Silva Junior [aldo.junior@sesisp.org.br] 
Alessandra Cristina Azevedo de Siqueira [alessandra.faria@sesisp.org.br] 

Instituição: CE SESI nº 182 – São José dos Campos
área: Português

Este projeto teve o intuito de desenvolver ações interdisciplinares com alunos das turmas de 3º 
ano do Ensino Médio do Centro Educacional 182 – São José dos Campos – e o curso de Costura e 
Moda em ação conjunta dos professores de Língua Portuguesa e Arte, bem como agente de ativi-
dades socioculturais do Centro de Atividades de São José dos Campos para confeccionar durante 
o ano letivo de 2013 uma colcha de retalhos como algo representativo de um trabalho coletivo e, 
ao mesmo tempo, individual, no qual cada aluno pode narrar a sua relação com a escola SESI São 
José dos Campos. O projeto Colcha de Retalhos foi pensado para compor tais narrativas – confec-
cionar um pedacinho de cada relato dos alunos – um trabalho de memória e identidade, de resgate 
e construção. Sob o ponto de vista conceitual, as habilidades aprendidas foram de acordo com as 
expectativas de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa da rede SESI-SP, previstas para o 3º 
ano do Ensino Médio, e atenderam aos objetivos.
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PROjEtO h2O VIVa: ENtENDENDO 
a “CRIsE” híDRICa
autoria: Soraia ferini namora [soraianamora@gmail.com] 
Maisa Sobelman [maisa.sobelman@escolaviva.com.br] 
Instituição: Escola viva
área: química

O presente trabalho visou buscar as informações pertinentes para a comunidade escolar entender e 
avaliar o momento de “crise” hídrica pelo qual estamos passando. Os alunos de primeiro e segundo 
anos do Ensino Médio tiveram acesso a várias informações, de fontes diferentes, acadêmicas ou de 
divulgação. Os dados obtidos foram analisados em sala de aula e chegamos a algumas conclusões 
importantes. Com o choque produzido por esses dados, os alunos partiram para a observação do 
cotidiano das suas casas e da escola. Pensaram em alternativas e produziram materiais de divulga-
ção, como documentários, panfletos, lambe-lambes, cartazes, maquetes de casas sustentáveis. 

PROjEtO ILha DO mEL
autoria: Antônio Inácio Souza [oicanisouza@bol.com.br] 
Sérgio Roberto Coraiola [sergiocoraiola@uol.com.br] 
Instituição: Colégio Marista Paranaense
áreas: Biologia; Desenvolvimento de habilidades e competências –  
Tema específico: Ecologia e Preservação Ambiental

Projeto Ilha do Mel – Educação Ambiental. Objetivos: 1) Compreender a importância da preserva-
ção de ambientes naturais, de todos os seus componentes bióticos e abióticos, para valorizar a vida 
e preservá-la. 2) Conhecer o patrimônio ecológico explorando o ambiente da ilha do Mel. 3) Contri-
buir, por meio de atos concretos, para a preservação do ecossistema da ilha do Mel. 4) Disseminar 
o conceito de bem viver e sensibilizar para a prática de hábitos de vida saudáveis.
Os alunos do Ensino Médio, por meio de visitas periódicas, conhecem fauna e flora de um dos mais 
importantes ecossistemas brasileiros, bem como os aspectos positivos e negativos da interferência 
humana nesse ecossistema.
Como resultado temos observado mudanças importantes na postura de nossos alunos, no que diz 
respeito ao preservacionismo e à valorização de um modelo de desenvolvimento sustentável.

PROjEtO jORNaL
autoria: Letícia Camilo da Conceição [leticiacamilo@uol.com.br]  
Camila Martins Araújo [camila.m.araujo@hotmail.com]  
Erivaldo Pedro de Almeida [erivaldo.almeida@nitroquímica.com.br]
Instituição: EE Profª. Maria Hilda Ornelas de Oliveira
área: História

Com o objetivo de elaborar um jornal escolar com os alunos utilizando diversas áreas do conheci-
mento, esse trabalho foi desenvolvido pelos professores e seus alunos do 8º ano do Ensino Funda-
mental II ao 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública.
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Levou-se em consideração a opinião dos alunos quanto à leitura de jornais impressos ou on-line, 
suas experiências quanto ao mercado de trabalho e, a partir desses dados, foram elaboradas algu-
mas atividades para atingir os objetivos propostos, utilizando-se de Estudo de Campo em uma 
redação e a gráfica de um jornal de grande circulação.
Esta oficina visa à orientação para que os professores de diversas áreas do Ensino Fundamental II e 
do Médio desenvolvam atividades relevantes relacionadas ao uso da mídia impressa em sala de aula.

PROtagONIstas Da aLEgRIa
autoria: vanessa Castelão dos Santos [vanessa_castelao@yahoo.com.br] 

Instituição: EE Reverendo Augusto Paes de Ávila
área: Sociologia, Antropologia e Política

Este Projeto desenvolveu a intervenção cênica em Asilos, APAE, Abrigos, Casa de Acolhida, Hospi-
tal. Teve como público-alvo os alunos da 1ª série do EM. Teve como objetivo desenvolver os quatro 
pilares da educação, ser, fazer, conviver e conhecer, pautados no protagonismo juvenil e Excelência 
Acadêmica contidos nas premissas do Novo Modelo de Ensino Integral por meio da ação social 
criada, desenvolvida e vivenciada pelos mesmos alunos.

químICa: magIa Ou CIêNCIa? 2011 – 
aNO INtERNaCIONaL Da químICa (aIq)

autoria: Cleber ferraz Esperança [wp312274@gmail.com]
Instituição: CE SESI nº 346, 362 e 298

área: química

A falta de informações sobre a Química, enquanto ciência produtora de soluções e transformações so-
ciais, ainda é um desafio a ser superado por muitos alunos das instituições educacionais de todo o país.
Este trabalho trouxe a oportunidade de reflexão e de ação dos envolvidos na iniciação de crianças e 
jovens aos conceitos desta ciência.
Para tal foram escolhidas algumas expectativas de ensino-aprendizagem referentes à qualidade das 
águas disponíveis em várias localidades na cidade de Ribeirão Preto que foram coletadas e experi-
mentadas pelos alunos do Ensino Médio tendo como foco o conceito “pH das substâncias”.
Em 2011, foram realizadas várias atividades, classe e extraclasse, em prol das comemorações do 
AIQ – Ano Internacional da Química.
O ponto máximo deste trabalho, além da participação e do aprendizado dos alunos, foi o envolvi-
mento dos professores e dos alunos em evento internacional mediado pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) e pela SBQ (Sociedade Brasileira de Química).
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REaLIsmO/NatuRaLIsmO DE maChaDO DE 
assIs: DO tExtO aO CONtExtO, uma FORma 
LúDICa E CRIatIVa DE aPRENDIzagEm
autoria: Alessandra Cristina zambonatto zeber [alessandra.zeber@sesisp.org.br]
Instituição: CE SESI nº 263 – Barra Bonita
área: Português

O presente trabalho contém sugestões para a proposta de leitura e análise crítica/literária dos di-
versos textos literários Realistas e Naturalistas a partir das obras de Machado de Assis, realizada 
no 2º ano do Ensino Médio. O trabalho incide na proposta de metodologias lúdicas e criativas do 
ensino de literatura no Ensino Médio, bem como a proposição de alternativas para aprimorar o uso 
da literatura na sala de aula através de experiências bem-sucedidas, resgatando, assim, os prazeres 
da leitura literária. O objetivo primordial deste trabalho foi ampliar as reflexões sobre leitura, lite-
ratura e contexto escolar, revelando como a teoria literária pode contribuir para estreitar as inter-

-relações entre o texto literário e o leitor a partir de atividades lúdicas e prazerosas. 

RECICLE, CRIE E tRaNsFORmE
autoria: zuleica Maria da Silva [inovar2003@yahoo.com.br] 
Ana Lídia de Oliveira Santos [a.lidiasantos@hotmail.com] 
Melissa Mitie Miyasaki [melviseven@yahoo.com.br]
Instituição: EE Ministro Costa Manso
área: Orientação educacional – Tema específico: Recicle, Crie, Transforme

A eletiva pretende despertar nos alunos atitudes inovadoras no gerenciamento do seu projeto de 
vida desenvolvendo espírito criativo, determinado e inovador, buscando novos caminhos e solu-
ções para sua formação profissional e pessoal.
Buscamos desenvolver o senso crítico nos alunos, estimulando a criatividade e autoria de textos, 
aliando conhecimentos de matemática, filosofia e linguagens e códigos ao desenvolvimento de 
situações práticas como a customização de produtos, reaproveitamento de alimentos, casa susten-
tável e apresentação de um desfile no final.
Os resultados alcançados foram facilidade de relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, 
melhora na comunicação oral, escrita e cálculos, interesse dos alunos montarem o seu próprio 
negócio, conscientização da preservação do meio ambiente, reaproveitamento de alimentos e a 
construção de casas sustentáveis para aqueles que têm interesse de ingressar na área de engenharia 
civil e arquitetura.
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REINVENtaNDO a LItERatuRa
autoria: Sílvia Schuster [silschus@ig.com.br] 

Instituição: EE Ministro Costa Manso
área: Português

Este projeto tem como objetivo principal desenvolver o gosto pela leitura, principalmente dos 
Clássicos da Literatura, apresentando uma visão globalizada do entendimento de cada obra, as-
sociando cada uma ao seu momento histórico, ao seu contexto social e ao quotidiano vivenciado 
pelos educandos, que o utilizam para a replicar prazerosamente as suas leituras. Apresenta várias 
sequências didáticas que levam à apresentação de filmes, onde há depoimentos e a visão literária 
dos jovens protagonistas. 

REPRODuzINDO O mOVImENtO Em 3D: 
FOtOgRaFIa EstEREOsCóPICa DE CELuLaR

autoria: Inaê Coutinho de Carvalho [inaec@lourencocastanho.com.br] 
Jorge ferreira do valle neto [jorgen@lourencocastanho.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: física

Projeto de História da Arte de produção e observação de fotografias estereoscópicas para alunos 
do segundo ano do Ensino Médio. Apoiada pela oficina de máquinas mecânicas da escola, reali-
zada pelo professor de Física, partiu da obra de Jacques-Henri Lartigue – representante da cultura 
moderna do século XX – para instigar os alunos a produzir fotografias a serem visualizadas em 
3D por meio do uso de aparatos estereoscópicos. Trabalho com novas tecnologias de acordo com 
Parâmetros Curriculares Nacionais.

REsOLuçãO DE sItuaçãO-
PROBLEma COmO EstRatégIa

autoria: Soraia ferini namora [soraianamora@gmail.com] 
Instituição: Escola Lourenço Castanho

área: química

O presente trabalho visa apresentar os alunos ao mundo da Química fora da sala de aula via a 
estratégia da resolução de problemas. Os alunos dos primeiros anos do Ensino Médio foram divi-
didos em trios de trabalho. Foi criado um contexto em sala de aula de um acidente ambiental com 
derramamento de substância tóxica no reservatório de água de uma cidade.
Como o conteúdo do momento são as funções ácido e base e as reações de neutralização, cada trio re-
cebeu um ácido ou uma base diferente do demais, como sendo o causador da contaminação da água.
Os trios escreveram, como produto final, pequenos “laudos” técnicos, apontando soluções para a 
contaminação a ser gerida pelo seu grupo.
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REsPONsaBILIDaDE sOCIaL: ENCONtROs 
PaRa uma RazãO sENsíVEL
autoria: David Campbell Mathieson [caminhandocontraovento@gmail.com]
Instituição: Escola villare
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
Construção de olhares críticos e de intervenções sociais.

Composto por alunos dos primeiros e segundos anos do Ensino Médio, o Grupo de Responsabi-
lidade Social é um projeto que visa à existência de um espaço de reflexão criativa que estimule os 
olhares crítico e sensível sobre a realidade. Disparadores de diálogos – artigos jornalísticos, textos 
acadêmicos e documentários – nos fornecem bons diagnósticos para pensarmos sobre problemas 
que afligem nossa sociedade.
Dentro desse contexto pensamos nossas saídas e ações. Temos dois princípios que conferem uni-
dade à nossa conduta: criar uma relação de empatia e cultivar um olhar apreciativo. O primeiro 
fomenta um alargamento de perspectiva, a capacidade de sair de si para se colocar no lugar do 
outro, não só para melhor compreendê-lo, mas também para se perceber como outro. De forma 
complementar, nosso segundo princípio procura identificar os potenciais de desenvolvimento 
humano e apoiá-los. Buscamos um olhar crítico sobre os indicadores sociais e ações externas de 
intervenção mediada.

