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O ICLOC, Instituto Cultural Lourenço 
Castanho, associação sem fins lucrativos que tem 
por objetivo contribuir para o desenvolvimento 
e o aperfeiçoamento da educação brasileira, 
aproxima-se de seus dez anos de existência.  
É hora de se avaliar, reformular objetivos, buscar 
novos rumos. Dentre as missões a que ele se 
atribuiu, as que mais se desenvolveram foram 
voltadas para a interação com entidades de 
ensino e para a formação de professores.

Os sete Congressos de Práticas na Sala de Aula, 
já realizados, se transformaram em projeto já 
instituído e comprovado de ser uma estratégia 
válida para suprir a principal falha na formação 
dos professores na grande maioria dos cursos de 
licenciatura: como “dar” aula. Neste livro, estão 
todos os projetos inscritos para a oitava edição 
do evento.

Nesses anos todos, para assistir aos dois mil e 
setecentos trabalhos apresentados, inscreveram-
se doze mil e setecentos professores, educadores 
em geral, gestores e estudantes. Isso demonstra 
não só o interesse, como também a necessidade 
de compartilhar as práticas letivas.

Trata-se agora de ampliar o alcance desses 
encontros. As ações planejadas, algumas já em 
execução, são as seguintes:

- replicar o modelo dos Congressos de Práticas 
em Sala de Aula, convidando os municípios  
a assumirem a sua realização em parceria com 
o ICLOC, que entregará o modelo completo, 

tal qual é realizado na cidade de São Paulo.  
A experiência realizada em 2014 e 2015 pela 
Prefeitura da cidade de Vinhedo mostra como 
essa parceria é altamente satisfatória e coloca as 
escolas municipais em posição de destaque;

- realizar Congressos focados em assuntos ou em 
públicos específicos. Neste ano, em que passa  
a vigorar a nova Lei da Inclusão, está 
programado, para o mês de agosto, o ICLOC 
Inclusão, em que serão apresentadas as 
muitas formas com que escolas e professores 
trabalham com os deficientes.

Já o ICLOC Jovem, realizado em 2015, em 
parceria com o Instituto Singularidades, foi 
surpreendente e já caminha, no próximo dia 8 
de outubro, para a sua segunda edição.

Outros projetos já estão sendo gestados, 
sempre voltados para importantes atividades 
educacionais, como Ensino Médio 
Profissionalizante, Sustentabilidade, Gestão 
e Família, assim como encontros para debate 
sobre a Base Nacional Comum.

No momento em que o ICLOC completa 
dez anos de existência, ampliar a atuação do 
Instituto nos enche de orgulho e nos convoca 
a ingressar na nova década, enaltecendo  
e incentivando cada vez mais o professor. 
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Direção do Instituto Cultural 
Lourenço Castanho – ICLOC 
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 A Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, tem como finalidade 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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A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA INFANTIL POR MEIO DA 
UTILIZAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE 
NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Instituição: Prefeitura de Praia Grande
Autoria: Estefânia de Araújo Santos [estefania.santos@hotmail.com]  
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Consideramos que a Educação Física, através da utilização da Psicomotricidade, pode contribuir 
para o desenvolvimento infantil e para o processo de aprendizagem da criança; pois, por meio do 
movimento juntamente com recursos utilizados para a alfabetização, a criança tem a oportunidade 
de adquirir e ampliar tanto seu repertório motor quanto no processo de alfabetização. A aplicação 
das atividades teve por objetivo oportunizar a aquisição de noções relacionadas a diversos conceitos 
que contribuem para que aluno desenvolvesse suas potencialidades motoras e psicossociais através da  
vivência de experiências corporais e da realização de movimentos variados que puderam contribuir, 
por meio das aulas de Educação Física, para o desenvolvimento motor da criança, bem como para  
o processo de alfabetização. As atividades respeitaram as características de desenvolvimento dos alu-
nos e envolveram o aspecto lúdico por meio de brincadeiras e por meio de circuitos elaborados como 
base na abordagem Psicomotora, a fim de estimular os aspectos motores psicossociais e cognitivos 
dos alunos. Os materiais utilizados foram: bolas de diâmetros variados, colchonetes, cordas, cones, 
letras em EVA, tampinhas de garrafa pet, entre outros. Tendo como base a avaliação da equipe técnica 
do município e o relato das pedagogas envolvidas no processo de alfabetização, os objetivos foram 
alcançados, tendo as atividades aplicadas apresentado caráter relevante para o processo, não só de 
alfabetização, mas de formação global do aluno.

A DANÇA DO DESENHO  
E O DESENHO DA DANÇA
Instituição: CEI Núcleo III Jardim Shangri-lá – CCJA
Autoria: Rosilene Amorin dos Santos [lene.amorim-@hotmail.com]  
Maria Cristiana Brito Leite Farias [cristianabrito28@gmail.com]  
Adriana Rangel [dri.raangel@gmail.com] 
Área: Arte – Música, Dança e Desenho

Durante todo o projeto que desenvolvemos de desenho e arte corporal com música, foi possível 
observar o interesse das crianças em seu desenvolvimento, o que permitiu a abertura de novos 
leques que tornaram mais rica a ideia da mistura da dança e do desenho, realçando as diferentes 
maneiras de se ver o corpo em movimento. Foi prazeroso observar como as crianças entraram na 
ação de corpo e alma, tendo tido um ótimo desempenho a partir de preposições formuladas por 
pessoas que se dedicaram à tarefa com muito afinco (Mariana Americano, Benedita Mello, Antonia 
(educadora de apoio), Rosilene Amorim e Adriana Rangel).
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A IDENTIDADE DO ESPAÇO ESCOLAR
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  

Autoria: Giovanna Sotilo Tabarro [giovanna.tabarro@objetivosorocaba.com.br]  
Fernanda Cristina Landucci Pinto [fernanda.pinto@objetivosorocaba.com.br]

Área: Orientação Educacional

Em agosto, chegando o aniversário da nossa cidade, perguntamos às crianças se elas sabiam o que 
havia antigamente na cidade. E dentre essas várias conversas, surgiu uma pergunta: “E aqui, no 
Objetivo, o que tinha?”. Complementando as pesquisas em livros e fotos, contamos com uma visita 
muito especial, um dos mantenedores do colégio veio para contar às crianças o que existia neste 
espaço antes da construção da escola. Além da história do Colégio, ele nos contou sobre a história 
do bairro, como e por quem a escola foi feita. A partir daí nosso projeto surgiu. O G4S pôde co-
nhecer a maquete do colégio, alguns dos colaboradores, fotos da construção dos prédios e a planta 
do colégio feita pelo arquiteto que também nos visitou e contou sobre a sua profissão. Entre as 
propostas, surgiram várias construções, desenhos, maquete e, especialmente, a “Revista da Escola”.

A LUZ QUE REVELA A MÚSICA
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  

Autoria: Aline Silva de Campos [aline.campos@objetivosorocaba.com.br]
Área: Arte – Música – Educação Infantil de 0 a 3 anos

O nosso projeto surgiu a partir do interesse das crianças por explorações sonoras e as possibili-
dades oferecidas: a brincadeira sonora com colheres, com material não estruturado, elementos da 
natureza, juntamente com vivências relacionadas ao movimento, exploração, descoberta e criação. 
Na primeiríssima infância, é fundamental que a criança interaja e vivencie situações de linguagem 
musical, aprenda a ouvir sons e a reconhecer diferenças entre eles. Há também uma relação natural 
das crianças com a música, na qual o ritmo, a cadência e melodia as conduzem a movimentos livres 
e espontâneos, que favorecem o reconhecimento do corpo.

A PRESENÇA DA FAMÍLIA NA ESCOLA 
E DA ESCOLA NA COMUNIDADE

Instituição: Escola Villare  
Autoria: Beatriz Augusto Agustinho [biaa.augusto@gmail.com] 

Edcleide Marcolino Vieira [dcleidepedagogia@gmail.com] 
Patrícia da Rocha Diodato [patricia@escolavillare.com.br]
Área: Orientação Educacional – Tema: Vínculo família-escola

A família, assim como a sociedade, é o primeiro ponto de referência nas relações interpessoais para a 
criança. A escola é o espaço coletivo que a criança frequenta e é onde tem a chance de aprender regras 
sociais de convivência. Este tema visa promover a interação escola/família/comunidade, estimulando 
a participação ativa das famílias nos assuntos referentes à rotina escolar, ao desenvolvimento das 
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crianças, aos projetos e principalmente aos interesses do grupo a que pertence. À escola cabe convidar 
os pais para compartilhar suas experiências e participar de vivências, de modo que compreendam que 
aquele é um espaço do qual fazem parte. Na educação atual, faz-se necessário entender o papel da 
família dentro da escola, não somente como coadjuvante, mas atuando como agente transmissor do 
conhecimento e de experiências válidas para o ensino na Educação Infantil. 

A RELAÇÃO ESCOLA-EDUCADOR  
& A RELAÇÃO EDUCADOR-BEBÊ
Instituição: UNIEPRE – Centro de Desenvolvimento Infantil  
Autoria: Patricia Bignardi [patricia.bignardi@uniepre.com.br] 
Flavia Vasconcellos Gusmão [flavia.gusmao@uniepre.com.br]
Área: Formação continuada de professores: – Tema: As interações no contexto escolar

O trabalho tem como objetivo principal colocar uma lente de aumento nas relações estabelecidas 
entre bebês e educadores, com o objetivo de verificar a qualidade das interações estabelecidas, con-
siderando que uma boa relação pressupõe uma interação de qualidade e que isto só é possível pelo 
respeito, reatividade positiva e reciprocidade. É possível observar que as relações entre os educadores 
e seus bebês dependem fundamentalmente das relações que a escola estabelece com seus educadores, 
por este motivo, as diretrizes de uma proposta pedagógica devem dar embasamento a toda e qualquer 
interação estabelecida em um ambiente escolar. As interações que os educadores constroem com os 
bebês não ocorrem de forma isolada, dentro da sala de aula, ela é fruto de todo um contexto mais 
amplo e que tem início nas concepções das instituições. A comunidade precisa conhecer e identificar 
essas concepções em todas as relações estabelecidas na escola, para que desenvolva um sentimento de 
Pertencer a este espaço, e desta forma ser capaz de construir vínculos verdadeiros e seguros, seja com 
os colegas de trabalho, seja com as famílias e principalmente com as crianças.

A ROTINA NA SALA DE AULA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE/CEI
Instituição: Creche Municipal Rosália Neira Barreira – Prefeitura de Itaquaquecetuba  
Autoria: Fernanda Letícia dos Santos Pereira [leticiamaisvoce@bol.com.br] 
Adalberto Begamasco [betoambiental@hotmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Desenvolvimento da autonomia

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento do aluno da educação infantil, promovendo situa-
ções, ora dirigidas e intencionais, ora espontâneas com as práticas que norteiam o fazer educa-
tivo. Cabe a nós educadores o escutar, o olhar reflexivo e promover momentos de estímulos aos 
educandos. As crianças estão a cada dia chegando mais cedo às Escolas, Creches, Centros de Edu-
cação Infantil, e para que elas não se assustem com o mundo desconhecido é necessário traçar-
mos estratégias significativas, mas sem perder a essência da infância, do brincar, da interação com  
o lúdico, do faz de conta e do concreto/real vivido em seu dia a dia em sua casa. Devemos organizar 
e oferecer às crianças situações que lhes permitam desenvolver autonomia, valores, sociabilidade, 
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ideais, pequenas responsabilidades. Assim, objetivamos que as crianças recebam estímulos equili-
brados para desenvolver a prática da autonomia e se adaptar às possibilidades desenvolvidas para 
tomada de decisões de acordo com a sua faixa etária (03 a 04 anos) e maturidade, o que as tornará 
mais seguras, confiantes e sociáveis para que se tornem protagonistas de suas ações e criações.