ROBótICa EDuCaCIONaL: aPLICatIVO 
PaRa DEFICIENtEs VIsuaIs E 
aNaLFaBEtOs quE usam ôNIBus
autoria: Ana Rosa Jorge de Souza [viterbinho@yahoo.com]  
Maria Paula Alves Soares | Bruna florêncio 
Instituição: CE SESI nº 345 – Ribeirão Preto
área: física

A ciência e a tecnologia fazem parte dos diversos segmentos sociais. E os seus impactos são per-
cebidos pelas instituições de ensino que buscam atualmente se aperfeiçoarem possibilitando aos 
estudantes o acesso a um conjunto de competências que desenvolvam habilidades e que busquem 
a inclusão e a justiça social para todos enquanto cidadãos. Assim, configurarão um perfil diferen-
ciado, solucionando problemas e construindo conhecimento. O ensino de CNT tem muito a con-
tribuir para que tais objetivos sejam alcançados. Neste contexto desenvolvemos a I Feira de Ciência 
e Tecnologia da rede SESI/SP. Por meio da pesquisa e do trabalho coletivo buscou-se desenvolver 
atividades práticas atreladas aos conteúdos curriculares, propondo a resolução de problemas e 
construindo conhecimento. Um dos projetos desenvolvidos pelos estudantes foi o “Aplicativo para 
deficientes visuais e analfabetos” que usam o transporte público. 
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RPg Na EsCOLa
autoria: Sócrates Moura Santos Júnior [smsantos.jr@gmail.com] 

Jonatas Turcato Syrayama [jsyrayama@gmail.com] 
Instituição: EE Reverendo Augusto Paes de Ávila

área: História

RPG na Escola. Incorporação das técnicas do RPG à prática didática, possibilitando o ensino de 
História, Geografia, Português, Filosofia e diversas outras disciplinas através de um modelo dinâ-
mico e participativo.

sãO PauLO, um LugaR DE CONVIVêNCIa
autoria: nicolau ferreira Barra Junior [nicolau.barra@gmail.com] 

Instituição: Colégio Santa Amália
área: Geografia

A cidade na sua origem é um espaço de convivência. Nas pequenas vilas e cidades do Brasil colonial, 
a praça central era o principal ponto de encontro e convivência. Durante o século XX, as cidades 
cresceram e viraram apenas um espaço de circulação e não mais de convivência e várias funções 
do espaço público foram para o espaço privado. Na década de 1970, São Paulo possuía apenas um 
shopping center, hoje são mais de cinquenta espalhados pela cidade. A priorização pela circulação 
de veículos foi reduzindo drasticamente as áreas verdes e durante muitos anos o número de par-
ques permaneceu inalterado, e pouco conservados, obrigando o paulistano a buscar o seu lazer de 
final de semana no litoral ou em outras cidades do interior. Contudo, no final do século passado 
e início deste, houve uma mudança de comportamento e o paulistano passou a buscar locais de 
lazer na própria cidade. O que obrigou o poder público a implementar o aumento de áreas verdes 
e a melhoria da infraestrutura.

saRau gótICO
autoria: Maria da Graça Alves Cardoso [maria.cardoso@cda.colegiodante.com.br]

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: Português

Proporcionar ao aluno a percepção de que um estilo literário não se perde no tempo; ele faz parte 
da história do homem e, portanto, pode influenciar escritores de épocas diferentes. Compreender 
o surgimento do Gótico no movimento romântico; estudar e comparar os autores que escreveram 
obras góticas; perceber a perenidade de movimentos literários na trajetória humana. 
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sEmINáRIOs PaNORâmICOs PaRa 
aPREsENtaR a FísICa NO ENsINO méDIO
autoria: James Colemam Alves [james.fisica@yahoo.com.br]
Instituição: EE Prof. Joaquim de Toledo Camargo
área: física

O presente trabalho teve como objetivo principal iniciar o ensino da Física aos alunos do Ensino 
Médio de uma escola pública, oferecendo um panorama geral de todo o conteúdo anual previsto 
para cada uma das três séries. Para isso escolheu-se adequadamente um livro de divulgação cientí-
fica (A Física e o Nosso Mundo), distribuindo-se os capítulos entre grupos de alunos das três séries, 
para que eles fizessem a leitura e a partir dela, preparassem um seminário para apresentar ao res-
tante da turma. Como suporte adicional aos alunos foram criados grupos na Rede Social “What-
sapp”, por temas, onde foram incluídos alunos das diferentes turmas para que trocassem ideias e 
matérias para facilitar a interação e o trabalho como um todo. A escolha do primeiro bimestre para 
este trabalho deve-se às conclusões obtidas pelo desenvolvimento do mesmo trabalho no quarto 
bimestre do ano anterior, quando a atividade mostrou-se mais adequada à apresentação inicial dos 
temas do que do fechamento.

sERá quE já NãO PassOu a hORa DE 
CaPaCItaRmOs NOssOs aLuNOs?
autoria: José Luís Módolo [modoloabril@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 
específico: Como estudar e melhorar seu desempenho 

Muito se fala na capacitação dos professores hoje em dia, o que é sensacional.
Porém há um outro ator no processo de ensino aprendizagem, o aluno.
Será que já não passou a hora de também capacitarmos nossos alunos?
Pergunte ao seu aluno:
•	 Como	você	estuda?
•	 Você	faz	a	lição	de	casa?
•	 Você	se	concentra	na	hora	de	estudar?
•	 Quais	as	ferramentas	da	Web	você	usa	para	seus	estudos?	Como	selecioná-las?
Talvez você se surpreenda com as respostas...
Trataremos também de algumas estratégias para essa capacitação, como:
•	 Material	em	videoaulas;
•	 Tarefas	de	casa	“on-line”	semanal;
•	 Edpuzzle	–	avaliando	com	a	videoaula;
•	 Oficina	de	estudo.
Um texto muito interessante do prof. Fábio Ribeiro Mendes é inspirador nesse sentido.
http://porvir.org/porpensar/aprenda-como-estudar-em-quatro-etapas/20150130

544

545

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   256 18/05/15   18:35



ENsINO méDIO257

sImuLaNDO Os CONCEItOs Da FísICa Em 
um amBIENtE DE ROBótICa EDuCaCIONaL

autoria: Sandra Maria Pupo nogueira Casale [bilispi@ig.com.br] 
Djalma Pereira Barbosa [djalma.barbosa@sesisp.org.br]

Instituição: CE SESI nº 087 – Santos
área: física

Projeto desenvolvido utilizando-se de um Ambiente de Robótica Educacional, onde os alunos do 
Ensino Médio montaram e programaram protótipos robóticos com o objetivo de atender às se-
guintes expectativas de aprendizagem da disciplina de Física:
•	 Atribuir	 significados	 aos	 conceitos	 de	 posição,	 velocidade	 (média	 e	 instantânea)	 e	 aceleração	

(média e instantânea), bem como reconhecer a presença destes em situações cotidianas;
•	 Caracterizar	e	comparar	diferentes	tipos	de	movimentos	retilíneos,	enfatizando	suas	semelhan-

ças e diferenças e estabelecendo as grandezas relevantes para seu estudo, associando a eles fenô-
menos naturais e cotidianos.

tEmPO E POEsIa
autoria: Rogério Silvério [silverio_rogerio@yahoo.com.br] 

Loris frasinelli [loris.frasinelli@hotmail.com]  
Lais Helena Mendes de freitas Guimarães [laishelenaguimaraes@hotmail.com]

Instituição: EE Ryoiti yassuda
área: Português

A eletiva teve como objetivo ampliar o conhecimento dos alunos a cerca da linguagem poética 
presente em poemas e seu contexto histórico, bem como pelo urgente desenvolvimento das capa-
cidades leitora e escritora que tais gêneros exigem nas avaliações interna e externa. O projeto teve 
como foco produzir poesia com qualidade, repassando técnicas viáveis relacionadas à construção 
de poemas, debatendo experiências na elaboração de textos e incentivando o gosto pela leitura e 
escrita, qualificando assim novos talentos. 

tRaBaLhO mONOgRáFICO NO ENsINO 
méDIO: uma ExPERIêNCIa ExItOsa

autoria: Cosme freire Marins [cosmemarins@uol.com.br] 
Instituição: Colégio São Domingos

área: Sociologia, Antropologia e Política

Trabalho realizado com os alunos do 2º ano do Ensino Médio, no âmbito da disciplina de Sociolo-
gia, que visa o desenvolvimento de metodologias relacionadas ao trabalho científico, tais como: a 
seleção de temas, o recorte do objeto a ser estudado, o levantamento de informações em fontes as 
mais variadas, a seleção e cruzamento das fontes, a produção textual acadêmica, a exposição oral e 
a defesa do trabalho perante uma banca.
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tROtE sOLIDáRIO – aBORDagEm 
PaRa quEstõEs sOCIaIs
autoria: Jaqueline Rodrigues Gomes Moreira [jaquelyne_rodrigues02@hotmail.com]
Instituição: CE SESI nº 237 – Guararapes
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Possibilitar 
ao aluno ser agente ativo de suas ações com responsabilidade social e cidadania

O projeto surgiu com o objetivo de fazer com que nossos alunos pudessem experimentar, mediati-
zados pelo ambiente em que vivem e por meio das relações sociais que se estabelecem no cotidiano, 
uma educação que proporcionasse aprendizagens significativas. Pensando na importância dessas 
relações sociais para a construção do sujeito participativo, formou-se uma parceria entre professo-
res e alunos do 3° Ensino Médio, professores e alunos do Ensino Fundamental I. Ficou determi-
nado que uma vez a cada um mês e meio ocorreria um trote com temas diferentes para cada edição. 
Para a concretização do projeto, eles deveriam estar caracterizados a partir de um tema proposto. A 
partir de cada tema, era produzido um evento cultural (teatro, danças, músicas) que seria apresen-
tado aos alunos do Ensino Fundamental I. Essas apresentações ocorreram nos espaços diversos da 
escola (biblioteca, área de convivência e quadra) e tinham uma mensagem que deveria ser transmi-
tida de forma lúdica e marcante. 

tutORIa E suas INtERFaCEs
autoria: Marcia Benedicto [morenoclara@ig.com.br]
Instituição: EE Prof. Antonio Alves Cruz
área: Gestão escolar – Tema específico: Tutoria e monitoramento 
do aprendizado/pedagogia da presença/projeto de vida

“A tutoria e suas interfaces” busca a mobilização da escola quanto ao projeto de vida do aluno e 
oferece subsídios para a continuidade dos seus sonhos.
Pretende facilitar a interação professor-aluno aumentando o compromisso do educando com os 
estudos e com o seu processo de formação.
Como resultado observamos, entre outros: o aumento das notas bimestrais; um índice de retenção 
diminuto; aumento do número de alunos ingressantes em escolas técnicas e universidades após a 
conclusão do Ensino Médio; participação da maioria dos alunos no ENEM.
A tutoria é fundamental para acompanhamento de todas as ações dos estudantes, colaborando e in-
centivando o protagonismo juvenil e a construção do Projeto de Vida, tão importantes para o sucesso 
acadêmico do aluno, seja no Programa de Ensino Integral, seja em qualquer programa de ensino.
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um OLhaR BaRROCO sOB O PaRquE 
tRIaNON – IDENtIFICaNDO E 

COmPaRtILhaNDO O mEu ENtORNO
autoria: Jacqueline Lara Justo de Pinho [jacqueline.justo@cda.colegiodante.com.br] 
Lúcia Junqueira Caldas Lacerda de Oliveira [lucia.oliveira@cda.colegiodante.com.br] 

Solange Giardino [solange.giardino@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri

área: Artes Plásticas

Em “Um olhar Barroco sobre o Parque Trianon”, alunos do 1º ano do Ensino Médio construíram 
o período Barroco sob três olhares distintos que se complementaram ao longo da execução – em 
geografia, mediram o Parque e pesquisaram o público que o frequenta; em Arte, a releitura de obras 
barrocas refeitas por eles sob a forma de encenação pictórica; em Língua Portuguesa, a construção 
de um poema a partir da visão labiríntica. Todas as áreas utilizaram dispositivos móveis. 

uma auLa aNImaL
autoria: Matheus do val Gallo de Abreu [matheus.bio@gmail.com] 

Instituição: EE Prof. Antonio Alves Cruz
área: Biologia

O presente trabalho é de extrema importância devido aos seguintes fatos: o planeta em que vi-
vemos sofre constantes agressões; a temática ambiental e a Educação Ambiental assumem papel 
fundamental no ensino da Biologia; possibilidade de replicabilidade do projeto nas mais diferen-
tes séries, bem como fora dos muros da escola; experimentação indispensável para que haja uma 
plena mudança no comportamento em relação ao meio ambiente. Foi possível perceber o interesse 
surgindo (ou se intensificando) conforme os alunos iam se aproximando e tocando os animais. A 
educação ambiental com a presença de animais se mostrou extremamente eficiente para uma real 
mudança comportamental. Isso estimula os alunos a mudar sua postura em prol do ambiente, 
devido ao sentimento de carinho e compaixão que nasce após as aulas de manuseio animal.

uma aVENtuRa NOs mICROECOssIstEmas
autoria: Anna Carolina A. O. C. de Menezes [annakaru@gmail.com] 

Matheus do val Gallo de Abreu [matheus.bio@gmail.com] 
Rogério Santos Matuck [matuck@gmail.com]

Instituição: EE Prof. Antônio Alves Cruz
área: Biologia

O projeto desenvolveu algumas teorias e técnicas para a construção de microecossistemas, com o obje-
tivo de despertar nos alunos a consciência ambiental, para a preservação do meio ambiente e a percep-
ção da interação entre o meio natural e o meio construído. Foram realizadas discussões sobre questões 
éticas da integração do ser humano na natureza e características básicas que compõem um ecossistema, 
bem como os principais biomas presentes no planeta. Dessa forma, o objetivo foi alcançado.
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uma NOVa PROPOsta PaRa O usO Das tICs 
NO ENsINO DE sOCIOLOgIa E FILOsOFIa
autoria: Marcelo Milani [milanimilani@uol.com.br]  
Elaine Aparecida Burattini Buso [busos4@hotmail.com]  
Rui Calaresi [rui.calaresi@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Pré-Médico
área: Sociologia, Antropologia e Política

Através de conversas com os alunos, constatamos que o ensino de Filosofia e Sociologia via-se per-
meado por uma noção de densidade que tendia a afastar os jovens de um interesse legítimo pelos 
conteúdos. Por outro lado, tanto o desejo dos alunos por expressarem suas opiniões acerca de di-
versos assuntos relacionados a essas disciplinas, quanto por produções audiovisuais e novas tecno-
logias, era mais do que evidente. Considerando que o afastamento das teorias inclina à construção 
de noções muitas vezes rasas ou pautadas em lugares-comuns e que o uso de novas ferramentas 
digitais deve ser potencializado por meio de novos formatos, criamos um projeto que conduziu a 
uma entusiasmada produção, por parte dos jovens, de videodocumentários com conteúdos socio-
filosóficos nos quais foi possível contextualizar a teoria às situações cotidianas, promovendo leveza 
interdisciplinar e dando uma nova dimensão ao uso das TICs nos processos educacionais.

uma PROPOsta DE LIçãO DE Casa 
utILIzaNDO FERRamENtas ON-LINE  
PaRa um CuRsO DE FísICa
autoria: Ana Luiza de Azevedo Pires Sério [analuserio@gmail.com] 
Instituição: Escola vera Cruz
área: física

A importância da lição de casa pode ser considerada um consenso entre os professores. Mas, muitas 
vezes, não é reconhecida dessa forma entre os estudantes. Isso ocorre principalmente em cursos 
que utilizam o formato mais comum de tarefa, como as listas de exercícios. Nesse formato, a lição 
de casa pode contribuir para o descompasso da turma, já que os alunos que tem facilidade resolvem 
todos os exercícios propostos e os que têm dificuldade chegam à aula com muitas dúvidas. Ambos 
se desmotivam.
A lição de casa se torna mais significativa quando qualifica a presença na sala de aula, preparando 
para assuntos novos ou reforçando o aprendizado de conceitos. Para isso, podemos fazer uso dos 
recursos de tecnologia disponíveis na rede. Este trabalho apresenta uma proposta de lição de casa 
utilizando o formulário do GoogleDrive, em conjunto com atividades de simulação e vídeos do 
YouTube para um curso de Física do Ensino Médio.
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VaRIáVEIs DE EstaDO DE um gás – 
mODELO: ROtaçãO POR EstaçãO

autoria: Sandra Miceli Sicchierolli Cintra [sandra.cintra@cda.colegiodante.com.br]  
Mariana M. Pellegrini | Celeste Abuchacra

Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: química

Reconhecer as variáveis de estado de um gás qualquer, estabelecer relações entre elas. Utilizando o 
modelo rotação por estações (Ensino Híbrido), os alunos verificaram a interdependência entre as 
variáveis de estado de um gás (pressão, volume e temperatura). Nas estações os alunos executavam 
experimentos práticos, simulações virtuais e assistiam a um vídeo sobre o assunto.

VIgILâNCIa tOtaL
autoria: felipe de Paula Batista Cesar [felipegeodepaula@hotmail.com] 

José Augusto Ribeiro [augusto_angellus@hotmail.com] 
Instituição: EE Ryoiti yassuda

área: Orientação educacional – Tema específico: Analisar as 
novas tecnologias de maneira crítica e reflexiva

Tendo em vista o alastramento em grande escala dos meios de comunicação e interação social, que 
tanto nos trazem benefícios como nos expõem a novas formas de vigilância e controle, criamos esta 
proposta de trabalho com o intuito de favorecer uma visão crítica e reflexiva a respeitos desses meios 
para que os alunos, público altamente inserido na utilização destes mecanismos, possam utilizá-los 
de maneira construtiva e protegendo-se dos seus possíveis efeitos colaterais. Através de aulas exposi-
tivas, dinâmicas, exibição de vídeos, pesquisas e visitas técnicas, foi possível desenvolver nos alunos 
estas habilidades de maneira atrativa e significativa para o sua vivência cotidiana. Com base nessas 
atividades, os alunos confeccionaram um modelo de cartilha objetivando divulgar as formas mais 
seguras de utilização da internet, bem como dicas de senhas seguras. Com isso, foi possível perceber 
uma postura mais consciente por parte dos jovens no que se refere a utilização desses mecanismos.

VIsãO DE jOgO
autoria: Miguel Abdala Jabur Júnior [miguel_jabur@hotmail.com]  

Thais Calache ferreira [thais.ferreira@sesisp.org.br]
Instituição: CE SESI nº 345 – Ribeirão Preto

área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão de deficientes visuais

Durante as aulas de Educação Física foi possível conhecer e desenvolver atividades relacionadas ao 
esporte praticado pelos deficientes visuais na modalidade paraolímpica “Futebol de cinco”. Percebe-
mos que o desempenho dos alunos foi drasticamente alterado quando lhes foi privada a visão. Um 
simples caminhar pela quadra transformou-se em um desafio imenso. Mesmo quando utilizamos a 
bola com o guizo ainda não conseguíamos desenvolver a atividade a contento. Porém, instigados pelo 

556

557

558

icloc_2015_miolo_FINAL.indd   261 18/05/15   18:35



262INstItutO CuLtuRaL LOuRENçO CastaNhO

desafio proposto de enxergarem mais do que nossos próprios olhos são capazes e motivados pelo vídeo 
“Futebol para cegos no Brasil”, do New York Times, resolvemos ir além. Elaboramos esse projeto e, em 
parceria com a Adevirp, que nos apoiou desde o início, conseguimos realizar e concretizá-lo. Concomi-
tante ao trabalho desenvolvido, tivemos o prazer de conhecer e participar do concurso “Acelera Jovens 
em Ação”, o qual propiciou que esse projeto ultrapassasse os limites de nosso município. 

VIVENDO 100 VINICIus DE mORaEs
autoria: Josy Marta ferreira Mathias [josymath@ig.com.br] 
fernando César fante [fernandofante@gmail.com]  
nadia frigo Januario [nadiafri@hotmail.com]
Instituição: CE SESI nº 156 – São João Da Boa vista
área: Português

O trabalho pretende socializar a experiência realizada por meio da sequência didática “Vivendo 100 
Vinicius de Moraes”, em comemoração ao centenário do nosso “Poetinha”, ocorrido em 19 de ou-
tubro de 2013, em consonância com a SELIBI (Semana do Livro e da Biblioteca – SESI-SP). Com o 
objetivo de pesquisar, em diferentes fontes, informações sobre as obras, o autor e seus temas, com-
parando e analisando os dados obtidos, foi realizado com todas as turmas de Ensino Médio um 
trabalho interdisciplinar envolvendo as disciplinas Língua Portuguesa, História e Arte, a biblioteca 
e as demais turmas da unidade. O trabalho teve excelente aceitação, participação e resultados, pro-
movendo grande mobilização e interesse dos educandos nas etapas e atividades propostas, como ela-
boração de lanternas decorativas, painéis, vídeos, declamação de poemas, dramatização de crônicas, 
apresentação musical, etc., que foram condensadas em um evento de apresentação para os alunos 
do Ensino Fundamental. 

VOLuNtaRIaDO jOVEm
autoria: José Luiz zortea [jlzortea@uol.com.br] 
Instituição: Colégio Santa Amália
área: Orientação educacional – Tema específico: voluntariado Jovem

O Voluntariado Jovem no Colégio Santa Amália tem um olhar especial desde o início do ano letivo, 
desperta no aluno a alegria de vivenciar experiências diferentes e motivadoras fora da sala de aula.
Plano de Ação
•	 Apresentação	do	Projeto	Voluntariado	Jovem;
•	 Palestra	sobre	a	Liga	Solidária,	 instituição	que,	por	meio	de	seus	valores	e	missão,	 justifica	esse	

projeto;
•	 Visitação	às	Instituições	escolhidas	para	a	ação	voluntária;
•	 Definição	do	Plano	de	Ação	que	é	realizado	no	início	do	ano	letivo.
Finalizamos com avaliação, tabulação e registro dos resultados de todo o processo realizado no ano, 
das práticas que os alunos desenvolveram nas diferentes ações.
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tRaBaLhO DE CONCLusãO DE 
CuRsO DE EDIFICaçõEs
autoria: Diogo Guermandi [diogoguermandi.prof@liceuescola.com.br] 
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo 
área: Habilitação profissional / técnica – Tema específico: Projeto Arquitetônico e de Engenharia

O Trabalho de Conclusão do Curso de Edificações abre o espaço de um estudo desenvolvido du-
rante um ano que possibilita o aprofundamento sobre o tema escolhido pelos alunos e tem três 
grandes objetivos: 1. promover a autonomia de pesquisa e desenvolvimento e a responsabilidade 
sobre cada passo no decorrer do estudo; 2. relacionar a vida do aluno dentro e fora da escola com 
a pesquisa, gerando reflexões políticas, éticas e de posturas profissionais; 3. integrar e aprimorar 
os conhecimentos construídos durante o curso e pesquisar, de forma autônoma, conteúdos com-
plementares que auxiliem na solução dos problemas encontrados durante o processo. Assim, ava-
liando os alunos continuamente, coletiva e individualmente, o projeto tem apresentado resultados 
importantes na formação dos alunos quanto a inovação, habilidades técnicas, capacidade, de pes-
quisa e de proposição.

tRaBaLhOs muLtIDIsCIPLINaREs
autoria: Cleber vanderlei Rohrer [cleberrohrer@hotmail.com]  
Marcos Marini [mmarini@gmail.com] | Jorge Godoy de Oliveira
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
área: Habilitação profissional / técnica – Tema específico: Trabalhos Interdisciplinares

Trabalho desenvolvido no curso Técnico em Multimídia, em que os alunos aprendem a desenvolver 
uma revista, programas de rádio e televisão e uma campanha de comunicação. Oobjetivo é desper-
tar no aluno uma consciência crítica sobre o universo da comunicação e suas formas de atuação, 
estimulando a criatividade e a autonomia e proporcionar ao aluno uma vivência profissional nas 
áreas do design gráfico e digital, fotografia, audiovisual e jogos.
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Ensino de jovens

 quando o homem compreende a sua 
realidade, pode levantar hipóteses sobre o 

desafi o dessa realidade e procurar soluções. 
assim, pode transformá-la e o seu trabalho 

pode criar um mundo próprio, seu Eu e as 
suas circunstâncias. 

Paulo Freire

e adultos
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a atuaLIDaDE DE PauLO FREIRE Na 
EDuCaçãO DE jOVENs E aDuLtOs
autoria: Alessandra Rodrigues[alessandra@paulofreire.org]  
Sonia Couto[sonia@paulofreire.org]
Instituição: Instituto Paulo freire
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Professores de EJA

A dialogicidade e a Leitura do Mundo são categorias fundantes da educação emancipadora freiriana. 
É a partir delas, do conhecimento do nível de percepção dos/as participantes, de sua visão do mundo, 
que Paulo Freire considera possível organizar um conteúdo emancipador. Esta mesa temática, em 
diálogo com os/as professores/as participantes, refletirá sobre princípios político-metodológicos de 
Paulo Freire, relacionandos com a prática de sala de aula da Educação de Jovens e Adultos. O tra-
balho se desenvolverá através de uma dinâmica para mapear o que os professores sabem de Paulo 
Freire e sobre seus princípios político-metodológicos com apresentação de slides sobre a metodologia 
freiriana, fazendo conexão com as informações do painel, e, por fim, debate para troca de saberes e 
experiências.