A TECNOLOGIA ALIADA À 
APRENDIZAGEM DOS DINOSSAUROS

Instituição: Colégio Internacional Ítalo Brasileiro  
Autoria: Eliane Teles de Menezes [eliane.menezesColégioitalo.com.br] 

Beatriz Rodrigues Ferreira [beatriz.ferreira@Colégioitalo.com.br] 
Tatiane Naomi [tatiane.naomi@Colégioitalo.com.br]

Área: Ciências Naturais

Esse projeto tem por escopo o uso das tecnologias na compreensão da correlação entre os dinossau-
ros com o seu ambiente em diferentes épocas e de alguns fenômenos naturais e seus efeitos. Tendo a 
oportunidade de conhecer esses animais que viveram em nosso planeta há milhões de anos, a linha 
de raciocínio dos temas foi facilitada com exposição de vídeos. O uso de tecnologia permitiu maiores 
possibilidades e dinamismo nas pesquisas e investigações relacionadas ao tema, o que aumentou  
a curiosidade e permitiu que os alunos conseguissem raciocinar sobre os hábitos dos dinossauros.  
A criação das contas Google e os jogos aplicados em iPad, facilitaram a concentração, interação, me-
morização, e também a praxia fina. Utilizando habitualmente estes recursos, a aprendizagem tornou-

-se mais rápida, prazerosa, divertida e criativa. Além disso, percebemos uma conquista mais rápida 
da autonomia dos alunos na utilização da tecnologia, já que a incorporaram naturalmente dentro de 
sala de aula e transportaram este conhecimento para além dos muros da escola.

AELITA ANDRE
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  

Autoria: Odete Galves de Moura [odete.moura@objetivosorocaba.com.br] 
Rosilene Donizete dias Sousa [rosilene.sousa@objetivosorocaba.com.br]

Área: Artes Plásticas

O objetivo do trabalho foi apresentar uma artista com quem os alunos se identificassem, enquanto 
crianças. E assim aconteceu! A princípio, eles apenas observaram a “bagunça” que a Aelita faz, mas, 
no decorrer do tempo era visível como entenderam e passaram a se comportar como ela, ou seja: no 
ateliê com música ambiente e com os recursos de tela, tinta, pincéis e outros materiais eleitos, os 
alunos, nesse clima, buscaram inspirações para suas criações. A intenção, no entanto, foi mostrar 
a capacidade e o potencial que a criança tem de criar de maneira consistente e interpretativa suas 
produções, sem que haja intervenções do professor, tendo, como resultado final, telas dignas de um 
artista consagrado.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  
Autoria: Patrícia Santos [patricia.infante@objetivosorocaba.com.br] 
Laís Aguiar [lais_28ma@hotmail.com]
Área: Ciências Naturais

A alimentação é essencial para o ser humano desde seu nascimento. E falar em alimentação para 
crianças de 0 a 6 anos é algo que demanda muito comprometimento. O ato de alimentar-se envolve 
não só aspectos da nutrição, mas também de prazer, ao estimular o paladar, além de contribuir 
para a socialização, no momento em que o alimentar-se junto com o outro ou fazendo para o outro, 
torna-se significativo. É necessário respeitar as preferências de cada um, não os forçando a comer e, 
sim, ofertando alimentos atraentes e bem preparados, oferecidos em um ambiente onde o experi-
mentar seja vivenciado com naturalidade e prazer.

ALIMENTOS QUE CURAM
Instituição: EE MMDC  
Autoria: Flávia Renata Arruda Di Bernardo [flaviadibernardo@gmail.com]
Área: Ciências

Este trabalho objetiva caracterizar e refletir sobre tratamento, prevenção e até mesmo cura de algumas 
doenças pelo uso de determinados alimentos, processados ou in natura. Estudar e analisar as proprie-
dades curativas, estéticas e fisiológicas de diversos tipos de alimentos naturais como frutas, verduras, 
legumes, grãos e cereais, desde os primórdios até a civilização atual, contemplando as diversidades cul-
turais e regionais, deixando claro que estas são medidas coadjuvantes e que um médico deve sempre ser 
consultado. Além disso, busca construir e aplicar novos conceitos sobre as propriedades dos alimentos, 
partindo das já conhecidas pelos alunos.

APRENDER BRINCANDO  
EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
Instituição: Colégio Santa Amália  
Autoria: Samanta Malta P. da Silva [satmalta@hotmail.com]
Área: Língua Estrangeira – Inglês

Os dados aqui apresentados são parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado realizada no pro-
jeto Educação Multicultural criado e desenvolvido pelo grupo de pesquisa Linguagem em Atividades 
no Contexto Escolar (LACE/PUC-SP). O recorte teórico apoia-se na abordagem dos Multiletramen-
tos (NEW LONDON GROUP,1996) e na proposta de organização curricular baseada em Atividades 
Sociais (LIBERALI, 2009), que, por sua vez, baseia-se na Teoria da Atividade (VYGOTSKY, 1930/1934; 
LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 1987). Este estudo trabalha com a concepção de linguagem como 
constitutiva na construção de conhecimentos diversos. Esta pesquisa procurou investigar se e como 
o trabalho com os Multiletramentos a partir de Atividades Sociais em língua inglesa oferece oportu-
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nidades para que crianças de um Centro de Educação Infantil de São Paulo construam novos modos 
de participação no mundo. Foram ministradas aulas de Inglês, em língua inglesa, a 20 crianças du-
rante um semestre. As aulas contaram com a colaboração de duas professoras-pesquisadoras e uma 
professora-aluna. As aulas em foco correspondem a Atividade Social, "Going to bed" desenvolvida 
durante um semestre, totalizando 10 aulas. A aula foco desta apresentação procurou desenvolver 
um trabalho interdisciplinar com as áreas de educação física, natureza e sociedade. No dia da aula, 
foi lido um livro sobre como os animais dormem, e as crianças performaram diferentes formas de 
dormir e brincaram de fazer massagem uns nos outros. Em seguida, as crianças brincaram de colocar 
suas bonecas para dormir. A aula contou com o uso de uma variedade de instrumentos materiais: 
livros, figuras, bonecas, copos, escovas de dentes e cobertores. Resultados apontam que o alto nível 
de engajamento das crianças na Atividade Social, somada ao uso de uma variedade de instrumentos, 
colaboraram com o processo de produção de novos conhecimentos pelas crianças.

APRIMORAR OS DESENHOS DA FIGURA 
HUMANA NA EDUCAÇÃO INFANTIL A 

PARTIR DAS MÚLTIPLAS LINGUAGENS 
VIVENCIADAS PELAS CRIANÇAS

Instituição: EMEI Ricardo Gonçalves  
Autoria: Marcia Aparecida Guimarães Cardoso [marcia.bio@terra.com.br]

Área: Artes Plásticas

As múltiplas linguagens ajudam as crianças a desenvolverem suas habilidades e permitem que fi-
quem mais autônomas em suas produções. As crianças da Turma da Flor (infantil I, crianças que ti-
nham entre 3 anos e meio e 4 anos) começaram o ano letivo de 2015 fazendo garatujas e com muita 
dificuldade de reconhecer as cores que estão ao nosso redor e também o seu próprio corpo. Eram 
também crianças muito dependentes dos adultos para realizarem pequenas tarefas do dia a dia. 
Através das diversas vivências que foram proporcionadas na escola de educação infantil naquele 
ano e várias outras ações, como por exemplo, apreciações das obras de um artista conhecido como 
Joan Miró, o uso do espelho em sala de aula, o trabalho com experimentos variados das sombras, 
das silhuetas, dos cinco sentidos, jogos de imitações, brincadeiras de corpo e movimento, danças, 
contagens, modelagens, registros e desenhos, uso de diversos materiais, entre outros, permitiram 
às crianças se interessarem pelas cores e por suas próprias produções, e também conhecerem me-
lhor seu próprio corpo. As atividades propostas auxiliaram os avanços dos desenhos dos educan-
dos, principalmente a figura humana, que ficou mais elaborada, tornando possível aumentar o 
repertório das crianças e ajudá-las a finalizar o ano letivo com a figura humana bem melhor esque-
matizada, permitindo também que as crianças se tornassem mais autônomas em suas ações, tendo 
interesse em cada vez mais conhecer o mundo ao seu redor.

 13 



32INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

ARARA SONORA
Instituição: Ceduc – Centro Estudos Formação Profissional Educacional  
Autoria: Flavia Chiaramonti Cravo [flaviacravo@gmail.com] 
Marilene Pereira de Oliveira [marileneoliveira.ceduc@natura.net]
Área: Arte – Música

O trabalho realizado com as crianças de grupo 3 ( 02 anos a 03 anos) partiu do percurso da sensibili-
zação e da formação do educador para a necessidade de propor experiências sonoras para as crianças. 
A intenção do trabalho é o resultado das nossas observações e reflexões, que nos mostram que nesta 
faixa etária a descoberta sonora é fonte de pesquisa que surge das brincadeiras e na relação com os 
objetos. Ao brincar, pesquisam, conhecem e aprendem sobre ritmo, timbre, vibrações e variações dos 
sons. “Perceber que gestos e movimentos sob forma de vibrações é parte de nossa integração com  
o mundo que vivemos. SOM é tudo que soa! Tudo o que o ouvido percebe sob a forma de movi-
mentos vibratórios. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em 
movimento e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras, a natureza, os animais, os seres hu-
manos e suas máquinas traduzem, também sonoramente, sua presença, 'ser e estar' integrado ao 
todo orgânico e vivo do planeta. (Alencar, Teca – Música e educação)”.

ARQUITETANDO SOLUÇÕES
Instituição: Escola Stagium  
Autoria: Maristela Paiva [orientacaoinfantil@gmail.com]
Área: Matemática

Com a perspectiva pedagógica que valoriza os elementos da natureza como materiais ricos para a 
realização de jogos de exploração, este trabalho tem a intenção de mostrar o processo de investi-
gação de um grupo de crianças de 5 anos quando são desafiadas a construir com pedras, troncos 
e galhos. Um Vale para Dinossauros. A proposta leva as crianças a pensarem sobre tamanhos, for-
matos, peso, altura na medida em que vão formulando hipóteses e, depois, confrontando-as. Uma 
experiência marcada por trocas ao resolver cada desafio, situações que possibilitam a produção de 
diversas ações e geram construções criativas.