DOIs Em um: REDEsCOBRINDO 
POssIBILIDaDEs
autoria: Eliana Assis Amaral [lia.amaral.assis@gmail.com]  
Silvia Aparecida Stolai da Silveira [silviastolai@yahoo.com.br]
Instituição: Prefeitura de Santo André
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema 
específico: Conhecer suas próprias possibilidades

O projeto Memórias articulado com o projeto Ser e Conviver objetivam resgatar e refletir sobre a 
história de vida dos alunos da EJA, ampliando o conhecimento de si mesmo, e, a partir dessa ação, 
visualizar possibilidades e novas perspectivas de vida. Dessa forma, o trabalho propiciará a valori-
zação do aluno, contribuindo com a sua autoestima, assim como com a sua visão de mundo. Nesta 
perspectiva, resgatar as memórias mostra novas vertentes para a construção de novos ensinamen-
tos. A articulação dos projetos tem o objetivo de formar cidadãos conscientes, realizados, felizes e 
plenos; de acordo com o seu potencial, cada um de acordo com seus interesses e habilidades, dentro 
do seu tempo construirão o seu próprio caminho possível.
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FEstIVaL DE taLENtOs Na Eja
autoria: Tatiane nunes valente [tatianetvalente@gmail.com]

Instituição: EM Maria José dos Santos ferreira
áreas: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Desconstruir preconceitos

O Festival de Talentos teve como objetivo valorizar as habilidades dos alunos da EJA e revelá-los à co-
munidade escolar, desconstruindo assim preconceitos e melhorando a autoestima. Essa experiência 
se fez necessária após conhecer a realidade da escola, que está localizada em um bairro onde impera 
a violência, e, com isso, os alunos acabam sofrendo preconceitos. Porém eles mostraram que mesmo 
em um ambiente desfavorável é possível construir saberes e habilidades que podem se revelar em ta-
lentos, basta acreditar no potencial destes alunos. Esta experiência foi surpreendente, porque admito 
que subestimei os alunos e eles deram a todos um Show de Talentos. 

LíNgua BRasILEIRa DE sINaIs 
NO CONtExtO EsCOLaR

autoria: Rosilene Ribeiro da Silva [rosilene.r@uol.com.br]  
viviane Mointinho da Silva [mointinhoviviane@yahoo.com.br]

Instituição: Prefeitura Municipal de vinhedo
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Língua Brasileira 

de Sinais – orientações aos professores e funcionários da escola

Ser professor de Educação Especial em uma escola inclusiva é pensar nas muitas histórias e vivên-
cias que permeiam os espaços educativos. É pensar nos desafios de ser “professor” cuja profissão 
envolve conhecimento, formação inicial e requer a participação das formações continuadas, com-
partilhando, assim, seus conhecimentos com outras pessoas. Nessa perspectiva, desde 2012, a Rede 
Municipal de Vinhedo tem oferecido aos seus funcionários oficinas de LIBRAS nos níveis básico, 
intermediário e avançado, com módulos de 30 horas. Nossa presença e a utilização do espaço físico 
no CMES Fundamental e Médio de Vinhedo nos aproximou do locus onde esses alunos são matri-
culados e, em parceria com a professora de Educação Especial, realizamos esse trabalho. 

mOtIVOs PaRa PLaNtaR; um 
mOtIVO PaRa EsCREVER

autoria: Elaine Iara do Amaral [elaineiara@hotmail.com]
Instituição: EE yolanda noronha do nascimento

área: Português

Levando -se em consideração que para produzir um texto é necessário que: “se tenha o que dizer”, 
“se tenha uma razão para dizer”, “que o locutor se constitua como tal”, “se escolham estratégias 
para a realização”, foi proposto que os alunos, juntamente com o estudo da estrutura de textos 
dissertativos/argumentativos, desenvolvessem um projeto de pesquisa interdisciplinar para poder 
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“ter o que escrever” e ao mesmo tempo iriam aprofundar seus conhecimentos em um assunto de 
relevância social, “O reflorestamento urbano”. O resultado foi muito significativo, tanto do ponto 
de vista da aprendizagem quanto do envolvimento e do protagonismo. Os alunos conseguiram 
envolver os demais estudantes de outras séries e outros períodos e passaram a escrever textos mais 
coerentes. 

PLaNtaNDO FEIjãO E COLhENDO 
REsPEItO Na DIVERsIDaDE
autoria: Silvio Dall’Olio [salasmultifuncionais2014@gmail.com]
Instituição: Prefeitura de Santo André
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Ser crítico e curioso

O projeto busca ofertar aos educandos com necessidades especiais aulas mais instigantes, prazero-
sas e que levem ao conhecimento formal promovendo a curiosidade e o exercício das emoções, dos 
sentimentos e da expressão do próprio conhecimento. Proporcionado condições para o educando 
construir seu sistema de significação, o qual, uma vez organizado na mente, será estruturado no 
papel ou oralmente, tendo em vista que o que é aprendido com um significado dificilmente será 
esquecido. Assim, estimulamos a linguagem num processo dialógico, partindo do centro de in-
teresse do educando, uma vez que aprendemos aquilo que tem significado real para nossas vidas, 
para transmitir este aprendizado a outro, fazendo sempre análise e reflexão do objeto. A pedra 
fundamental numa educação para todos que busca formar um ser crítico e ativo na sociedade é 
a curiosidade, que me faz perguntar, conhecer, atuar, reconhecer, refletir e transformar o mundo.

(RE)CONhECImENtO Da 
tRIDImENsIONaLIDaDE – ExPERIêNCIas 
COm O CORPO E OutRas matERIaLIDaDEs
autoria: Rodrigo neris [rodrigo-neris@uol.com.br]
Instituição: CEMEfEJA Pierre Bonhomme
área: Artes Plásticas

Projeto com a linguagem da escultura, que possibilitou a compreensão dessa arte e do conceito 
de tridimensionalidade a partir da observação e análise da produção de artistas brasileiros de di-
ferentes épocas, movimentos artísticos e culturas, e da produção de esculturas com diferentes ma-
terialidades. Propiciou a ampliação do repertório cultural e artístico dos estudantes, bem como o 
desenvolvimento de noções sobre processo de criação e poética pessoal.
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 a educação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Art. 1 (adaptado)

todos os

níveis
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a aVaLIaçãO EDuCaCIONaL: 
COmPROmIssO COm a aPRENDIzagEm
autoria: Raquel Lima e Silva [conselhog@lourencocastanho.com.br]  
Paula Helena de Andrade querido [pquerido@sesisp.org.br]
Instituição: CE SESI – São Paulo
área: Gestão escolar – Tema específico: Avaliação educacional

A temática da avaliação é recorrente no âmbito educacional. As diferentes dimensões que a compõem, 
avaliação externa, avaliação da aprendizagem e avaliação institucional têm atualmente ganho desta-
que nas diretrizes e tomadas de decisões das politicas educacionais. Nesse contexto, a área de Avalia-
ção Educacional da rede escolar SESI-SP busca integrá-las, tendo como eixo principal o compromisso 
com o direito dos estudantes à aprendizagem e como ponto de partida a reflexão sobre dados das 
avaliações internas e externas e sua utilização no cotidiano escolar, por meio de ações formativas 
pautadas na reflexão crítica sobre a prática junto aos educadores da rede escolar, possibilitado ressig-
nificar, ao longo do tempo, as formas de compreender e praticar a avaliação educacional, no âmbito 
da sala de aula e na gestão escolar.

a hIstóRIa DE uma mEmóRIa Em 
CONstRuçãO: O CENtRO DE mEmóRIa 
Da LOuRENçO CastaNhO
autoria: Eduardo zayat Chammas [educhammas@hotmail.com] 
Thaís Julia Rocha [thaisr@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
área: Gestão escolar – Tema específico: Centro de Memória para conhecer a trajetória da escola

No ano de 2010 teve início o processo de construção do Centro de Memória da Escola Lourenço 
Castanho. Esse processo culminou com a inauguração do Centro de Memória no ano passado, 
em 2014, no mesmo ano em que a escola comemorou o seu aniversário de 50 anos. O Centro de 
Memória possibilita importantes reflexões acerca da prática em sala de aula e de como ela vem se 
transformando, além de contar um pouco da história da instituição, o que contribui para entender 
melhor a sua trajetória, as suas marcas e os seus desafios para o futuro. O Centro de Memória é um 
espaço aberto à visitação e à consulta de documentos e materiais; um espaço de pesquisa, reflexão e 
debate sobre a história da escola, sobre a história da educação e sobre a história das práticas peda-
gógicas na escola. Faz parte do projeto formar os alunos como pesquisadores da história da escola, 
colocando-os em contato com esses materiais, levando-os a conhecer a Lourenço e a educação em 
diferentes tempos e contextos.
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aPRENDER a OLhaR: uma ExPERIêNCIa 
DE gEstãO Na CONstRuçãO COLEtIVa 
DE INDICaDOREs Da aPRENDIzagEm

autoria: Marcos vinicius de Andrade Steidle [marcos.vinicius@professor.sp.gov.br]
Instituição: EE Prof. Teotônio Alves Pereira

área: Gestão escolar – Tema específico: Construção de indicadores do processo ensino-aprendizagem

É necessário aprender a olhar para sensibilizar, comprometer, formar e monitorar ações pedagógi-
cas. Assim, por meio da percepção real das atividades pedagógicas, especialmente nas reuniões de 
ATPCA e durante o acompanhamento das aulas, é possível potencializar e quantificar indicadores 
nas ações indiretas e diretas da escola, visando à qualidade do ensino e, por consequência, a apren-
dizagem do educando.
Subsidiado pela formação do Programa “Melhor Gestão, Melhor Ensino”, da Secretaria de Estado 
da Educação de São Paulo, o presente trabalho vem apresentar a experiência dos gestores esco-
lares nas formações e no acompanhamento dos instrumentos de planejamento escolar da Área 
de Ciências Humanas em uma Escola de Ensino Integral, considerando os anos finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio.
Desta forma, o monitoramento da aprendizagem possibilita solucionar e superar desafios de forma 
colaborativa e coletiva.

atLétICa OBjEtIVO sOROCaBa – 
atIVIDaDEs ExtRaCuRRICuLaREs

autoria: vinicius Leandro das neves [vinicius.neves@objetivosorocaba.com.br]  
vinicius Rodrigues de Moraes [vinicius@objetivosorocaba.com.br]  

Ricardo Baraldi Melhado filho [ ricardo.baraldi@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

área: Gestão escolar – Tema específico: Desenvolvimento integral

Estudos mostram que alunos que praticam atividades extracurriculares apresentam um melhor 
desempenho acadêmico com níveis elevados de autoestima. Segundo Tubino (2005), as ativida-
des físicas e principalmente esportivas constituem-se num dos melhores meios de convivência 
humana. Por isso, a escola tem um papel significativo neste processo, sendo responsável por oti-
mizar e valorizar esta relação, trabalhando no sentido de ensinar mais do que esportes e técnicas 
específicas, mas proporcionando o convívio, a socialização, a aquisição de valores, conhecimentos 
e significados, apresentando na prática importantes momentos de reflexão. Diante desta realidade, 
o objetivo da Atlética é contribuir para a formação humana e para o desenvolvimento de competên-
cias, habilidades e capacidades.
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aVaLIaçãO COmO INstRumENtO 
quE PROmOVE O DEsENVOLVImENtO 
DE COmPEtêNCIas E haBILIDaDEs, 
autONOmIa E autOCONhECImENtO
autoria: Angela Cristina Bernardes Borges [borgesa26@gmail.com]
Instituição: Colégio Magister
área: formação continuada de professores – Tema específico: Avaliação como instrumento que 
promove o desenvolvimento de competências e habilidades, autonomia e autoconhecimento

A avaliação continua sendo um desafio para os educadores, estresse para os estudantes, ansiedade 
para as famílias e, na maioria das vezes, o resultado final acaba sendo traduzido em apenas duas 
coisas: se os estudantes foram bem ou mal. Muitas vezes a aula é mediadora, mas as avaliações 
continuam no modelo tradicional.
Com base em princípios norteadores de uma ação mediadora e pressupostos que a avaliação 
deve conter para ir além da coleta de dados, este trabalho apresenta resultados da orientação 
ao professor na elaboração de seus instrumentos avaliativos. Pretende também mostrar que é 
possível construir provas que explorem a capacidade leitora e escritora dos estudantes, ampliem 
sua aprendizagem, sinalizem suas dificuldades e guiem o olhar do educador para intervenções 
pedagógicas. A comunicação ressaltará a importância da definição prévia dos objetivos e crité-
rios de correção na elaboração de instrumentos avaliativos operatórios e apresentará exemplos 
considerando esses critérios.

aVaLIaçãO Das téCNICas EDuCaCIONaIs 
aPOIaDas PELas tECNOLOgIas DIgItaIs
autoria: Barbara Silva [barbara.silva@institutocrescer.org.br] 
Instituição: Instituto Crescer 
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: formação de professores

O Instituto Crescer tem a educação como foco principal, implementando projetos ligados à Formação 
de Professores e Gestores, Tecnologias Digitais na Aprendizagem, Desenvolvimento Comunitário e Qua-
lificação Profissional. Nesta sessão, serão apresentadas práticas de avaliação apoiadas pela tecnologia.

CERâmICa, CRIatIVIDaDE E aRtE
autoria: Heloisa fonseca Montagna [helo.montagna@gmail.com]
Instituição: Instituto Singularidades
área: Artes Plásticas

Nesse trabalho, proponho-me a pensar a cerâmica como atividade que inclui inúmeros saberes, 
funções e o seu papel formativo, histórico, técnico, interpessoal e social, tendo como eixo o pro-
cesso criativo envolvido nesse tipo de prática. 
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 Criar cerâmica é um modo de se expressar através da matéria do barro. É procurar saídas para os 
mais diversos rumos que surgem no decorrer desta prática. Nunca sabemos onde esses caminhos 
vão dar, e isso torna o fazer ainda mais qualitativo: a criação é um processo infinito.

CíRCuLOs DE CLassE: uma OPçãO 
PaRa PROmOVER RELaCIONamENtOs 

COLaBORatIVOs E REsOLVER CONFLItOs
autoria: Cristina Telles Assumpção Meirelles [crismeirelles@terra.com.br] 

Cecília Pereira de Almeida Assumpção [assumpcaocecilia@gmail.com]
Instituição: Equipe Justiça em Círculo

área: Orientação educacional – Tema específico: Resolução de Conflitos

A prática restaurativa do Círculo de Classe vem sendo implementada em Escolas brasileiras desde 
2005, mostrando ser um recurso dialógico fundamental para a construção de relacionamentos 
respeitosos, sustentabilidade da convivência colaborativa e reparações de danos decorrentes de si-
tuações de conflito e violência.
Os Círculos são utilizados para pensar coletivamente como resolver um problema, planejar um 
evento, organizar um projeto, dar suporte a algum membro da comunidade escolar, trabalhar de-
terminados conteúdos pedagógicos, entre outros propósitos.
Conversaremos sobre o conceito, aplicabilidade, diferenciais, estrutura e benefícios do Círculo de 
Classe. Abordaremos o quanto a responsabilização coletiva exercitada no Círculo de Classe propi-
cia uma mudança na postura relacional de todos na Escola, favorecendo o convívio colaborativo 
e a resolução de questões de forma restaurativa, em lugar de ações punitivas que têm se mostrado 
pouco efetivas na redução dos conflitos e da violência.

CLuBE DO saBER – PORquE CONhECImENtO 
é PaRa sER COmPaRtILhaDO

autoria: victor Bruno Cavalari Menna [victor.menna@colegiooswald.com.br]  
Carlos Eduardo Lima Braga [carlos.braga@colegiooswald.com.br]  

Renato Aparecido de farias [renato.farias@colegiooswald.com.br]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade

área: Gestão escolar – Tema específico: Clube do Saber para compartilhar conhecimentos

O Clube do Saber é uma proposta que tem como intenção promover a cultura de trocas e a amplia-
ção dos espaços de aprendizagem na escola, com ocupação de diversos ambientes, exploração de 
variados temas e agrupamentos multisseriados com base em interesses. Realizamos uma pesquisa 
com estudantes do EF2 e do EM, na qual foram elencados 109 saberes disponíveis para Ensinar e 
121 que eles têm interesse em aprender.
Ferramentas digitais viabilizaram as formações dos Grupos de Investigação Colaborativa, que tra-
balham temas como francês, xadrez e kung fu, entre outros.
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Práticas como essa promovem uma maior autonomia dos estudantes, melhoram a autoestima por 
meio da valorização de seus conhecimentos e características, enriquecem culturalmente a comuni-
dade, entre diversos outros benefícios.
Nossa intenção, no VII Congresso ICLOC, é compartilhar esta experiência, além de incentivar e dar 
dicas de como replicar essas ações, levando a cultura de troca de saberes a outras instituições. 

COmO FICam as aVaLIaçõEs 
Em tEmPOs DE PLataFORmas DE 
aPRENDIzaDO aDaPtatIVO
autoria: Renato Júdice de Andrade [judicebh@terra.com.br] 
Instituição: Geekie 
área: Gestão escolar – Tema específico: Gestão escolar

Se fizermos um estudo correlacionando a evolução na história da sociedade com a evolução da insti-
tuição Escola observaremos, entre outras coisas, que a escola, muito bem adaptada ao pós Revolução 
Industrial, agora se vê em total desarmonia com uma sociedade tecnológica, conectada, dinâmica, 
enfim, com as gerações do século XXI. Uma solução para esse desajuste é considerar que as pessoas 
aprendem de forma e em ritmos diferentes, e portanto não faz sentido que ensinemos de maneira 
única e uniforme. As plataformas de aprendizado adaptativo concretizam esse desejo de personificar 
e respeitar o ritmo do aprendiz, colocando de fato o aluno no centro do processo.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é perguntar como ficam as avaliações num cenário de apren-
dizado adaptativo? Qual passa ser o papel do professor, do coordenador pedagógico e até mesmo 
da família? Para essa reflexão serão abordadas tanto as avaliações processuais quanto as avaliações 
externas.

COmuNICaçãO aLtERNatIVa aDaPtaDa 
COmO RECuRsO mEtODOLógICO
autoria: Lívia Pirillo Grecchi [liviapirillo@gmail.com]
Instituição: Prefeitura Municipal de vinhedo
área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão – atendimento especializado

Pensando em inclusão, pautada em um novo perfil de escola e família, o Atendimento Educacional 
Especializado não ficou somente dentro da sala de aula ou em atendimentos individualizados. Ne-
cessitou de uma busca por adaptação na organização de rotina para os alunos com deficiência, no 
caso autistas, suas famílias e escola.
A comunicação Alternativa Adaptada criou novas oportunidades ao professor e à família ao rever 
suas atitudes, envolvendo o cognitivo, o emocional, o afetivo e redimensionando as interações aluno/
filho. Uma das principais características do autismo é a dificuldade na comunicação. Nesta perspec-
tiva o material adaptado foi o veículo que contribuiu para convivência, autonomia e independência 
nas ações e aprendizados do aluno com deficiência, melhorando a autoestima e a afetividade.
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CuLtuRa EsCOLaR – CamINhOs 
PaRa EDuCaR COm ExCELêNCIa

autoria: Tabata Milula Estevam Kato [tamilula@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Sidarta

área: Gestão escolar – Tema específico: Desenvolvimento de cultura escolar 
com base na formação de professores mais engajados à cooperação

Você cuida, educa, ensina ou entretém? Algumas vezes ouvimos questionamentos sobre os valores, 
os perfis e as posturas do educador, quais são necessárias? Alguns se dizem professores, mestres, 
outros pais, mães. Todos o somos. Ser educador é ser humano, é compartilhar suas experiências, 
seu aprendizado com o outro. Seja este outro um bebê ou um idoso. Mas e se o que estivermos 
aprendemos estiver ultrapassado? Deturpado? E se não o estivermos compartilhando, se estiver-
mos doutrinando os outros com o que achamos ser certo? Estaríamos, mesmo assim educando? 
Ou ensinando à nossa moda? E qual seria a forma adequada de educar? Há um modo ou modelo 
para seguir? Uma educação feita com intenção em busca de uma sociedade cooperativa parece ser 
uma boa pedida. Então pegue o seu bloco de notas e venha conferir uma reflexão sobre cultura 
escolar, ambiente cooperativo, postura docente e metodologias de ensino para que se alcance exce-
lência ao educar.

DaNça Na EsCOLa, Ou a NãO 
DIDátICa DO CORPO Em mOVImENtO

autoria: valdimere Pereira de Souza [valpsouza@gmail.com]
Instituição: Assessoria Dança Escola

área: Teatro

Caminhamos muito em relação aos conteúdos escolares, principalmente no que diz respeito ao 
ensino de arte desde 1970, quando sua formalização, sistematização e obrigatoriedade foi imple-
mentada no Brasil.
De lá pra cá houve diversas transformações sociais e culturais. Essas transformações permitiram 
que a escola dialogasse com a sociedade, também alertou para que deixássemos de conceber a arte 
como sinônimo somente do fazer, mas para além disso e sobretudo do ler, contextualizar, refletir e 
compreender artística e criticamente essa linguagem.
Assim, o ensino da dança escolar deixa de ser atividade em festividades para se tornar conteúdo in-
serido enquanto currículo, traçando relações com outras áreas de conhecimento. A dança encontra 
na escola terreno favorável para discussões, pois, presente em diversas culturas e expressão do ser 
humano, sua produção e manifestação significativas já se justificam enquanto conteúdo.
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ENgagINg stuDENts tO 
CREatE aND FEED a BLOg
autoria: Patricia Souza Torelli [patricia.torelli@ceb.g12.br]
Instituição: CEB – Centro Educacional Brandão
área: Inglês

Este projeto visa conscientizar os alunos e a comunidade em geral da importância de pequenas 
práticas sustentáveis que podem e devem ser aplicadas à rotina familiar e escolar. O projeto rea-
firma o valor do uso de novas tecnologias em sala de aula, criando um ambiente positivo para o 
engajamento dos alunos. Foi uma proposta bilingue para um tema tão amplamente discutido que 
conseguiu mobilizar os alunos para uma mudança de postura.

ENgLIsh + NEw mEthODOLOgy 
& hIgh tECh
autoria: Miriam de Lorenzi Soares [miriam.soares@arbos.com.br] 
Gustavo Dias Brígide [gustavo.brigide@arbos.com.br]
Instituição: Colégio Arbos
área: Inglês

Assim como constantes transformações de mundo e de tecnologia têm mudado o modo dos alunos 
aprenderem, nós, professores/educadores, precisamos adaptar, transformar, reaprender o modo 
de ensinarmos. Professores de Língua Inglesa continuam em seus esforços para desenvolver as 
diversas habilidades com os alunos: compreensão auditiva, leitura compreensiva, escrita, diálogo 
e argumentação; porém, hoje possuímos recursos tecnológicos e metodológicos riquíssimos, que 
quando inseridos em nossa prática didática oferecem oportunidade ilimitada de aprendizado aos 
alunos. A proposta apresentada destaca práticas metodológicas modernas e inovadoras que estão 
sendo usadas e demonstram que se treinarmos nosso olhar, aceitando o desafio que a mudança 
propõe, nos tornamos profissionais com conhecimentos, habilidades e atitudes assertivas, ofere-
cendo aos alunos efetiva oportunidade de aprendizado nos cursos regulares.

ENsINO híBRIDO: PERsONaLIzaçãO 
E tECNOLOgIa Na EDuCaçãO
autoria: Lilian Cassia Bacich Martins [lilian.bacich@usp.br]
Instituição: Instituto Península
área: Gestão escolar – Tema específico: Ensino híbrido

O Ensino Híbrido é um programa de educação formal que reúne as tecnologias digitais e o ensino 
presencial, em uma abordagem metodológica na qual o aluno aprende, pelo menos em parte, por 
meio do ensino on-line, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o 
modo e/ou o ritmo de estudo, e aprende, pelo menos em parte, em uma localidade física supervi-
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sionada, preferencialmente, na escola. Para discutir as possibilidades e desafios da implementação 
de um modelo de Ensino Híbrido, será apresentado o relato de pesquisa empírica que envolveu um 
grupo de professores participantes do “Grupo de Experimentações em Ensino Híbrido” desenvol-
vida pelo Instituto Península e pela Fundação Lemann.

EsCOLas DO séCuLO xxI
autoria: Luiza Dalmazo [luizadalmazo@gmail.com]

Instituição: Instituto Singularidades
área: Gestão escolar – Tema específico: Estrutura da organização da escola

Há algo de errado com a escola. Os índices mundiais de evasão no Ensino Fundamental e Médio, a 
formação de profissionais despreparados para as demandas do mercado e, principalmente, padrões 
de ensino que não mudaram nos últimos 300 anos – apesar das inquestionáveis mudanças sociais – 
são sinais de que é preciso pensar em um novo tipo de escola. Mas que escola é essa? Esta pesquisa 
analisa em profundidade dois modelos institucionais e também estuda diversas instituições em 
todo o mundo para saber que caminhos estão sendo percorridos para que se descubra qual modelo 
de ensino funciona melhor para as novas demandas. A revolução digital funciona como um ace-
lerador da revolução educacional que estamos vivendo e nos mostra que não por causa dela, mas 
em consequência dela, que estas mudanças vão acontecer cada vez mais rápido. Este estudo traz 
evidências de que não estamos diante de termos da “moda” ou de expressões “comerciais”. Mudar 
a escola é uma necessidade inevitável.