AS PESSOAS QUE DEIXAREMOS 
PARA O MUNDO... O MUNDO QUE 
DEIXAREMOS PARA AS PESSOAS
Instituição: EMEI Almirante Sylvio de Magalhães Figueiredo  
Autoria: Ana Paula de Lima [proana.pauladelima@gmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Sustentabilidade

Esse projeto surgiu a partir do questionamento sobre o ambiente em que os alunos se encontram  
e as possibilidades de cada pessoa nas ações de cuidado. A responsabilidade pela preservação de um 
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ambiente bem cuidado permeou o sentir-se parte de um todo e o respeito à vida. Os alunos pude-
ram explorar o ambiente da escola e identificar situações corretas ou não para um meio ambiente 
adequado. Discutiram sobre o que viram e combinaram ações que poderiam realizar, primeira-
mente para recuperar o que estava inadequado e então preservar o que identificaram como favorável.  
Desenvolveram ações de socialização sobre as suas atitudes e divulgação para envolver outras pessoas 
nessa tomada de atitude. Foram reconhecidos como agentes de bons cuidados pelo meio ambiente 
dando origem a uma história em quadrinhos divulgada para outros grupos. As ações serviram como 
base para a criação de outros projetos, realizados, inclusive em outras escolas. Os alunos do 6o da 
EMEI Alm. Sylvio de Magalhães Figueiredo perceberam a importância dos cuidados do ambiente 
e a importância de divulgar, contagiar a todos pelas boas atitudes. Essa aprendizagem valorizou  
o conceito do fazer parte de um todo e ser responsável por atitudes que influenciam a qualidade de 
vida individual e coletiva.

AS PRÁTICAS DE LINGUAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: O TRABALHO COM 
A ANÁLISE E A REFLEXÃO LINGUÍSTICAS

Instituição: Escola Lourenço Castanho  
Autoria: Fernanda Gazal Carnevalli [fernandag@lourencocastanho.com.br] 

Karina Simas Nogara [karinan@lourencocastanho.com.br]
Área: Língua Portuguesa

De acordo com a Proposta Curricular da Escola Lourenço Castanho, “O que está em questão na 
educação infantil não é a aprendizagem formal do sistema alfabético, mas sim o desenvolvimento de 
habilidades de leitura e escrita [...] e a ampliação dos letramentos da criança” (p. 92). Para atingir esse 
objetivo, o trabalho com linguagem na Lourenço Castanho é organizado em três práticas: compreen-
são de textos escritos e orais; produção de textos escritos e orais; análise e reflexão linguísticas. Para 
a prática de análise linguística, os alunos entram em contato com diversos gêneros da tradição oral, 
como parlendas, cantigas, contos etc ., sendo os trava-línguas e as adivinhas os gêneros de foco do In-
fantil 5. São planejadas atividades com textos destes gêneros, de forma que os alunos possam refletir 
sobre o sistema de escrita por meio da análise da composição das palavras-chave (letras inicial e final); 
pareamento entre as pautas sonora e gráfica; textos lacunados, dentre outras atividades que também 
contribuem para ampliar o repertório de leitura, explorando usos e funções da linguagem escrita.
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ATIVIDADE SEQUENCIADA – 
MANIFESTAÇÃO CULTURAL: O 
CARNAVAL (“BLOQUINHOS DE RUA”)
Instituição: Escola Lourenço Castanho  
Autoria: Fabiane de Carvalho da Costa [fabianec@lourencocastanho.com.br] 
Juliana Gomes Groppo [julianag@lourencocastanho.com.br]
Área: Arte – Folclore

Um dos desafios da educação básica é colocar as crianças em contato com a diversidade e ampliar 
repertórios relacionados à cultura popular brasileira. Para o sucesso do trabalho é fundamental 
reconhecer as características das faixas etárias, para que as propostas sejam pertinentes e adequa-
das a cada contexto. Foi com esta intenção que demos início a uma atividade sequenciada abor-
dando a manifestação “Carnaval”, nas turmas de Infantil 4. As atividades envolveram diversos 
campos de experiência, como aqueles relacionados às artes, música e contação de história. Após 
pesquisa sobre a história do carnaval, o trabalho com as marchinhas, a confecção de adereços,  
a escolha do nome do bloco, o trabalho culminou em uma grande festa de Carnaval, com a apre-
sentação das crianças em espaço público (Praça de Milão).

ATIVIDADES LÚDICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA LEITURA:  
ERA UMA VEZ... A "SALA HORA  
DO CONTO" ALÉM DOS LIVROS
Instituição: Colégio Dante Alighieri  
Autoria: Priscila Pedroso de Lima [priscila.pedroso@cda.colegiodante.com.br] 
Caroline Manete de Carvalho [caroline.manente@cda.colegiodante.com.br] 
Raquel Gravena [raquel.gravena@cda.colegiodante.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Segundo Emília Ferreiro, quanto mais cedo a criança entrar no mundo da leitura, mais enriquecerá 
seus pensamentos (esquemas). Com isso, desenvolverá a capacidade intelectual e sua criatividade, 
ampliando, dessa forma, a relação com o mundo externo e adquirindo novas habilidades. Nas sé-
ries iniciais, no Colégio Dante Alighieri, a criança inicia a construção do comportamento leitor por 
meio de um ambiente preparado e planejado. Nesse momento, ela entra em contato com o mundo 
letrado, estabelecendo conexões fonéticas e léxicas. Esse ambiente na Educação Infantil é chamado 

“Sala Hora do Conto”. A proposta da nossa apresentação é mostrar como esse trabalho é desenvol-
vido com alunos das classes de Maternal I (3 e 4 anos), Maternal II (4 e 5 anos) e Jardim (5 e 6 anos).
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AULAS DE MÚSICA X MOMENTOS MUSICAIS
Instituição: Escola Villare  

Autoria: Mariana Castellani [mary_blue0@hotmail.com] 
Wellington de Carvalho [w.de.carvalho@bol.com.br]

Área: Arte – Música

A Villare acredita na presença e na ação da música no cotidiano escolar, e por isso os “Momen-
tos Musicais” atendem a diferentes demandas e objetivos, pois surgem da percepção, preferência  
e característica de cada turma. Acontecem livremente, de forma espontânea, envolvendo crianças, 
educadores, funcionários de diferentes áreas e familiares. Esse estilo livre de aprender, que vem en-
chendo a Escola Villare de música, não atinge apenas objetivos como integrar grupos, resgatar canções 
e brincadeiras cantadas, descobrir novos timbres, apreciar diferentes instrumentos, resgatar canções 
folclóricas… Ele permite que as crianças se envolvam intensamente e protagonizem o trabalho, as 
atividades e as apresentações costumeiras entre as turmas. Aulas de música X Momentos musicais 
visa criar um debate sobre as diferentes formas do ensino da música na educação infantil.

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: COMO ACONTECE?

Instituição: Colégio Rainha da Paz  
Autoria: Amanda da Motta Baptista [amanda.dmb@hotmail.com] 

Jéssica Vieira de Medeiros [jessica.medeiros@hotmail.com] 
Vanessa de França Camargo [vancamargo@hotmail.com]

Área: Formação de Professores – Tema: Avaliação

Este projeto visa a trazer discussões e reflexões sobre a avaliação. Sendo esse um elemento estru-
turador da instituição escolar, a discussão sobre o tema é de grande importância. Além de trazer 
à luz seus objetivos, suas funções, a maneira como pode acontecer, quais instrumentos podem ser 
utilizados para tal finalidade, a discussão possibilita que outros elementos entrem em debate, por 
exemplo: relações aluno-professor, construção de conhecimento, concepções de espaços educativos, 
tempo pedagógico e, consequentemente, as nossas práticas pedagógicas. A partir da sensibilização 
sobre o tema, é possível compreender uma outra concepção de avaliação que seja aliada tanto dos 
alunos, enriquecendo suas vivências dentro da escola, quanto dos professores, contribuindo para e 
redirecionando seus passos e propostas.
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BATALHA DE MEDIDAS –  
OS MAIS MAIS DA ESCOLA
Instituição: Escola Ursinho Branco  
Autoria: Renata Craveiro da Costa Monteiro [tata.remonteiro@gmail.com] 
Paloma da Rocha Silva [palomarochas66@gmail.com] 
Camila Gomes Saraiva [camylla.giovanna@gmai.com]
Área: Matemática

A numeração escrita se apresenta diante das crianças desde muito cedo: a numeração das casas e 
apartamentos, a idade, o número de telefone e tantas outras situações em que as escritas numéricas 
são parte do cotidiano. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que para ler e produzir escritas numé-
ricas era necessário que as crianças compreendessem as regras de geração do sistema de numeração 
decimal. Hoje, sabemos que é possível aproximar-se dos usos do sistema de numeração muito antes 
de se compreender o seu funcionamento. Essa sequência didática se apresenta como uma possibili-
dade para as crianças se arriscarem a ler, comparar e ordenar escritas numéricas, mesmo que ainda 
não possam compreender as regras de geração do sistema de numeração decimal. Nesse sentido, or-
ganizar um jogo possibilita que as crianças usem a numeração escrita de maneira contextualizada 
e possam elaborar suposições sobre o seu funcionamento, colocando-as em prática.

BEBÊS NO MUNDO DOS COTIDIÁFONOS
Instituição: CEI São Norberto  
Autoria: Daiane de Carvalho Rodrigues [pinkdai@ig.com.br] 
Sandra Moraes [sandra-moraes18@hotmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Desenvolvimento dos 5 sentidos

Esse projeto visa experimentar alguns materiais dos cotidiáfonos; inspirado na artista Elinor Golds-
chmied com sua proposta do cesto dos tesouros. Nas atividades sensoriais, nosso objetivo foi de-
senvolver um trabalho dos 5 sentidos. Assim, desenvolvemos a coordenação motora, concentração, 
imaginação, noções de espaço e força. A cada semana fomos proporcionando o contato com mate-
riais inusitados do dia a dia, para que os bebês pudessem manipular e explorar esses objetos. Tivemos 
resultados surpreendentes; as crianças vivenciaram cada experiência de forma positiva e prazerosa. O 
nosso grande desafio foi quebrar os paradigmas com relação a novas possibilidades de materiais que 
poderiam ser usados com os bebês.
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BEBÊS POTENTES! O “ERA ASSIM... 
AGORA NÃO”, NO BERÇÁRIO DO 
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL ACHÉ/UNIEPRE
Instituição: UNIEPRE – Centro de Desenvolvimento Infantil  

Autoria: Sheilla André Carlos da Silva [sheillaandre@terra.com.br] 
Flávia de França Silva Melanias [flavia_adriel@hotmail.com] 

Diana Nascimento Martins [diana-bony@hotmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 

Desenvolvimento da criança na primeira infância

Esta investigação, que está em curso, trata de uma mudança de paradigma acerca do trabalho  
desenvolvido com bebês de 6 meses a 1 ano de idade, no que se refere às práticas de educar e cuidar 
no Centro de Desenvolvimento Infantil Aché/Uniepre, localizado na cidade de Guarulhos, na Grande 
São Paulo. O foco desta reflexão visa divulgar as práticas realizadas pelas educadoras e a compreensão 
delas acerca da abordagem de Emmi Pikler no que se refere aos cuidados e ao desenvolvimento saudá-
vel dos bebês. As concepções teóricas que sustentam e nos inspiram para essas ações estão apoiadas 
nas autoras/pesquisadoras: Judith Falk; AnaTardos e Emi Pikler.

BRINCADEIRA SE PLANEJA? UMA 
DISCUSSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 

CUIDADO COM O ESPAÇO,  
A SERVIÇO DO JOGO SIMBÓLICO

Instituição: Colégio Liceu Santista  
Autoria: Marcella Campos dos Santos [marcella.cmps@gmail.com] 

Lays Antonnyêta Luna [lays_melque@hotmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Jogo simbólico

Ser pintor, carpinteiro, padeiro ou artista. Para as crianças, experimentar uma infinidade de pa-
péis no jogo simbólico é expressar-se na representação do real de forma imaginária, e que pode se 
dar com ou sem o apoio de brinquedos. Diante disso, surgiu-nos a questão: qual a relevância do 
planejamento dos materiais? Pensar o brincar como conteúdo pedagógico essencial para o desen-
volvimento de crianças nas séries iniciais da Educação infantil, implica reconhecer a importância 
do professor que, com cuidado especial, planeja e prepara este momento. Com este trabalho apre-
sentaremos uma sequência de brincadeiras simbólicas realizadas com crianças de 2 a 4 anos, onde 
o espaço foi cuidadosamente pensado para recebê-las.
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BRINCADEIRAS COM LUZ E SOMBRAS
Instituição: Centro Educacional Interação  
Autoria: Sueli Deodoro de Lima Rodrigues [sulinteracao@gmail.com]
Área: Ciências Naturais

Desde muito pequenas, as crianças se encantam com a luz e prestam muita atenção às sombras  
e seus movimentos. Elas gostam de brincar com a própria sombra, tentando alcançá-la como em 
um jogo, entretendo-se também com os movimentos que fazem e as formas que produzem, a de-
pender da hora do dia e da posição do sol. O projeto Brincadeiras com Luz e Sombras foi realizado 
com crianças de 4 anos, do Infantil, com o propósito de instigá-las a novas descobertas, de fazê-las 
perceber o que faz a sombra crescer ou diminuir na parede, a observar o que ocorre com a sombra 
em função da posição do sol durante o dia e a estabelecer relação entre a posição da fonte de luz  
e a variação no tamanho da sombra.

BRINCADEIRAS DO BRASIL – 
MUITO ALÉM DO BRINCAR
Instituição: Colégio Liceu Santista  
Autoria: Flávia Gazolli Ferreira [flavia.ferreira@liceusantista.com.br] 
Érika Araújo Teixeira Martins [erikamartins@liceusantista.com.br] 
Katia Simone Silva Luz [katia.sisiluz@gmail.com]
Área: Educação Física

Nesta sequência didática, as professoras de sala de aula e de Movimento proporcionaram momentos de 
aprendizado significativo em relação a diferentes brincadeiras regionais e de como as crianças de vários 
lugares costumam brincar. Através das propostas desenvolvidas pela Área de Ciências Sociais, aproxi-
mamos as crianças da cultura de outras regiões e das regras de diferentes brincadeiras possibilitando 
muitas e novas experiências corporais. Este trabalho foi desenvolvido com as turmas do Grupo cinco 
(crianças com cinco e seis anos) da Educação Infantil do Colégio Liceu Santista.

BRINCANDO COM ELEMENTOS DA NATUREZA
Instituição: Escola Habitat  
Autoria: Shayane Goltara da Rocha [shayanegoltara@yahoo.com.br] 
Mayra Cruz Domingues [mayradomingues@gmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Natureza

Este projeto se inspirou na proposta de Frans Krajberg, propondo a exploração da natureza e das diver-
sas modificações possíveis através do contato artístico das crianças. Nele, criamos e recriamos, abando-
namos os papéis para utilizar folhas naturais, como folha de bananeira, construímos nossos brinquedos 
através de gravetos, troncos e sementes, elaboramos nossa própria tinta com o urucum encontrado em 
nosso pomar e construímos nossas esculturas com argila. Além de todos os recursos naturais, este pro-
jeto favoreceu o olhar observador das crianças e o estímulo à oralidade. Assim, a apresentação de um 
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projeto de ciências com o intuito de aproximar as crianças dos elementos naturais através da observação, 
da pesquisa, da exploração, da produção plástica e de uma exposição dos trabalhos fez com que os alu-
nos pudessem reavaliar os elementos da natureza e ampliar as possibilidades de criar e recriar o mundo.

BRINCANDO E APRENDENDO COM AS CORES
Instituição: CEI Celestina Steward  

Autoria: Rozelia Aparecida Pereira Soares [rozeliajf@yahoo.com.br] 
Michele de Oliveira dos Santos [micheleoliveira26@outlook.com]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Brincar 
com as cores para entender o mundo, pois no mundo tudo é cor

Partindo da observação dos alunos do “Berçário II”, que se mostraram curiosos, espertos, alegres  
e entrosados, o trabalho com as cores e as brincadeiras tornou-se uma ótima opção para o desen-
volvimento do projeto. Por meio das cores, as crianças puderam expressar suas ideias, pensamentos  
e sentimentos para outras pessoas e desenvolver a coordenação motora, fala (com ampliação do vo-
cabulário) e autonomia. Foram utilizadas linguagens artísticas como pinturas, desenhos, gravuras, 
dramatizações, músicas, cânticos e outros. Uma das principais atribuições das cores atrelada às brin-
cadeiras na educação infantil, é que possibilita à criança ampliar seus conhecimentos, habilidades 
e a descoberta de potencialidades. O projeto “Brincando e Aprendendo com as Cores” teve como 
base literária o livro Flicts, do autor Ziraldo. Além deste, foram trabalhados os livros: O Ratinho,  
o Morango vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado dos autores Audrey Wodd e Don Wood e 
também Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque. As atividades envolveram o pintar em telas, folhas, 
camisetas, realização de diversas brincadeiras e construção de brinquedos coloridos. Assim, as crian-
ças foram ampliando gradativamente sua relação com o mundo de forma espontânea, apropriando-

-se de diversas linguagens e adquirindo sensibilidade, autonomia e capacidade de lidar com as cores, 
gestos, falas, formas, imagens, sons e outras expressões corporais.

BRINCAR ACABA EM PESQUISA OU 
PESQUISA ACABA EM BRINCADEIRA?

Instituição: Ceduc – Centro de Estudos Formação Profissional e Educacional  
Autoria: Fátima Regina Meneguello [fatimameneguello@ig.com.br] 

Luana Meneguello Roncoletta [luana.meneguello@gmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 

Física na brincadeira dos pequenos de 1 a 3 anos

O espaço de brincadeira é também um ambiente de pesquisa para as crianças, na medida em que 
brincam, fazem descobertas e vão dizendo quais são os seus interesses. Enquanto educadores pes-
quisadores, observamos que a interação das crianças com os diferentes materiais disponíveis esta-
vam voltados para uma brincadeira divertida e desafiadora: as pistas de carrinhos. Nesse processo, 
identificamos alguns conteúdos que estavam presentes: percurso, trajetória e velocidade. Percebe-
mos que as crianças levantavam hipóteses, buscavam alternativas e soluções para a construção das 
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pistas. Brincar acaba em pesquisa ou pesquisa acaba em brincadeira: eis o universo encantador da 
criança em sua tentativa de compreender como o mundo funciona!

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 
TRADICIONAIS
Instituição: Colégio Liceu Santista  
Autoria: Shirley Souza da Silva [shirley.sill@hotmail.com] 
Lays Antonnyêta Luna Santos [lays_melque@hotmail.com]
Área: Artes Plásticas

Este projeto, realizado com crianças do período integral (Grupo 2 – dois anos), visou ao resgate das 
brincadeiras tradicionais, em meio ao mundo tecnológico. Durante todas as etapas, possibilitamos 
às crianças momentos em que puderam brincar com o brinquedo que ajudaram a construir – o que 
tornou a brincadeira mais significativa. O trabalho nasceu da escolha de brincadeiras que estimu-
lassem progressivamente o deslocamento no espaço e a exploração de diferentes posturas corporais. 
Com estes objetivos principais, a cada semana, um brinquedo era construído e explorado – o que 
possibilitou a compreensão das regras das brincadeiras propostas e novos desafios para a faixa etária.

CANTANDO COM OS AMARELOS – UMA 
EXPERIÊNCIA DE PROCESSO E REGISTRO
Instituição: Escola Viva  
Autoria: Gustavo Marcelo Kurlat [gkurlat@uol.com.br]
Área: Arte – Música

Amarelo é como chamamos o grupo das crianças de dois anos de idade na Escola Viva. Com eles 
cantamos, e muito! Na Escola, o cantar é um dos focos principais do nosso trabalho de educação 
musical. Em cada faixa etária, os cuidados para tal prática são fruto de reflexão e de um longo 
processo de experiências, que se desdobram e enriquecem a cada ano de crescimento. No Amarelo,  
o trabalho acontece desde a preparação da equipe de professores para trabalhar esta linguagem – e 
especificamente cantar – com os alunos, até os momentos de cantorias nas rodas, no recreio (nosso 
quintal), no trabalho com a música que dialoga com as outras áreas do conhecimento. Com essa 
formação, os professores têm segurança para trabalhar tanto nos momentos planejados como para 
acolher o inesperado, o que vem do desejo – afinal, o cantar e a música embalam a nossa vida desde  
a primeiríssima infância! Fizemos um CD com uma coletânea de músicas escolhidas e cantadas pelas 
crianças e seus professores, gravado na Escola, em um momento formal. Neste trabalho, mostramos 
um registro em vídeo de como é pensado e realizado todo esse processo e os elementos envolvidos 
nesse caminho de descobertas.
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CANTIGAS POPULARES NA CONSTRUÇÃO DO 
LETRAMENTO PARA O ALUNO COM AUTISMO

Instituição: EMEIEF Cora Coralina  
Autoria: Joice Garcia Goe [joice_goe@hotmail.com] 

Salua Farah [salua.farah@gmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Inclusão

O projeto educacional destinado ao aluno com Síndrome de Down e Autismo foi baseado na le-
gislação federal quanto ao Atendimento Educacional Especializado, no contexto da Sala de 
Recursos Multifuncionais no Município de Santo André. Este projeto contou com um Fonoau-
diólogo, um dos profissionais de apoio escolar deste município, com o intuito de dar o suporte na  
Comunicação Alternativa e Tecnologia Assistiva, conforme o estatuto do deficiente, que garante o 
direito e o acesso à educação. A partir da sondagem inicial, que visa a identificação do aluno com 
o ambiente e com os materiais da Sala de Recursos Multifuncionais e levando em consideração as 
propostas de interação professor-aluno, observamos seu interesse por atividades lúdicas que envolve-
ram fantoches e brinquedos com efeitos sonoros e de estímulos visuais. A partir disso, o projeto foi 
iniciado e desenvolvido conforme uma rotina estruturada com utilização de figuras, objetos, cantigas 
populares, fantoches e jogos de exploração sensorial. Com a utilização da rotina, o aluno apresentou 
significativa evolução dentro da linguagem e letramento e outras áreas do desenvolvimento.

CANTOS: O PRAZER DE MONTAR 
E O PRAZER DE BRINCAR

Instituição: Escola Lourenço Castanho  
Autoria: Djamilia V. Gloria Silbermann [djamilias@lourencocastanho.com.br] 

Tamiris Emanuelle Padiar de Souza [tamiriss@lourencocastanho.com.br] 
Bruna Calogi Mirahy de Lima [brunal@lourencocastanho.com.br]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: O brincar e o aprender

Os cantos são uma modalidade de organização do tempo, do espaço e do trabalho, que oferece vá-
rias possibilidades de atividades ao mesmo tempo de modo que as crianças possam escolher onde 
e com quem estar e o que fazer. Na Escola Lourenço Castanho, a organização dessas atividades é 
sustentada por três critérios que embasam a promoção de todas as experiências a serem vivenciadas 
pelos alunos, para o alcance das expectativas de aprendizagem de cada série:  Construção da iden-
tidade e autonomia – Quando planejamos e propomos os cantos, primeiramente temos a intenção 
de acolher o aluno que chega à escola, de forma interessante e estimuladora. Dessa forma, a criança 
exercitará sua autonomia, escolhendo em qual proposta prefere brincar, segundo suas preferências, 
tendo garantido seus direitos de participação, sem a ação direta do adulto, que apenas acompanha 
e auxilia quando necessário ou quando solicitado. O papel do professor aqui configura-se como 
mediador.  Interação e socialização (social, familiar e escolar) – Este tipo de organização favorece 
a interação das crianças, que se relacionam, ao brincar de maneira coletiva, mas também indivi-
dual quando assim preferem.  Ampliação e conhecimento de mundo – Ao se relacionarem com 
materiais (estruturados e não estruturados) e com outras crianças e adultos, as crianças descobrem, 
investigam e aprendem sobre o mundo, ampliando seus conhecimentos prévios. Com base nestes 
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aspectos, o grupo docente reflete conjunta e constantemente sobre esta proposta, planejando com 
intencionalidade e preparando ambientes de aprendizagem que promovam o desenvolvimento 
integral das crianças. Este é um dos motivos que fazem com que tenhamos elegido os cantos de 
atividades diversificadas como uma prática permanente.