EVasãO E VuLNERaBILIDaDE 
aCaDêmICa NO CuRsO DE FORmaçãO 

DE PROFEssOREs DE CIêNCIas
autoria: Raquel Santos Palma [raquelspalma@gmail.com] 

Cesar Rogerio Cardoso [cesarrcar@gmail.com]
Instituição: universidade federal de São Paulo

área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Evasão e 
vulnerabilidade acadêmica em um curso de formação de professores de ciências

Na construção de hipóteses para os processos de evasão e de vulnerabilidade acadêmica nos cursos 
de licenciatura, está a contribuição do estudo de Silva et al. (2012) que considera, dentre os fatores 
responsáveis, a escolha do curso de maneira precipitada e equivocada pelo discente. Outro aponta-
mento relaciona-se à nota do ENEM. Uma média baixa faz com que o discente opte por um curso 
de menor concorrência de modo a ser aceito, mesmo sendo um curso que em sua concepção não 
é atraente. Pensando nos aspectos sobre o perfil do ingressante, o Projeto Zero, através de uma 
pesquisa-ação aplicada desde 2010, acompanha os índices de evasão no curso de licenciatura, bus-
cando associá-los aos elementos de vulnerabilidade.
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gEstãO DE muDaNças atRaVés 
Da tECNOLOgIa EDuCaCIONaL
autoria: Marcelo de freitas Lopes [marcelo.lopes@weducation.com.br]
Instituição: Colégio Mater Dei – weducation
área: Gestão escolar – Tema específico: Gestão de mudanças através da Tecnologia Educacional

Passamos do período de convencimento de que a tecnologia é necessária para a formação de nati-
vos digitais. Agora os gestores buscam maneiras de integrar a tecnologia no processo de ensino e 
aprendizagem.
Esse trabalho é direcionado para gestores e tem como objetivo apresentar um case de Gestão de 
Mudança em Tecnologia Educacional. Serão apresentados as principais etapas desse processo, cul-
minando com a criação da primeira Google Learning Space do mundo. 

gOOgLE LEaRNINg sPaCE –  
a saLa DE auLa INOVaDORa
autoria: Suely vega [suely.vega@colegiomaterdei.net] 
Regina Bin [regina.bin@colegiomaterdei.net]
Instituição: Colégio Mater Dei
área: Inglês

Uma parceria com a Google Inc. criou no Colégio Mater Dei uma sala de aula diferente e inovadora. 
O ambiente reproduziu a filosofia dos escritórios Google, onde conforto e descontração têm o 
objetivo de desenvolver a criatividade e a colaboração entre os alunos.
Uma grande reforma transformou uma das nossas salas tradicionais em um novo espaço; os de-
talhes formidáveis da decoração foram aliados à mais moderna tecnologia para proporcionar aos 
professores excelentes recursos e aos alunos novas oportunidades de aprendizado.
Nesta apresentação falaremos sobre os detalhes que compõem o Google Learning Space e de-
monstraremos como tal mudança interferiu positivamente em nossas aulas e no aproveitamento 
dos alunos.
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hORa DE CíRCuLO: uma PRátICa 
CIRCuLaR PaRa CONstRuçãO DE 

Paz Na CONVIVêNCIa EsCOLaR
autoria: Cecilia Pereira de Almeida Assumpção [assumpcaocecilia@gmail.com] 

Cristina Telles Assumpção Meirelles [crismeirelles@terra.com.br]
Instituição: Justiça em Círculo

área: Orientação educacional – Tema específico: Desenvolvimento 
de habilidades emocionais e sociais

Todos nós precisamos de sentimento de pertencimento, um fator importante em nosso senso de 
bem-estar. Os laços sociais constroem as relações e a segurança para estarmos embasados em em-
patia, respeito, consideração e cuidado. Na Escola não poderia ser diferente, um lugar no qual a 
convivência nos ajuda a entender o processo de socialização que se empreende entre os alunos e de-
mais atores. A Hora de Círculo é uma prática restaurativa proativa na qual as relações interpessoais 
favorecem a construção de senso de comunidade no cotidiano escolar. A atividade em formato 
circular é de fácil implementação, reúne professores, alunos, em uma agradável atmosfera calorosa 
e de suporte construída no grupo, amplia os relacionamentos, tornando-os saudáveis. É baseada 
em valores centrais, tem algumas regras e usa um método próprio. A experiência de aceitação, calor, 
alegria e respeito é uma atmosfera ideal para o desenvolvimento de segurança e habilidade de vida.

INtENsIFICaNDO a aPRENDIzagEm: 
um EsPaçO PaRa O REsgatE Da 

autOEstIma E Da VONtaDE
autoria: Adriana Peniche Papa [adrianapeniche@yahoo.com.br]

Instituição: Instituto Singularidades
área: Português

Este trabalho teve como objetivo investigar quais são as situações didáticas mais adequadas para 
a ampliação do domínio das habilidades de leitura e escrita e, consequentemente, o letramento 
de alunos do 2° ao 5° ano com defasagem ano/idade escolar, bem como quais intervenções mais 
adequadas para fortalecer o engajamento e a vontade dos alunos para realizar as atividades de am-
pliação dessas habilidades de leitura, escrita em um contexto de letramento. Para fundamentar a 
investigação utilizamos as contribuições de Weisz (2009); Soares (2010); Rojo (2009); Freire (1996); 
Mahoney (2010) e Vigotski (1998). 
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LENDO ImagENs PaRa EsCREVER a 
hIstóRIa: uma LEItuRa DIaLOgaDa 
COm a aRtE E Em PaRaLaxE
autoria: Jailson Moreira dos Santos [simone.santosss2@gmail.com]
Instituição: Colégio Magister
área: Português

Orientação histórica aos alunos do Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio. Proposta que exer-
cita o diálogo interdisciplinar com os campos das artes e da história. Abre caminhos para que eles 
deixem de ser os “agentes passivos”, ou seja, só receptores dos conteúdos instrumentalizados, e 
tornem-se “agentes ativos”. Não é só a interpretação do ponto de vista arqueológico, mas a interpre-
tação da realidade espacial e temporal sob a perspectiva simbólica e metafórica. O passado é coisa 
em progresso, se transforma e se aperfeiçoa. As imagens vêm fornecer mais conteúdos para elucidar 
esse passado humano, sendo rica fonte de memória e história. A ideia é que a partir da interlocução 
do professor como mediador de parte da leitura da imagem, o aluno possa interceder e reconstruir a 
história do seu ponto de vista, a partir de sua interpretação leitora de construção de mundo.

NaçõEs: CONhECENDO NOVOs hORIzONtEs
autoria: Amanda de Bartholomeu Altafim [amandabartho@yahoo.com.br]
Instituição: Instituto de Ensino Sagrada família
área: Geografia

Festa das Nações. Um projeto que visa conhecer novos países, continentes, culturas, músicas, pontos 
turísticos, histórias, escritores, pintores, entre outros aspectos. Por meio de pesquisas e investigações, 
os alunos se envolvem na busca pelo conhecimento sobre novos lugares, continentes e países. Mo-
mentos em que todos se envolvem: escola, alunos e famílias. Danças típicas não ficam de fora. Um 
projeto interdisciplinar envolvendo desde os alunos do G3 até o 3º ano do Ensino Médio.

NaRRaR, ExPREssaR E PRODuzIR PaRa 
LEmBRaR: a mEmóRIa DO EDuCaDOR Na 
CONstRuçãO DO PERCuRsO EDuCatIVO
autoria: Solange Maria Rodrigues Alberto [solangemra@einstein.br]
Instituição: Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: 
Experiência educativa; Educador narrador.

Ser educador, papel que se constrói nas relações entre os pares. É com esse pensamento que o trabalho 
junto às educadoras do Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis vem sendo constituído, 
entendendo que aproximações e discussões a partir das questões trazidas no próprio cotidiano são 
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as diretrizes para que cada sujeito possa se perceber dentro desse papel. Por um lado, a releitura de 
práticas, registros reflexivos e documentações e, por outro, a construção e reconstrução de registros 
por meio de um processo de produção coletiva, que resgata “memórias” do fazer educativo, aponta 
caminhos de mudanças e retroalimenta a experiência. Ser “NARRADOR” e sujeito de sua própria 
história se traduz em uma prática que vem direcionando as ações de formação dos educadores, e que 
culminou na produção de uma “VITRINE”, a qual expressa de forma plástica (tramas e costuras em 
um encontro de alma, olho e mão) a visão da equipe sobre o seu fazer pedagógico. 

O aPOIO DO COORDENaDOR PEDagógICO 
PaRa muDaNça mEtODOLógICa E usO 

DE tECNOLOgIa Em saLa DE auLa
autoria: Alcielle dos Santos [alcielle@liceusantista.com.br]  

Lucas Luiz Lamosa [lucas.lamosa@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista

área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Metodologia e uso de tecnologia

Diante do desafio de mudança curricular e metodológica, os coordenadores pedagógicos do En-
sino Fundamental 2 e Médio verificaram a necessidade de remodelar suas propostas formativas, 
dando ênfase à observação da prática e tematização. A implantação de inovação tecnológica, prin-
cipalmente o uso de tablets pelos professores e alunos, requereu pesquisa e estudo por parte de 
todo o grupo, e, de forma cooperativa, as aprendizagens tornam-se múltiplas e complementares.
Esse trabalho apresentará a vivência da coordenação pedagógica durante um ano letivo e as esco-
lhas pedagógicas feitas para a formação em uma nova perspectiva.

O COORDENaDOR PEDagógICO COmO 
aPOIaDOR DOs sujEItOs Em aVaLIaçãO

autoria: Alcielle dos Santos [alcielle@liceusantista.com.br] 
Instituição: Liceu Santista

área: Gestão escolar – Tema específico: Gestão escolar

As inovações tecnológicas e as pesquisas no campo da Educação permitiram que as instituições 
de ensino tenham nos dias de hoje uma gama diversificada, mas muitas vezes complexa, de op-
ções avaliativas.
Além dos instrumentos escolhidos e planejados nas disciplinas de cada professor, há a demanda de 
inserir avaliações externas, algumas vezes de perfis e objetivos distintos entre si. Diante disso, surge 
a necessidade de estabelecer nas escolas culturas avaliativas que deem segurança e unidade de ob-
jetivos a todos os sujeitos envolvidos: professores, alunos e famílias. Logo, pretende-se propor para 
essa apresentação o debate acerca das opções a serem feitas pelas equipes de gestão das escolas, em 
especial o papel do coordenador pedagógico, com a proposta de que assuma a postura de formação 
e orientação pedagógica também na perspectiva da avaliação.
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O ENsINO DE LíNguas E a VaLORIzaçãO 
Da CuLtuRa INtERNaCIONaL
autoria: Osmar da Silva Alves [osmar.silvaalves@gmail.com]
Instituição: Esperanta Klubo zamenhof (EKz)/Câmara Brasileira 
da Língua Internacional Esperanto (CBLIE)
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
facilitar contatos entre diferentes partes do mundo

O ensino de línguas aprofunda o conhecimento de elementos fundamentais, como fonética, mor-
fologia e sintaxe, mas também é importantíssimo para a disseminação de valores culturais inter-
nacionais. Nesta apresentação, veremos como um ensino de fato global pode servir para incluir 
povos e culturas diversos ao redor do mundo, diferentemente da perspectiva de uma mentalidade 
cultural particular, amplamente divulgada nos meios de comunicação, nas artes, entre outros e, 
principalmente, no sistema educacional. Será demonstrada a existência um sistema de ensino-

-aprendizagem que fornece um bilinguismo real e é capaz de facilitar, de forma integradora, os 
contatos linguístico-comunicacionais entre pessoas das diferentes partes do mundo.

O INFaNtICíDIO E O aBaNDONO 
DE CRIaNças Na aNtIguIDaDE 
E Na IDaDE méDIa
autoria: Janaina Paiva Ono [janaina.ono@sesisp.org.br]
Instituição: CE SESI nº 381 – José Bonifácio
área: História

A questão do abandono de crianças não é recente e sempre ocorreu no decorrer da História. Em 
muitas sociedades, o abandono era sustentado por padrões reguladores e não causava remorso. Na 
Roma Antiga, eram corriqueiros o abandono e o infanticídio de recém-nascidos com deficiências. 
O abandono persistiu na Idade Média, forçando a criação de práticas de assistência. Partindo des-
ses princípios foi realizado um trabalho com o tema “O infanticídio e o abandono de crianças na 
Antiguidade e na Idade Média”. Através de vídeos, debates, notícias de jornais e revistas, leituras 
de textos complementares e do livro didático da rede SESI-SP, o assunto foi utilizado como fio 
condutor, analisando vida social, política e econômica nos períodos citados. Assim foi possível sair 
das fronteiras do conhecimento histórico, para as questões relacionadas ao cotidiano, levando os 
alunos a refletir sobre os problemas da sociedade atual, adquirindo autonomia intelectual.  
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O REgIstRO COmO aRtICuLaçãO ENtRE a 
tEORIa E a PRátICa Na EDuCaçãO BásICa

autoria: Elizabeth dos Reis Sanada [elizabeth.sanada@singularidades.com.br]  
Maria Estela Lacerda ferreira [mestela.ferreira@terra.com.br]  

Angela di Paolo Mota [angela.dipaolo1@gmail.com]
Instituição: Instituto Singularidades

área: formação continuada de profissionais – Tema específico:  
O registro como instrumento de formação da prática reflexiva

Com base na noção de professor reflexivo proposta por Donald Schon, temos como objetivo desta 
apresentação abordar a importância da observação e do registro para a formação inicial e conti-
nuada do professor, com a finalidade de aperfeiçoar a prática docente. Para isto, partimos da expe-
riência de estágio curricular dos alunos do curso de Pedagogia do Instituto Singularidades e de seus 
impactos sobre a natureza da intervenção que os alunos realizarão em salas de aula do segmento da 
Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Partimos do pressuposto de que o 
registro dos fatos observados e/ ou da própria prática é um instrumento de articulação entre teoria 
e prática que possibilita uma melhor intervenção na aprendizagem dos alunos da Educação Básica.