COMER BEM É COMER CERTO
Instituição: Colégio Magno / Mágico de Oz  
Autoria: Claudia Tricate Malta [ctricate@Colégiomagno.com.br]
Área: Ciências Naturais

Hoje em dia, nós sabemos que comer bem é comer certo. Alimentar-se adequadamente é impor-
tante para manutenção de uma vida saudável. Para estar bem nutridos, devemos consumir alimen-
tos variados, de boa qualidade e em quantidades apropriadas. Hábitos alimentares saudáveis são 
essenciais em todas as fases de nossa vida, sobretudo na infância, quando começamos a experi-
mentar alimentos variados e a escolher o que comer. Sabendo disso, o projeto Comer bem é comer 
certo propôs promover a educação alimentar com foco na formação de hábitos saudáveis com os 
alunos da Educação Infantil. Os resultados obtidos foram bem-sucedidos tanto na mudança do 
comportamento alimentar das crianças quanto na conscientização e engajamento de suas famílias.

CONTOS, DA HISTÓRIA PARA A REALIDADE
Instituição: Colégio de Aplicação de Resende – AEDB  
Autoria: Amanda Ribeiro Duarte [duartea476@gmail.com] 
Roberta Duarte da Silva [robertaduartedasilva@gmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Lúdico no aprendizado

Este projeto tem por objetivo mostrar a importância da introdução do lúdico nos conteúdos tradi-
cionais para o desenvolvimento da criança e sua aprendizagem. É importante destacar que diferen-
tes tipos de estratégias foram trabalhados, como atividades para coordenação motora fina, espacial 
e dialeto. A utilização de contos como "Branca de neve" foi bem recebida tanto pelas meninas como 
meninos, sem nenhum tipo de preconceito ou receio. Foram usados tanto contos existentes como 

"Chapeuzinho Vermelho" quanto contos criados pelos alunos ou professoras. A participação dos 
alunos durante o trabalho foi essencial, pois facilitou o desenvolvimento do trabalho em grupo. 
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CRIANÇAS DE 3 ANOS E A ARTE DE 
REVITALIZAR E TRANSFORMAR O ESPAÇO

Instituição: CEI Irmã Agostina – CCJA  
Autoria: Ivani Silva dos Santos [siva_ivani@yahoo.com.br]

Área: Artes Plásticas

Explorando o fazer artístico através do ato de criar, recriar, construir, desconstruir, de pintar,  
desenhar, recortar, modelar, montar, as crianças foram expondo seus sentimentos, sua imagina-
ção, sua criatividade, sua curiosidade, enquanto experimentavam novas formas de expressar-se.  
Ao experienciar essas ações descobriram o que eram capazes de fazer, surpreenderam-se e nos sur-
preenderam com o resultado do trabalho; mostraram-se capazes de refletir e debater sobre sua prá-
tica. Essa experiência de produção somada ao imprevisto e à intencionalidade proporcionou-lhes a 
autonomia, indispensável no processo criador, e, de fato, contribuiu para a revitalização do ambiente.

CRIANDO JOGOS E BRINQUEDOS 
COM MATERIAIS RECICLÁVEIS

Instituição: St. Francis College  
Autoria: Carolina Zanoni Vaccari Dias [caruzanoni@yahoo.com.br] 

Vanessa Goda Torlai [vanessagtorlai@gmail.com]
Área: Educação Física

Desenvolvemos um projeto nas aulas de Educação Física com o tema transdisciplinar “comparti-
lhando o planeta”. A ideia central do projeto é a de que o meio ambiente é afetado pela maneira 
como as pessoas utilizam os recursos naturais. O objetivo do trabalho era utilizar materiais reci-
cláveis trazidos pelos alunos, para a produção de brinquedos e criação de jogos, além de discutir o 
cuidado com os materiais e as diferentes maneiras de reduzir, reutilizar e reciclar. Com a ideia de 
criação a partir dos materiais recicláveis, os alunos do último ano da educação infantil puderam 
usar a imaginação para determinar suas próprias ações e preferências a fim de fazer um brinquedo 
ou criar um jogo. Ao final da unidade de seis semanas, as crianças, orientadas pelas professoras, 
apresentaram os seus jogos e brinquedos para os colegas de outros anos. Além disso, tiveram a 
oportunidade de compartilhar a importância de reutilizar os materiais.

DAS MÃOS AO CORPO
Instituição: CEI Sagrada Família – Centro Social de Parelheiros  
Autoria: Adriana Maria dos Santos [adilsondrica@bol.com.br]

Área: Artes Plásticas

A criança precisa de situações em que possa experimentar, criar, construir e expressar-se com li-
berdade. Tudo na natureza se transforma e se aproveita. Não é novo o fascínio dos artistas pela 
maneira como as crianças pequenas olham e expressam sua visão sobre as coisas. Por isso, nossa 
proposta é olhar a criança com olhos de criança. Percebemos a necessidade que as crianças têm de 
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tocar em tudo que os olhos conseguem enxergar. Assim que definimos esta questão, decidimos tra-
balhar em uma sequência de atividades que envolvem diversos materiais, em que cada criança possa 
desenvolver, conhecer, experimentar e compreender o mundo através de movimentos do corpo, da 
exploração dos sentidos com a poesia, dos materiais naturais e das diferentes brincadeiras que irão 
descobrir enquanto vivenciam essa proposta.

DE REPENTE... UM ACIDENTE!
Instituição: Centro Educacional Integrado  
Autoria: Rosimery Eloy [rosimeryeloy@bol.com.br]
Área: Orientação Educacional – Cuidados consigo próprio

A Educação tem seu papel importante no processo de conscientização, alerta, proteção e promoção 
de conhecimentos sobre o corpo, suas necessidades e respostas diante das situações e desafios do 
dia a dia, sobre as ações que podem contribuir para um desenvolvimento saudável ou para o sur-
gimento de doenças, em caso de negligência, omissão, descaso. Sendo a Educação Infantil nosso 
foco de atuação (crianças de 5-6 anos) a preocupação e a atenção são maiores, pois elas passam 
grande parte do seu tempo na escola, convivendo com pessoas de diversas procedências, hábitos, 
condições de saúde, entre outros aspectos. Ao desenvolver este projeto foram consideradas situa-
ções cotidianas no ambiente doméstico e escolar, pesquisas em livros, vídeos e reportagens sobre os 
cuidados necessários para evitar acidentes nestes locais e também no trajeto casa-escola e vice-versa. 
Ouviram-se pais e educadores que tiveram a ingrata surpresa de socorrer seus filhos/alunos em 
momentos de perigo nas mais diversas situações. Por mais cuidado que tenhamos, as coisas aconte-
cem de repente; afinal, "acidente é qualquer acontecimento que, provocado por uma ação violenta 
e inesperada ocasionada por um agente externo involuntário, resulta numa lesão corporal para a 
pessoa em questão". A necessidade de trabalhar este tema surgiu quando conhecido o alto índice 
de acidentes envolvendo crianças. Por se tratar de uma ação preventiva, o Projeto “De repente... um 
acidente!” que visa a preservar a integridade física, mental, social e emocional das crianças, tem por 
escopo estimular que se trabalhe diariamente nas Rodas de Conversa e durante todo o período das 
aulas, de forma interdisciplinar, contemplando diversas Áreas do Conhecimento. Valorizar a vida, 
desenvolver a percepção sobre riscos de acidentes nos diversos ambientes, orientar sobre escolhas 
seguras, alertar sobre situações de perigo, promover a interação entre escola, família e Poder Pú-
blico como alvo para evitar acidentes. 
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DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO EM UMA 
PERSPECTIVA BILÍNGUE EM EDUCAÇÃO 
INFANTIL: CONCEITOS SOBRE O FAZER 

ARTÍSTICO E O DESPERTAR PARA EXPRESSÃO 
ARTÍSTICA ATRAVÉS DO GRAFITE

Instituição: Colégio Santa Amália  
Autoria: Juliana Perez Kiihl [julianakiihl@hotmail.com] 

Ana Flavia Castro Valerio de Souza [flotsdc@hotmail.com]
Área: Língua Estrangeira: Inglês

O Trabalho com as Artes Visuais na Educação Infantil é de extrema importância no que se refere ao 
respeito das peculiaridades e esquemas do conhecimento próprio a cada faixa etária e nível de desen-
volvimento. Isso significa que o pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a 
cognição devem ser trabalhadas de forma integrada, favorecendo o desenvolvimento das capacidades 
criativas das crianças. Com o intuito de possibilitar aos alunos seu desenvolvimento global, princi-
palmente considerando o aspecto criativo e linguístico, o Colégio Santa Amália Maple Bear realiza, 
anualmente, uma Mostra de Artes na qual o segmento da Educação Infantil fica responsável por 
escolher, junto à coordenação e às crianças, um tema e desenvolvê-lo ao longo de três meses para, por 
fim, apresentá-lo aos pais em um sábado letivo no segundo semestre. Com base nisso, este trabalho se 
propõe a esclarecer e exemplificar de forma conjunta, alguns termos em educação bilíngue utilizados 
para artes. São eles: “Art Activity”, “Fine Motor Skills Activity” e “Craft”. Em alguns documentos, 
blogs de artes e educação e até na fala de alguns professores, esses termos são usados como sinônimos 
ou então não possuem um conceito definido. Acreditamos que é de extrema importância diferenciá-

-los, principalmente porque as três propostas são presentes e extremamente importantes no contexto 
da Educação Infantil.

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 
METAFONOLÓGICAS E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A COMPREENSÃO 
DA LEITURA EM ESCOLARES

Instituição: Colégio Anglo Morumbi  
Autoria: Thaís Martinelli Valoto Velloni [thaisvaloto@yahoo.com.br]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Reciclagem neuronal, 
desenvolvimento da capacidade de reconhecer palavras e utilização de estratégias metafonológicas

A estimulação de habilidades metafonológicas durante a primeira infância e, principalmente,  
no último ano da Educação Infantil, vem alicerçando, através de ações pedagógicas baseadas em 
evidências científicas, a preparação das crianças para o processo de alfabetização. Estudos demons-
tram que aprender a ler processando primeiro o lado esquerdo do cérebro, estabelece uma relação 
imediata entre letra e som, facilitando a aprendizagem e promovendo rapidez na compreensão  
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do que está sendo lido. Para a realização deste projeto, foram trabalhadas atividades com jogos de 
escuta, rima e aliteração, através da utilização dos princípios dos métodos Fônico e Multissenso-
rial. Os resultados qualitativos observados por meio de avaliações individuais de leitura, aplicados 
antes e depois das estratégias implantadas, indicaram que 100% das crianças evoluíram do estágio 
logográfico para o alfabético. Tal resultado corrobora a eficácia das estratégias metafonológicas  
e multissensoriais utilizadas.

DIA DAS CRIANÇAS E O INCENTIVO 
DE HÁBITOS SAUDÁVEIS
Instituição: Centro de Desenvolvimento e Educação Infantil  
Do Hospital das Clínicas da faculdade de Medicina da USP  
Autoria: Michele Cristina Ferreira [michelecrisf@gmail.com] 
Flávia Queriqueri [flavia.queriqueri@hc.fm.usp.br] 
Francisca Dantas [francisca.dantas@hc.fm.usp.br]
Área: Ciências

Esse projeto foi desenvolvido para incentivar as crianças do ensino infantil a adquirir hábitos sau-
dáveis como escovação de dentes e escolhas saudáveis para a alimentação. A equipe de enfermagem 
e nutrição apresentou um teatro com fantoches incentivando a prática da higiene bucal e hábitos 
alimentares saudáveis, promovendo o consumo de frutas e hortaliças tanto na escola como no con-
texto familiar. Com a participação da Boneca Chiquinha, nossa mascote dos hábitos saudáveis desde 
2010, as crianças aprenderam que, para ter um sorriso sadio, é preciso fazer boas escolhas alimentares, 
evitando os doces e alimentos industrializados ricos em gorduras e açúcares, escovar os dentes corre-
tamente após as refeições e visitar periodicamente o dentista. Após a apresentação, as crianças degus-
taram um picolé natural de frutas, sem açúcar, incentivando o seu consumo e coloriram desenhos 
referentes ao tema. A interação das crianças nestas atividades mostraram que a abordagem lúdica é o 
melhor jeito de ensinar crianças desta faixa etária, pois após a atividade observamos muitas crianças 
reproduzindo falas referentes ao dia da roda de conversa sobre hábitos saudáveis.

DILEMA MORAL E HISTÓRIA HIPOTÉTICA
Instituição: Escola Santi  
Autoria: Fernanda Issa [fernanda_issa@hotmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Desenvolvimento moral

É importante que o professor ofereça situações nas quais as crianças possam refletir sobre a moral. As 
crianças muito pequenas, em especial até os 7 anos de idade, não conseguem se colocar no lugar do 
outro, perceber a perspectiva do outro. Esse é o papel do professor: ajudar as crianças a perceberem o 
outro como um ser de valor, promovendo o respeito e um ambiente de cooperação. Em uma roda de 
conversa, ouvir diferentes argumentações provoca um desequilíbrio no sistema do próprio indivíduo. 
Em suma, são discussões que geram conflitos cognitivos e obrigam as crianças a utilizar seu raciocínio 
e este, gradativamente, torna-se mais elaborado, passando de um estágio para outro.
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DINOSAURS
Instituição: Wish Bilingual School  

Autoria: Fernanda Draganov Gelesko [fgelesko@gmail.com] 
Anne Maiztegui Rossini [annerma@gmail.com]

Área: Língua Estrangeira – Inglês

O tema surgiu por meio do interesse dos alunos. Enquanto brincavam na sala de jogos simbólicos 
da escola, de todos objetos que lá estavam dispostos para eles, o grupo de 5 crianças focou sua 
atenção em uma pequena caixa que continha aproximadamente 15 dinossauros de cores variadas. 
A escolha do tema foi reforçada por meio de perguntas, comentários e pedidos feitos pelos pró-
prios alunos, solicitando a leitura de livros que mostrassem os animais, debatendo desenhos que 
já haviam assistido e trazendo bonecos e bichos de pelúcia de casa para poder brincar na escola.  
O tema foi utilizado na comemoração de dois aniversários na escola. Durante o processo de desen-
volvimento do projeto, buscamos propostas que aguçassem a curiosidade e interesse das crianças, 
partindo sempre do que eles já sabiam e conheciam para então aprofundar o conhecimento.

DISCIPLINA POSITIVA – UMA 
ABORDAGEM PARA A VIDA

Instituição: Colégio Elvira Brandão  
Autoria: Vânia Grecco de Oliveira [vangrecco2009@hotmail.com]

Área: Orientação Educacional – Tema: Condução de comportamentos considerados “inadequados”

Práticas que viabilizam a fluência da rotina e estratégias que norteiam a condução de comporta-
mentos considerados inadequados e são ferramentas fundamentais para a relação saudável entre o 
educador e o estudante. A Disciplina Positiva tem como base a cooperação, a firmeza e o respeito 
mútuo, com reforço sempre na dignidade e autoestima da criança, que é incentivada a adquirir 
competências que a valorizem, tornando-a mais consciente e responsável quanto ao seu comporta-
mento, desenvolvendo sua independência. É necessário vivenciar o sentimento do estudante para 
mudarmos nossa condução. Experimentar, por meio de uma construção dinâmica, situações da 
rotina, nos leva a refletir sobre a nossa atuação.
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DO COLETIVO À ORGANIZAÇÃO 
EM PEQUENOS GRUPOS
Instituição: Editora Nathan Brasil  
Autoria: Sophie Dollinger [sdollinger@nathanbrasil.com.br] 
Anderson Rodrigo da Silva [asilva@nathanbrasil.com.br] 
[squeiroz@nathanbrasil.com.br]
Área: Formação de Professores – Tema: Gestão da aula 

Educação é primordial; disto todos sabemos. Nossas crianças precisam de um ambiente tranquilo  
e pacificador dentro da sala de aula e, também que a professora motivada pelo ensino, consiga criar e 
executar melhor seu plano de aula. É isto que estamos propondo; uma nova forma de trabalhar com 
nossos alunos. O professor divide a turma em pequenos grupos e apresenta as atividades propostas, 
os materiais que serão utilizados e a localização de cada grupo em mesas ou cantos lúdicos, devida-
mente preparados antes do início da aula. Esta dinâmica diferenciada propõe aos alunos estarem com 
a professora numa oficina dirigida, onde ela poderá dar assistência individual para o cumprimento 
dos objetivos propostos, enquanto os outros grupos estarão desenvolvendo atividades lúdicas, jogos 
e outras linguagens, exercitando a autonomia necessária para a faixa etária de 4 e 5 anos. A professora, 
neste tipo de organização, planeja sua grade de aulas, que poderá acontecer em até duas semanas, até  
o fechamento da proposta, podendo inserir até duas áreas de conhecimento. Na conclusão de todo o 
processo, alunos e professora tornam-se aliados nesta nova forma de aprender.

DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  
Autoria: Ana Flavia Cavalcante Shimizu [aninha_shimizu@hotmail.com]
Área: Formação de Professores

Aprender a escutar, a ver e a interpretar as crianças: em 2015, iniciamos um processo de documen-
tação pedagógica em toda a Educação Infantil e através dela damos visibilidade e legitimamos as 
aprendizagens das crianças. As mini-histórias compuseram esse trabalho e, através das narrativas, 
tecemos pesquisas e interpretações sobre imagem de criança. Grande embasamento teórico e ins-
pirações como o trabalho desenvolvido na cidade de Reggio Emilia, na Itália, são o alicerce de toda  
a nossa pesquisa. Este movimento permite que o trabalho docente se torne mais competente e refle-
xivo. Com isto, a narrativa dos educadores ganha notoriedade, e as ações das crianças são legitimadas, 
para possíveis intervenções e estudos. 
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 É MUITO MAIS DO VEMOS,  
É MUITO MAIS DO QUE TOCAMOS, 

É SIMPLESMENTE NATURAL
Instituição: CEI São Norberto  

Autoria: Walmir Feliciano da Silva [walmir_feliciano@hotmail.com]
Área: Artes

Este projeto partiu da filosofia do trabalho do artista Frans Krajcberg, pois ele envolve o respeito 
com a natureza, partindo do princípio de transformar a natureza "morta". Como na nossa realidade 
não existe um acesso amplo para a natureza em si, desejei trazer esse contato para a vida deles. Meus 
objetivos: que as crianças pudessem explorar os elementos da natureza, misturando um elemento 
com o outro, estimulando a imaginação e o poder criativo, proporcionando autonomia na criação de 
suas obras. Todo esse trabalho foi acontecendo por etapas, nas quais as próprias crianças criavam as 
propostas futuras de acordo com seus desejos. Os resultados foram positivos, e os alunos protagoni-
zaram suas obras, zelaram por elas e tiveram seu poder de decisão e de escolhas preservados. 

ECO-ARTE. UMA EXPERÊNCIA 
ARTÍSTICA INSPIRADA NA OBRA 

DE ANNA MARIE HOLM
Instituição: Colégio Arbos  

Autoria: Thais Ramos T. Hörnke [thais_ramos@yahoo.com.br]
Área: Artes Plásticas

A Arte de Anna Marie Holm e seu livro Eco-Arte para crianças foram o ponto de partida para o tra-
balho realizado com os alunos de 5 anos do Colégio Arbos nas aulas de ARTE. As crianças pesqui-
saram as marcas deixadas pela Natureza, trabalharam ao ar livre em um espaço que promove novas 
descobertas e que propicia o brincar. No processo de criação, as decisões foram independentes e 
de fato os alunos foram protagonistas de suas criações, verdadeiros "Alunos Artistas"! Criaram 
com gravetos, pedras, caixas, garrafas, folhas e descobriram novos tesouros... o singelo e o poético 
prevaleceram. Uma Experiência Artística Contemporânea na sua forma mais poética!
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EMPILHAR, CONSTRUIR, DERRUBAR: 
UMA REFLEXÃO SOBRE AS 
CONSTRUÇÕES COM BLOCOS
Instituição: Colégio Oswald de Andrade  
Autoria: Cyntia Caetano de Farias [cyntia@Colégiooswald.com.br] 
Patricia Patachini Agostinho Spinelli [patricia.spinelli@Colégiooswald.com.br]
Área: Matemática

Nosso propósito nesta apresentação é compartilhar algumas situações vivenciadas durante o desen-
volvimento de sequências didáticas de construções com blocos de madeira, com crianças de 2 e 3 
anos na Educação Infantil do Colégio Oswald de Andrade. Durante a observação da manipulação do 
material, as professoras refletiram sobre as ações das crianças, e algumas questões surgiram: Como as 
crianças constroem? Que conteúdos estão sendo trabalhados e desenvolvidos nesse momento? Como 
se dá esse processo? Foram questões como essas que nortearam o olhar do professor e subsidiaram o 
planejamento de cada atividade desenvolvida nas sequências. Nossa apresentação é um convite para 
a reflexão sobre as experimentações e pesquisas feitas pelas crianças com blocos de madeira.