OFICINa DE LItERatuRa LusO-BRasILEIRa
autoria: Miriam Mello dos Santos [bonitinha25@hotmail.com]

Instituição: DCE IERGS unIASSELvI
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Oficina de Literatura Luso-africana

O objetivo deste trabalho é o de apresentar aos interessados na temática como os livros publicados 
em nossa Língua em outros países podem ser tão diferentes e iguais em cultura e desenvolvimento 
político. A ideia foi dar uma “pincelada”, ou seja, apresentar uma escritora moçambicana e ver se as 
pessoas envolvidas no projeto abrem espaço em suas mentes para procurar outros escritores.   

ORIENtaçãO DE EstuDOs Na 
EsCOLa DE tEmPO INtEgRaL Da 

REDE sEsI-sP DE ENsINO
autoria: Marilize Crepaldi [mzcrepaldi@hotmail.com]  

Susy Generoso Sacco [susyprf@terra.com.br]  
Márcio Leite Rangon [mlrangon@hotmail.com]

Instituição: CE SESI – São Paulo
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: 
Desenvolvimento de estratégias de aprendizagem e de estudo

Este trabalho tem o objetivo de direcionar os pedagogos que trabalham com Orientação de Estu-
dos na Rede SESI-SP de Ensino. Destina-se aos pedagogos, professores, coordenadores pedagó-
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gicos desta rede. O ponto de partida para a realização deste trabalho foi a reestruturação de um 
documento que já existia, porém, não subsidiava as tarefas escolares e lições de casa de acordo com 
as estratégias de aprendizagem e de estudo. As atividades propostas envolvem estratégias cogniti-
vas e metacognitivas que serão desenvolvidas e aplicadas no momento da Orientação de Estudos. 
Espera-se com isso melhorar o desempenho escolar dos estudantes, a partir de reflexões da equipe 
pedagógica, sobre a qualidade e a quantidade de tarefas que os estudantes realizam, tanto na escola 
como em casa. 

OswaLD sustENtáVEL
autoria: nelson Antonio Calil filho [nelson.calil@colegiooswald.com.br]  
Mariana Ohara Morita Abreu [marianaomabreu@gmail.com]  
nina Goulios Aronchi [ninagoulios@gmail.com]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade
área: Ciências naturais

O Projeto Oswald Sustentável teve início em abril de 2013. Nasceu da nossa inquietude por trans-
formar práticas do cotidiano da escola em ações mais sustentáveis ambientalmente, antenadas 
com as necessidades da sociedade no século XXI. Em encontros semanais ao longo dos anos, o 
grupo diagnosticou a situação da escola, estabeleceu prioridades, planejou ações, firmou parcerias, 
dialogou com interlocutores internos e externos, frustrou-se com alguns empecilhos e seguiu tra-
balhando para implantar novas formas de gestão e uso tanto do espaço quanto dos recursos do 
colégio. O Projeto Oswald Sustentável ganhou força e algumas de suas ações instalaram-se como 
parte da escola. É o caso da coleta de papel e parceria com a reciclar. Outro grande feito do Oswald 
Sustentável foi a instalação de minhocários, implantação de uma horta na varanda das salas de 
aula do Fundamental I. 

OutuBRO ROsa – um tOquE PaRa VIDa
autoria: Ronaria Gasbarra de Melo [nala.mello@hotmail.com] 
Eliana O. Pescuma [elianaop@yahoo.com.br]
Instituição: EE Prof. Architiclino Santos
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Prevenção de câncer

O câncer de mama tem uma alta frequência entre as mulheres brasileiras e também apresenta uma 
alta taxa de mortalidade, mesmo sendo um dos tumores cancerosos mais tratáveis e um dos mais 
passíveis de serem prevenidos. Entretanto, sua prevenção depende do conhecimento e do nível de 
informação que as mulheres recebem e conscientização do autoexame. A Escola Professor Architi-
clino Santos, tem o intuito de alertar e também orientar as mulheres de todas as idades a terem a 
consciência de se cuidar e prevenir, visando proporcionar melhorias na saúde e na qualidade de vida.
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PaRa aLém DO OLhaR – uma PROPOsta 
DE CONtaçãO DE hIstóRIa sENsORIaL

autoria: neiva Silva Mazzoni [neivasilvamazzoni@globo.com]  
Karina zuniga vielmas [kari_vielmas@yahoo.com.br] 

natalia de Amorim Soares [natiamorimsoares@gmail.com]
Instituição: Prefeitura de Santo André

área: Gestão escolar – Tema específico: Inclusão – cegueira

O que você enxerga quando não vê?
O projeto em questão foi idealizado a partir das necessidades observadas no atendimento de alu-
nos com deficiência visual, principalmente cegos, na sala de recursos, além de buscar sensibilizar os 
professores e a comunidade escolar.
Seu objetivo é proporcionar a experiência sensorial como recurso pedagógico, de forma a enrique-
cer o atendimento e a participação dois alunos que não contam com todos os sentidos.
Para tanto, a proposta consiste em contação de histórias, nas quais os participantes explorem sen-
sações táteis, aromas e efeitos sonoros, levando-os a uma viagem além da sua imaginação.

PRátICas COm LINguagENs E 
COmuNICaçãO PaRa gRuPOs 

hEtEROgêNEOs: CasOs DE INCLusãO
autoria: Gisele Kolber Hamadani [gikkha@gmail.com]

Instituição: Pequeno Cidadão
área: Gestão escolar – Tema específico: Heterogeneidade e 

Inclusão em aulas de comunicação e expressão

O trabalho com a exploração das linguagens, na área da comunicação, para alunos com caracte-
rísticas heterogêneas e casos de inclusão, possibilita um diálogo entre disciplinas, planejamento 
e atividades para tornar a sala de aula um espaço de convite a integração e respeito em relação as 
habilidades de cada um. A expressão artística, a literatura, teatro, cinema e corpo, são signos que 
convidam o grupo a interagir com suas diferenças. A classe é uma célula da sociedade, e como tal, 
deve possibilitar através de suas experiências, as vivências e desafios que extrapolem os muros do 
colégio. O resultado apresenta uma vivência transformadora e que contribui para descobertas de 
novas habilidades nos alunos, bem como a construção do gerenciamento do grupo e a valorização 
do sentimento de pertencimento a um mundo que, muitas vezes, exclui o diferente. 
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PROgRama EINstEIN Na 
COmuNIDaDE DE PaRaIsóPOLIs
autoria: Daniele Alves de Castro [daniele.castro@einstein.br]  
Allynne Kaminskas da Silva [allynnekaminskas@gmail.com]
Instituição: Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis
área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
Mediadores de leitura – uma experiência de protagonismo cultural

O trabalho com mediação de leitura tem sido um caminho para a formação de leitores. O desafio 
era criação de estratégias que pudessem vincular essas crianças/adolescentes a uma ação de leitura, 
já que o discurso passava pela afirmação “não gosto de ler!”. Desafio posto para as educadoras e 
aceito por 35 crianças e adolescentes: formar mediadores para uma ação de leitura na Mostra Cul-
tural de Paraisópolis. Conhecer o trabalho de mediadores de leitura e conversas sobre o papel do 
mediador estiveram entre as estratégias utilizadas para a sensibilização do grupo. A proposta per-
mitiu realizar discussões que pudessem pensar sobre a importância do livro não ficar só no espaço 
das Biblioteca e compreender que “ser mediador” é se colocar como alguém que faz a ponte entre o 
livro/informação e o leitor. São questões importantes colocadas na atualidade, permitindo, por um 
lado, que a leitura e o livro seja apresentada além dos espaços de leitura e, por outro, fomentando 
o trabalho de protagonismo.

PROgRama EsCOLaR Da FaBER-CastELL:  
tEmPO DE aPRENDER
autoria: Lourdes Atié [lourdesatie@terra.com.br]  
Renata queiroz de Moraes Americano [renataqamericano@gmail.com]
Instituição: faber-Castell
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Ensino e Aprendizagem

O Programa Escolar, nos últimos anos, trabalhou o tema “Tempo de Aprender”, sobre a qualifica-
ção do tempo como base para aprender, mostrando que o mundo acelerado em que vivemos está 
deixando a todos adoecidos e sem tempo para aprender. Após a defesa pela desaceleração da vida 
e da escola, para poder aprender com mais qualidade, foi introduzido o tema complementar – a 
criatividade –, destacando a importância do lúdico e da inovação para vivermos no mundo contem-
porâneo, qualquer que seja a área de conhecimento ou a faixa etária dos alunos. Para completar o 

“tempo de aprender”, o tema discutido em seguida foi a diversidade, com destaque para um tipo de 
diversidade, a intergeracional, focando que podemos aprender em todas as idades e com todas as 
idades em permanente integração.
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PROjEtO LINk – FORmaçõEs 
PaRa PROFEssOREs Na áREa DE 

tECNOLOgIa EDuCaCIONaL
autoria: Regiane Souza de Melo [regianemelo1@gmail.com]

Instituição: Colégio Santa Amália
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: 

formações em Tecnologia Educacional

Ao refletirmos sobre as instituições de ensino no mundo atual, nos deparamos com uma demanda 
social diferente das últimas décadas, e a usabilidade social da TDIC (Tecnologias Digitais de Infor-
mação e Comunicação) é inegável e crescente. Ciente desta demanda na área educacional, o Colégio 
Santa Amália decidiu iniciar uma formação para professores, de todos os segmentos da institui-
ção, denominada PROJETO LINK, que tem como objetivo proporcionar formação contínua sobre 
Tecnologia Educacional (T.E.) para professores, com foco em explorar pedagogicamente a T.E. em 
sala de aula a fim de inovar. O projeto também contará com momentos EAD para aprofundar os 
conteúdos, discutir e refletir a respeito da incorporação da tecnologia nas práticas pedagógicas. 
Neste formato será possível analisar de forma criteriosa as funções das novas tecnologias e avaliar 
as mudanças geradas e a adequação das estratégias pedagógicas para a utilização da TDIC a serviço 
do desenvolvimento das competências.

ROBótICa E aLImENtaçãO sauDáVEL
autoria: Silvana Sales Purcino Simões [silvanasps.ssp@gmail.com]

Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro
área: Ciências naturais

Com o objetivo de estudar os conceitos da Robótica contextualizados com o cotidiano do aluno, 
surgiu o projeto Robótica e Alimentação Saudável.
Os alunos do curso extra de Robótica Educacional, usando o kit Lego Mindstorms NXT, criaram 
um sistema com braço robótico, para interagir com o público e auxiliar na preparação de um prato 
saudável. Por meio de sensores ou pelo aplicativo NXT Remote Control, o convidado deveria con-
trolar o robô, selecionar um alimento e colocá-lo no prato no seu respectivo grupo alimentar.
Com esse projeto os alunos desenvolveram habilidades como pesquisar, compartilhar informações 
em wiki, levantar hipóteses, solucionar problemas, testar possibilidades para construções robóticas, 
reconhecer a importância dos alimentos como fonte de energia para nosso organismo e identificar 
os grupos alimentares que fazem parte de uma alimentação saudável e equilibrada.
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ROBótICa, mECatRôNICa, 
PROgRamaçãO E LógICa – PREPaRaNDO 
aLuNOs PaRa O “FutuRO”
autoria: Marcelo Ribeiro Salles [prof.salles@terra.com.br]
Instituição: Escola de Robótica e Mecatrônica “Prof. Marcelo Salles”
área: Gestão escolar – Tema específico: Robótica Educacional como 
ferramenta facilitadora do aprendizado de física e matemática.