ENSINAR A RESOLVER PROBLEMAS 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie  
Autoria: Myriam Pisati Silvestre Raymundi [myriam.raymundi@mackenzie.br] 
Adriana Camejo da Silva Aroma [adriana.aroma@mackenzie.br]
Área: Matemática – Pensamento Matemático

Este projeto teve por objetivo fazer com que estratégias de contagem, assim como a interpretação de 
enunciados de problemas, evoluíssem entre crianças de 5 anos. Desde o planejamento das rodas de con-
versa, momentos em que o grupo deveria debater a respeito de como resolver um problema, até a efetiva 
aplicação de atividades pertinentes ao projeto, as intervenções, se deram com base no que as crianças já 
sabiam. Propusemos o manejo de objetos para o apoio da contagem, registros na lousa, observações do 
grupo para a resolução elaborada e registrada. Nossas intervenções também foram planejadas, a fim de 
evitarmos antecipar respostas, ou interferir equivocadamente na elaboração do registro. Observamos 
que o grupo de alunos passou a arriscar respostas com mais confiança, assim como a elaborar registros 
que pudessem de fato comunicar o que fôra pensado.
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ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PELO BRINCAR
Instituição: Escola Tarsila do Amaral  

Autoria: Aline Carvalho Vilela [alinevilela3d@hotmail.com]
Área: Língua Estrangeira – Inglês

De acordo com Beverly (2008), primeira e segunda línguas devem ser estimuladas e ter um ambiente 
linguístico rico para apoiar o seu desenvolvimento. Se partirmos do pressuposto de que brincar é 
a linguagem universal da infância, é através da brincadeira que as crianças compreendam um ao 
outro e podem dar sentido ao mundo ao seu redor. Assumindo que toda a língua deve ser significa-
tiva e usada através do processo de reprodução, este projeto visa desenvolver situações que tendem 
a criar contextos significativos e interessantes para as crianças, em que possam sentir-se motivadas 
e envolvidas em se comunicar no idioma lecionado, tanto não verbal quanto verbalmente.

ENTRE A RAIZ E A COPA – EXPERIÊNCIAS 
POÉTICAS NA NATUREZA

Instituição: Escola Vera Cruz  
Autoria: Daniela Morita Nobre [daniela_nobre@hotmail.com] 

Fernanda Giorgi Barsotti [febarsotti@yahoo.com.br]
Área: Orientação Educacional

Como as crianças do nosso grupo vivem a conexão com a natureza, consigo mesmas, com o outro? 
O que as tocam? Quais perguntas tecem? Como fazem para desvendá-las? Em contextos investi-
gativos constituídos em percursos entre a escola e a praça, debruçamo-nos sobre olhares, gestos e 
ações das crianças de 1 e 2 anos (Escola Vera Cruz) em experiências sensíveis na natureza, em suas 
dimensões estética, ética e poética. Os registros possibilitaram investigar sentidos sobre o “vivido” 

– com o foco nas conexões consigo mesmas, com o outro e com a natureza.

ENTRE O SINGULAR E O COLETIVO: 
DIFERENTES ESTRATÉGIAS NO TRABALHO 

COM A INCLUSÃO ESCOLAR
Instituição: Escola Viva  

Autoria: Bruna Amoroso Pastore [brupastore@gmail.com] 
Gabriela Nagata Castello [gabriela.castello@escolaviva.com.br] 

Júlia Boock de Figueiredo [julia.boock@escolaviva.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Inclusão escolar

Entendemos que o trabalho com a inclusão escolar tem sua importância não somente sobre a inci-
dência na subjetivação e na aprendizagem das crianças que vivenciam os processos inclusivos, como 
também sobre todos os outros envolvidos: os demais alunos e membros da escola. O presente tra-
balho tem como objetivo apresentar e discutir os limites e as possibilidades que se colocam no 
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processo de inclusão e escolarização de crianças que atravessam períodos de grande dificuldade de 
estar e participar do coletivo e de sustentarem-se em uma rotina escolar. A partir da experiência de 
trabalho desenvolvida com um aluno de seis anos em um Grupo 5 (último ano da Educação Infan-
til), durante o ano de 2015, este estudo propõe reflexões sobre as diferentes estratégias pedagógicas 
usadas para aproximar uma criança do seu grupo e auxiliá-la a participar das atividades propostas 
em sala. Em busca do sucesso do processo inclusivo, o trabalho desenvolvido pelas professoras com 
a criança e com o grupo buscou, através das intervenções, sustentar a aposta de que ela pudesse per-
tencer ao grupo e aprender. Assim, além de distintas possibilidades de apresentação das propostas 
pedagógicas, trabalhou-se na direção da construção de um ambiente coletivo onde as diferenças 
pudessem aparecer, permitindo a sua inclusão no grupo. No seu percurso, o texto situa o tema con-
temporâneo da inclusão e apresenta saídas possíveis para os processos inclusivos, constituindo um 
ambiente coletivo no qual seja possível encontrar uma maneira singular de lidar com cada criança.

EXPLORANDO O JOGO DA TRILHA 
NO ENSINO DA MATEMÁTICA
Instituição: Colégio Madre Cabrini  
Autoria: Sheila L. P. Bontorim [sheilalp@uol.com.br] 
Cristiane Rocha Ribas [crikarr@hotmail.com]
Área: Matemática

Conforme descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), “é importante que os jogos 
façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade educa-
tiva dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver.” (BRASIL, Secretaria de 
Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Secretaria de Educação 
Fundamental: Brasília MEC/SEF, v. 3, p.49, 1997.). Os jogos de trilha, ou percurso, têm o poder de 
prender a atenção das crianças, além de auxiliar a trabalhar com regras, lidar com frustrações, supe-
rar ansiedades e desenvolver o lado cognitivo, envolvendo cálculos, desafios, leitura... Este trabalho 
desenvolvido com crianças de 5 anos é recheado de diversão e aprendizado.

FORMAÇÃO DE EQUIPES GESTORAS: 
IDENTIFICANDO CONCEPÇÕES DE 
CRIANÇA E INFÂNCIA NOS PROJETOS 
POLÍTICOS PEDAGÓGICOS
Instituição: Secretaria de Educação do Município de São Bernardo do Campo  
Autoria: Sandra Regina Brito de Macedo [sreginamacedo@ig.com.br]
Área: Formação continuada de professores – Tema: Concepção de criança e infância

A formação de professores tem encontrado há muitos anos, e de forma ampliada, espaço nas discus-
sões que se voltam para a qualificação do trabalho docente. Recentemente, mas em menor medida, 
vemos publicações, estudos e discussões preocupados em colocar em foco a profissionalidade dos 
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responsáveis pela formação de professores. No interior das instituições de ensino, não raras vezes,  
o aporte ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores é de responsabilidade do coorde-
nador pedagógico. Em alguns sistemas de ensino, esse profissional é assumidamente tratado e no-
meado como o formador de professores e articulador do Projeto Político Pedagógico (PPP). O nosso 
interesse pela temática da formação de formadores é consequência de um trabalho desenvolvido há 
muitos anos no município de São Bernardo do Campo. O recorte que aqui se fará, e que temos agora 
a intenção de socializar, diz respeito à discussão sobre concepção de infância e criança que tomou 
como base o texto dos PPP de cinco unidades escolares e procurou colocar em debate a intervenção 
do coordenador pedagógico, tanto na formulação desse documento quanto no acompanhamento 
das práticas pedagógicas em unidades escolares da educação infantil. Palavras-chave: coordenação 
pedagógica, Projeto Político Pedagógico, concepções de infância e criança

FORMIGAS
Instituição: Colégio Genius  

Autoria: Clarissa Karin Ceshi Silva Shishido [clarissaceshi@ig.com.br]
Área: Ciências Naturais

O objetivo do projeto foi observar e pesquisar as formigas e suas características biológicas, traba-
lhando as noções lógico matemáticas, lateralidade, desenvolvimento motor, assim como também, 
através do comportamento, noções de cooperação, união, autoestima, amizade. Com o projeto 
que resultou do grande interesse delas sobre a fauna e suas diversidades, conseguimos instigar a 
curiosidade das crianças, tornando-as parte ativa no processo de pesquisa. Poder ampliar o olhar 
das crianças para um processo natural da fauna, é de grande importância, porque amplia o olhar 
questionador, tão necessário para a aprendizagem.

GAUDÍ ART EXPERIENCE – VIVÊNCIAS  
EM ARTE PARA GRUPOS  

DE IDADES MISTAS (2 A 4 ANOS)
Instituição: Beacon School  

Autoria: Carolline Ribeiro Lacerda [carolline.lacerda@beaconschool.com.br]
Área: Artes Plásticas

Tendo como disparador as obras de Antoni Gaudí, este projeto teve como objetivo proporcionar 
vivências em Arte para a turma do período integral, formado por crianças de 2 a 4 anos. A sequência 
de experiências aconteceu uma vez por semana, em inglês, em razão do contexto bilíngue da escola. 
Durante todo o primeiro semestre de 2015, o grupo se aproximou da produção artística de Antoni 
Gaudí, observou as composições e cores utilizadas pelo artista e explorou a colagem como expe-
riência de arte. Considerando as características de cada faixa etária e adequando desafios coletivos 
e individuais, as crianças fizeram descobertas envolvendo elementos fixadores como cola, papel 
contact, adesivos, fitas, massas modeladoras, e até mesmo gelatina para agrupar objetos oferecidos 
ou coletados por eles. Além destas experiências, as crianças realizaram intervenções no ambiente 
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escolar, por meio da construção da “Casa de Gaudí” e da montagem de uma exposição de arte. 
Estas ações proporcionaram momentos de diversão e apreciação para toda a comunidade escolar. 
O desenvolvimento deste projeto evidenciou a riqueza das possibilidades do trabalho com crian-
ças de diferentes idades. Por meio de estratégias adequadas às características de diferentes faixas 
etárias, desafios coletivos e individuais foram atingidos, proporcionando momentos de exploração, 
diversão, descobertas e integração.

GESTÃO FINANCEIRA:  
UM OLHAR PEDAGÓGICO
Instituição: EMEI Thiago Silva Santos  
Autoria: Suzilene Pereira Nóbrega Nakamura [suzillene@bol.com.br] 
Regina Célia Garcia [regina.celia10@yahoo.com.br] 
Regina Aparecida Pinto [regineta73@hotmail.com]
Área: Formação de Professores – Tema: Gestão Financeira

Este trabalho apresentará o planejamento financeiro feito para EMEI Thiago Silva Santos, sua im-
portância e como foi desenvolvido. Administrar os recursos financeiros de uma escola não é tarefa 
fácil. É preciso avaliar muito bem onde aplicá-los de forma que tenham reflexos na qualidade de 
ensino e na aprendizagem dos alunos. Mesmo com autonomia para gerir os recursos, muitas vezes 
a equipe gestora se depara com o dilema de onde aplicá-los. Para tanto, deve-se lembrar que as deci-
sões têm de ser tomadas em conjunto com a Associação de Pais e Mestres e Conselho Escolar. Para 
o bom andamento das atividades da escola, todas as suas ações devem ser atentamente planejadas. 

“Planejar é um processo onde se define o que fazer e como fazer, visando a utilização racional dos 
recursos disponíveis para que, com eficiência, efetividade, e humanidade, os objetivos pretendidos 
possam ser atingidos” (POLLO, 2000).