Alunos de 5 anos começam a aprender os princípios da física e da mecânica, de uma maneira diver-
tida, através da robótica educacional e fazem seus registros através de desenhos e pinturas.
Quais serão as melhores profissões do futuro?
Quantos alunos estarão preparados para estas profissões do futuro?
Quais ferramentas são necessárias e estão disponíveis para atingir esses objetivos?
Aprender robótica educacional, mecatrônica, física, lógica e programação é o básico para que os 
alunos obtenham conteúdo e qualidade para preencher estas futuras vagas profissionais.
E por que não começar a se qualificar agora?
A física, a mecânica, a química, a matemática e a engenharia podem ser divertidas e educativas 
através da robótica educacional e da mecatrônica.
Concluímos que através dos projetos de robótica educacional preparamos alunos para as melhores 
universidades e assim mostramos a eles a importância de aprender corretamente a utilização das 
novas tecnologias.

saRau CuLtuRaL – O séCuLO xx
autoria: Simone Campagnoli Piovesan [simonecpiovesan@hotmail.com]
Instituição: EM Antonio Peres ferreira
área: Teatro

Acreditamos que através deste projeto é possível enriquecer e ampliar a visão de um universo cul-
tural de forma significativa.
O projeto nos permitiu envolver corpo docente, corpo discente e comunidade, além de possibilitar 
o trabalho dos quatro pilares propostos para uma educação de qualidade: o saber, o fazer, o ser e 
o conviver.
Ao trabalharmos baseados nessa proposta, obtivemos um resultado envolvente e inspirador. Con-
seguimos de forma tranquila e voluntária momentos em que família e alunos partilhassem o palco, 
o aprendizado e, consequentemente, o reconhecimento do público, de forma harmoniosa e espe-
cial, num momento único onde ser e conviver tiveram destaque.
Foi indescritível a experiência e a bagagem cultural e pessoal que esse projeto proporcionou. Um 
projeto ousado e inusitado, porém possível.
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sóLIDOs COm aRtE
autoria: Simone Campagnoli Piovesan [simonecpiovesan@hotmail.com]

Instituição: EM Antonio Peres ferreira
área: Matemática

Toda criança e adolescente tem o direito de aprender e cabe às instituições educacionais o legado 
da transmissão desses conhecimentos, assim como cabe ao professor mediar o aprendizado orien-
tando, conduzindo e estimulando, seja qual for a área de conhecimento referida. Tivemos como 
propósito, ao desenvolver esse projeto, estimular os alunos, de forma agradável e lúdica sempre 
que possível, em momentos de prazer e atividades práticas, atrelado ao desenvolvimento. A ideia de 
trabalharmos com artes e matemática, interdisciplinarmente, assim como com as outras áreas de 
conhecimento permeando o tema central, surgiu ao percebemos o interesse das crianças tanto pela 
arte, propriamente dita assim como pela montagem e confecção de qualquer material que sofra 
transformação, como é o caso dos sólidos geométricos.

tRaBaLhaNDO COm gRuPOs Na 
FORmaçãO DO PROFEssOR aPRENDIz

autoria: Maria Estela Lacerda ferreira [mestela.ferreira@terra.com.br] 
Elizabeth dos Reis Sanada [elizabeth.sanada@hotmail.com]

Instituição: Instituto Singularidades
área: formação continuada de profissionais – Tema específico:  
O professor aprendiz e o trabalho com grupos na sala de aula

Este trabalho apresenta uma experiência realizada com estudantes do curso de pedagogia para 
aprenderem e refletirem sobre objetivos e desafios do trabalho com grupos, em sala de aula. Pre-
tende-se que os estudantes, após aprenderem a trabalhar em grupo, consigam trabalhar com gru-
pos quando estiverem na sala de aula, no exercício da profissão.

VIDEOauLa COmO EstRatégIa 
INtERatIVa Na aPRENDIzagEm

autoria: Maria Isabel Gaspar Penteado [bel-penteado@uol.com.br] | Eliana Baptiston Schimdt
Instituição: Colégio visconde de Porto Seguro – Panamby

área: Educação física

Construção e aplicação de uma videoaula, como estratégia motivadora e interativa, facilitando a 
aprendizagem de conteúdos mais complexos. O trabalho foi realizado pelas professoras de Edu-
cação Física de um Colégio particular, integrada à área de Tecnologia da Educação. Os alunos 
demonstraram muito interesse durante a apresentação da videoaula, proporcionando uma maior 
compreensão dos conteúdos. 
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wEB PLaNNINg – EstRatégIas PaRa 
FaCILItaR sEu PLaNEjamENtO
autoria: Juliana de Carvalho Moral queiroz Pereira [juliana.moralpereira@gmail.com] 
Tatiana Silvério Addor [tatianasilverio@terra.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
área: formação continuada de profissionais – Tema específico: Planejamento de Aula

O Planejamento em Teia, ou Web Planning, pode ser um aliado do professor de línguas estrangeiras 
no momento em que precisa elencar as atividades aplicadas em aula. Um plano de ensino consistente 
contém atividades significativas para o grupo de alunos ao qual serão expostas, além de considerar 
as diversas possibilidades de aprendizado. A elaboração do planejamento de aula por meio de redes 
mentais auxilia o professor na tomada de decisão a respeito daquilo que considera importante para 
seus estudantes, além de possibilitar a inserção do que considera essencial para o tema central a ser 
trabalhado. O Web Planning é de grande utilidade para professores que utilizem ou não livros didáti-
cos e pode ser adaptado às mais diversas realidades, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

wORkshOP PERsONaLIzaçãO DO ENsINO
autoria: Tatiana Klix 
Instituição: Instituto Inspirare / Porvir
área: Gestão escolar – Tema específico: Gestão escolar

O workshop será ministrado por Tatiana Klix, jornalista e editora do Porvir, onde realiza pesquisa e 
difusão de conteúdos sobre tendências e inovações na área de educação. Neste trabalho apresentará 
o projeto Personalização do Ensino (porvir.org/especiais/personalização), que parte do princípio de 
que os alunos aprendem de formas e em ritmos diferentes, já que também são diversos seus conhe-
cimentos prévios, competências e interesses. Promoverá uma reflexão sobre a tendência que respeita 
talentos e limitações de cada um na aprendizagem, apresentará experiências de escolas e professores 
que já promovem desenvolvimento de estudantes de maneira individualizada e levará aos participan-
tes dicas de como proporcionar esse tipo de prática.
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Adenílson francisco Bezerra

Adriana Bordignon Menezes Paz

Adriana Cury Sonnewend

Adriana Pedroso Cavazzana

Alexandre Abbatepaulo

Amanda Maria nicolau de Carvalho

Ana Luiza de Azevedo Pires Sério

Ana Paula Andrade

Ana Paula Peninni

Anderson Barros Lucas

Andréa Bivar Correia

Andrea Cristina felix Dias

Andrea Pereira Colen Marques

Angela de Paula Mota

Antonio Sérgio P. de Almeida

Ariane Alves

Audrei fernanda de Carvalho Parra

Bárbara Endo

Bárbara uliana Menezes

Bárbara zanetti Aché

Beatriz fernandes Perrella

Beatriz Marsiglia

Beatriz villarroel Andrade Glaessel

Beatriz votta Pelizzaro

Benedito Barbosa Sergio dos Santos

Bianca Pagano vitica venturi

Camila de Oliveira

Carmen Maciel 

Carolina Maria Cintra Laloni Gentil

Celise Monteiro f. Correia

Christiane Augusto Gomes da Silva

Ciléia Saporiti 

Clara Aparecida B. Ribeiro Haddad

Clarissa Suzuki

Claudia Duran Meletti   

Cláudia Pantojo de Campos

Cláudia Regina Guarnieri

Cláudia Soubihe

Claudia Tozzi Tommasini

Cristiano Guastelli

Cristina nogueira Barelli

Cristina Palulian

Daniela Alves Soares

Daniela de Arruda Garcia

Daniela Maria Bertero Coccaro

Ednílson Aparecido quarenta

Eduardo Roberto da Silva (Castor)

Eduardo zayat Chammas

Elieste da Silva Júnior

Elissa Mattos

Elizabete Oliveira

Elizabeth dos Reis Sanada

Elizabeth feffermann

Elton vianna 

Ernani Soares de Paula 

Eugênia Maria Cavalheiro Bueno

fábia Helena Chiorboli Antunes

fabiana ferreira da Silva

fabiana ferreira queirolo

fabiana quaresma Cabral falcão de Carvalho

fabiana Saccardo Dias dos Santos

fabio Eleutério da Silva

fernando Ribeiro Pimentel

flávia Gazolli ferreira

francine Della Torre

francisco ferreira

Gilberto Padilha

Gisele Cova dos Santos Rodrigues

Gisele Puccetti Rodrigues Lombardi

Grazia Sabini

Helena Silva Pinto do Carmo

Helena verderamis Sellani

Heloisa Pavan de Souza Marques

Humberto Cortez

Inaê Coutinho de Carvalho

Irene vieira da Rocha

Izilda Marques Lopez dos Santos

Jan Peter Josef Paulics

Jeannette Alicke De vivo

João Marcello de Araújo C. Lopes de Almeida

José Enrique Rossi

José fernando de Barros nogueira

Juan Carlos Ramirez Mondejar

Juliana Malta da Silva

Juliana Protásio Cruz Cipriani

Julio Augusto farias 

Karin de fatima Benestante nunes

Karina Stefanin

Karyn Bulbarelli

Laôr fernandes de Oliveira

Larissa Teodoro Andrade

Leandro Lamano ferreira

Leila Ramos Monteiro

Lenita Lourenço 

Ligia Colonhesi Berenguel

Lívia Souza zanatta
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Luciana Maria Loreti Bolonha

Luís Antônio Cespedes Teixeira

Luís Paulo Costa Accorsi Pardi

Luiz fernando Correia de Oliveira

Luiza Helena Brito Oliveira

Luiza Regina Branco fernandes

Marcelo Ganzela Martins de Castro

Marcelo Luiz Caleiro e wild veiga

Marcia dos Santos Lopes

Marcia Hutterer

Márcia nazaré Ovichinnikov

Marcia Regina Iatalesse Cassiano 

Márcia Sprenger Dalla Stella

Márcio Campos Macarini

Márcio Leite Rangon

Marco Aurélio dos Santos

Marcus vinicius de Castro Santos

Marcus vinicius Garcia Triveloni

Margareth Polido Pires ferreira

Maria Alice E. nogueira Souto

Maria Cecília Medeiros

Maria Cristina Ribeiro Ramos

Maria do Carmo franco do Amaral Hopf

Maria Estela Lacerda ferreira

Maria Eugênia Capraro

Maria Eugênia Puglisi Barbosa franco

Maria Soledad Clari Csatlos (Marisol)

Maria Terezinha de Carvalho

Mariane Esteves

Marília Marsini

Marilize Crepaldi

Marina Galvanini

Marta Durante

Mauricio Braz de Carvalho

Melissa Gomes franchini

Miguel ângelo Thompson Rios

Miguel Castilho Júnior

Milena Bellini Bonito

Milena Matos Carmona

Milton Domingos da Cunha

nabor francisco da Silva Junior

nádia Luciane Pereira Gonçalves

Patricia Garbosa de Mello

Patricia Moraes Mohr

Priscila Pedroso

Priscila Puccetti Rodrigues

Raquel Garrido  

Raquel Lima Silva Costa

Regiane Cardoso nunes Brito

Renata fonseca

Renata vaccari

Rita Brambila

Rita de Cássia Abreu Erra

Rita de Cássia Mendes Costa figueiredo

Roberta Hernandes Alves

Rodrigo Dias

Rosana da Silva Garcia Solha

Rosane Magalhães 

Rosangela ferneda

Roseli Alves

Rubens Odilon Oliveira filho 

Sandra Maria Rudella Tonidandel

Sandra Miceli Sicchierolli Cintra

Sheila Cristina Cabral de Sousa Paes Barreto

Shirleyne L. Grané Diniz

Silvia naldoni Gallo

Simone fiuza Calantonio Harms

Solange Maria dos Santos 

Sonia Mendonça de Barros

Stefano Bigotti

Susy Generoso Sacco

Sylvia figueiredo Gouvêa

Tania Aguiar

Tânia Cristina Pereira Luciano

Tânia Regina da Cruz dos Santos

Tânia Rossiê ferreira dos Santos

Társio Magalhães Tognon vieira de Souza

Tatiana Kobayashi Sarmento Tatit

Teresa Manfreda

Terezinha Kiataqui

Thais Mayumi nakamura

vagner Moraes

valdilene Silva de Carvalho

valdir Silva

valéria Tavares Cardoso

vania Marcia Costa

vera Aparecida nunes Godinho Gonzalez

verônica Martins Cannatá

victor Borges Sobreira

vinícius de Castro Soares

vivian Munhoz Rocha 

viviane de Almeida

waldemara Ávila faria

walkyria Pires de Miranda

yone Correia Macarini
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