HISTÓRIAS COMPARTILHADAS
Instituição: Colégio Renascença  
Autoria: Mindla Fleider [mindlafleider@hotmail.com]
Área: Orientação Educacional

O projeto visa aproximar as crianças pequenas do legado cultural da tradição judaica, ampliando 
seu repertório cultural e fortalecendo sua identidade. Tem como objetivo, também, difundir as 
histórias desta tradição para um público maior e instrumentalizar pais e alunos com um repertório 
a ser compartilhado pelas famílias. O trabalho foi desenvolvido com a faixa etária de 4 e 5 anos e 
envolveu 90 crianças que trabalharam diferentes histórias do folclore judaico. Por meio de conta-
ções lúdicas e dramatizações, elas entenderam o enredo e o contexto das histórias. Cada um dos 
grupos ilustrou e comentou as histórias trabalhadas em classe, que originaram uma coletânea de 
seis histórias compiladas em um livro que foi distribuído e vendido para as famílias e comunidade 
maior. O livro Histórias Judaicas para compartilhar em casa foi lançado na livraria da Vila em uma 
tarde de autógrafos com as crianças envolvidas e suas famílias.
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INSECTS: DON'T KILL IT, COLOR IT!
Instituição: Wish Bilingual School  

Autoria: Ana Carolina Konigame Yokota [anakonigame@gmail.com] 
Suzana Rievers Buccalon [subaccalon@gmail.com]

Área: Língua Estrangeira – Inglês

Avistar uma mosca na parede da escola foi o suficiente para despertar a curiosidade e gerar muitos 
questionamentos sobre a vida desse inseto e de muitos outros pequenos seres em um grupo de 
alunos de 3 anos. Essa observação motivou as crianças a enxergarem um microuniverso até então 
despercebido e resultou na criação do projeto: “Insects: Don’t kill it, color it!”. O tema escolhido 
pelos alunos foi conectado com diversas experiências que puderam esclarecer suas dúvidas e gerar 
novos conhecimentos. Ao explorar esse assunto, o grupo pode conhecer a arte de Regina Silveira, 
utilizada como referência para a produção dos alunos para a Mostra de Artes, assim como realizar 
uma visita ao Instituto Biológico onde fizeram novas descobertas e puderam ter contato direto 
com insetos diferentes e desconhecidos. Esse projeto despertou nos alunos um sentimento de cui-
dado e proteção por um tipo de existência pouco percebida anteriormente, mas que esteve sempre 
presente em suas vidas.

INTERGRUPOS: O USO DAS  
DIFERENTES LINGUAGENS PARA  

A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA EM 
UMA INFÂNCIA DE POSSIBILIDADES

Instituição: Caxinguelê Berçário E Escola De Educação Infantil  
Autoria: Anna Carolina Silva Leite [annacarol.leite@hotmail.com] 

Débora Guimarães de Araujo [de.guimaraes.araujo@gmail.com] 
Rafaela Silveira Thomaz [thzrafa@hotmail.com]

Área: Orientação Educacional – Tema: Respeito ao outro / 
autonomia / interação com outras faixas etárias

O Intergrupos buscou vivenciar o processo de captação de recurso de aprendizagem, considerar 
experiências adquiridas como o produto final e possibilitar a interação das diferentes idades para 
o crescimento do respeito, eliminação do preconceito e formação de novas parcerias. Crianças de 
um ano e meio a seis anos foram divididas em três grandes grupos fixos diferentes do agrupamento 
pedagógico, que experimentaram, durante uma hora semanal, atividades de três eixos de trabalho: 
exploração de materiais e espaços, exploração de artes e contação de histórias / teatro, conduzi-
das por duas educadoras cada. A interação entre as diferentes idades fez as crianças trabalharem o 
respeito ao outro e o reconhecimento de que a escola é composta de muito mais crianças do que 
as pertencentes ao seu grupo de estudo diário. A formação de novos grupos possibilitou, também,  
às crianças a identificação com todos os adultos da escola, permitindo a formação de novos vínculos. 
Assim, ocorreram interações mediadas pela ajuda entre crianças como modelo e cópia de ações.
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INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NO  
ESPAÇO DA ESCOLA: O GRUPO 1  
E SUAS PRODUÇÕES EFÊMERAS
Instituição: Escola da Vila  
Autoria: Dayane Moura Monteiro [dadymsp@gmail.com] 
Viviane Soares Anselmo [vivi_anselmo@yahoo.com.br]
Área: Arte – Teatro

No decorrer dos primeiros meses de 2014, passado o período de adaptação, nos debruçamos nas 
observações das brincadeiras das crianças de grupo 1 nos diversos momentos da rotina da Educação 
Infantil. Percebemos um envolvimento significativo de cada um dos dois grupos com materiais pre-
sentes nas salas, explorando-os de distintas maneiras e assimilando o seu uso para o contexto simbó-
lico de suas brincadeiras. Um dos grupos utilizava frequentemente os tecidos, com amarrações pelo 
espaço formando estruturas como casas e camas, capas e roupas. O outro, com a mesma frequência, 
mudava a configuração das cadeiras da sala para enriquecer o jogo simbólico, construindo poltronas 
de aviões, ônibus, carros de corrida e túneis. Considerando que contemplar propostas de interação 
entre os grupos é uma prática da Educação Infantil, iniciamos o planejamento de uma sequência de 
trabalho na área de Arte com a participação dos dois grupos, partindo do que observamos nas brin-
cadeiras mencionadas. Juntamos as crianças e as dividimos em dois novos grupos. Oferecemos, então, 
as cadeiras e os tecidos como elementos para uma proposta de Arte que visasse a interação destes 
dois materiais em uma construção efêmera. Apreciando as produções resultantes deste encaminha-
mento, percebemos o potencial desse tipo de proposta para a estruturação de uma sequência em que 
pudéssemos analisar diferentes pontos no trabalho de Arte no grupo 1. Diante disso, abordaremos  
a análise das propostas dessa sequência realizada no decorrer do ano de 2014, com o objetivo de refle-
tir sobre a relação das crianças com os materiais e espaços; as interações entre pares e o modo como a 
brincadeira pode fomentar as produções artísticas dos pequenos. 

JOAN MIRÓ, INSPIRAÇÃO 
PARA NOVOS TRAÇOS
Instituição: Escola Stagium  
Autoria: Patricia Ferreira [pro.patricia@gmail.com]
Área: Arte

Joan Miró, Inspiração para Novos Traços “É um mundo colorido, com cores, círculos e linhas". 
Este trabalho mostra experiências de investigação de linhas, formas, texturas e movimentos das 
obras do artista Joan Miró. Compartilha com as crianças que são convidadas a olhar, tocar, en-
trar nas produções com o corpo. Apresenta como os espaços podem ser aproveitados para que 
as crianças vivenciem experiências com materiais que possibilitem qualidades sensoriais como 
textura, cor e tamanho. Pretende-se mostrar como usar as obras deste artista, em grupo ou indi-
vidualmente, para ampliar o repertório gráfico e trazer inspiração para novas produções.
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JOGOS, BRINCADEIRAS E SUAS REGRAS
Instituição: Colégio Liceu Santista  

Autoria: Beatriz Martins dos Santos Prado [beatriz@liceusantista.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidade e competências – Tema: Jogos, brincadeiras e as regras

O projeto resgata a importância do brincar no cotidiano das crianças, principalmente para as que 
cursam o período integral. As crianças do G3 (3 anos), foram incentivadas a pesquisar várias brin-
cadeiras antigas e colocá-las em prática. A interiorização das regras, a partir das vivências realizadas, 
ocorreram de forma gradativa e natural. Utilizaram o desenho como forma de registro e a oralidade 
para expressar o que aprenderam. Após todas as descobertas, produziram um livro coletivo e outro 
individual, para apresentação aos pais. Com tantas formas de ver seu próprio mundo, é interessante 
observar a análise coletiva dessas crianças quanto ao brincar.

LAGARTAS E BORBOLETAS NO 
JARDIM DA APRENDIZAGEM

Instituição: Colégio de Aplicação de Resende – AEDB  
Autoria: Thiara da Silva Mendonça [thiara.mendonca@hotmail.com] 

Regiane Vieira Medeiros [regiane.medeiross@yahoo.com.br]
Área: Ciências Naturais

A sagacidade de uma criança diante do novo conduz a um mundo repleto de possibilidades. Pos-
sibilidades são criadas pela curiosidade que o desconhecido provoca e pela irreverência natural 
da falta do medo. Aqui serão apresentados os primeiros resultados deste trabalho que revelam as 
alegrias, tristezas e aprendizados das crianças da Educação Infantil do Colégio de Aplicação de 
Resende com as transformações de lagartas em borboletas e mariposas, revelando um mundo ines-
perado, o mundo das transformações. As transformações das lagartas desenvolveram nos alunos 
a capacidade de se relacionarem com o objeto de estudo e com o mundo à sua volta. Os alunos 
passaram a entender o belo e o feio, o esperado e o inesperado, a borboleta e a mariposa. Assim, 
puderam entender que as mudanças fazem parte do seu mundo. 

LEITURA COMPARTILHADA COMO 
ESTRATÉGIA NO PROCESSO DE LETRAMENTO

Instituição: Beacon School  
Autoria: Nathalie Baharia de Souza [nana@beaconschool.com.br] 

Patricia de Carvalho Neto Pellegrina [patriciacn@beaconschool.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Vamos ler? Vamos ler juntos? Ler, entender, antecipar, recontar, ilustrar... Para além do juntar le-
tras e formar palavras, a alfabetização de nossos alunos se dá a partir de um processo de letramento 
que quer formar leitores e escritores competentes. Boas referências são fundamentais e, assim, es-
colhemos livros que são lidos por todo o grupo ao mesmo tempo. Em uma escola verdadeiramente 
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bilíngue, em que a Linguagem é bastante desenvolvida desde a Educação Infantil, a Leitura Com-
partilhada se torna atividade permanente em Língua Portuguesa desde o G4 (crianças de 4 anos). 
Nesta idade, dois livros são utilizados ao longo do ano. Já a partir do G5 (crianças de 5 anos), pas-
sam a ser quatro livros – dois por semestre. Esta proposta foca na leitura de imagens e de palavras, 
no prazer de ler e na compreensão do que se leu. Mas, acima de tudo, foca em crianças que leem 
livros antes mesmo de ler as palavras.

LEITURA LITERÁRIA PARA  
A PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA
Instituição: UNIEPRE – Centro de Desenvolvimento Infantil  
Autoria: Sheilla André Carlos da Silva [sheillaandre@terra.com.br] 
Tais Moreno de Souza [tais_moreno@hotmail.com] 
Cristina Rodrigues de Almeida [c_tina03@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa – Literatura

Esse trabalho trata de uma pesquisa realizada acerca da prática pedagógica com crianças de 1 a 2 
anos de idade, no que se refere à leitura literária para bebês e crianças bem pequenas, no contexto 
dos Centros Educacionais Infantis administrados pela Uniepre, em diferentes empresas localizadas 
na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O foco dessa reflexão foi analisar o alcance das lei-
turas realizadas pelas educadoras e a compreensão delas acerca das teorias e das práticas de leitura 
literária. As concepções teóricas que sustentam e nos inspiram para essa reflexão estão apoiadas 
nos autores: Bakthin (2003), Geraldi (2002), Vygotsky (1989) e Solé (1988) para refletirmos sobre 
as questões básicas sobre linguagem, texto e leitura; Parra (211), Reyes (2011) e Robledo (2012) 
para abordarmos a leitura de literatura para bebês, e, por fim, Oliveira(2008) em quem nos apoia-
mos para refletir sobre questões básicas referentes à ilustração no livro infantil. 

LEITURAS SIMULTÂNEA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA 
DE LIVROS PELAS CRIANÇAS
Instituição: Escola Alfa  
Autoria: Claudia Tito Pereira [clauditia@hotmail.com] 
Thais Elizabeth Antonia Garcia Faneca Leite de Souza [thaisfaneca@yahoo.com.br]
Área: Língua Portuguesa – Literatura Infantil

A leitura como atividade permanente e diária tem sido uma conquista cada vez mais presente no 
cotidiano da educação infantil. Em geral, neste momento, o professor escolhe um livro de quali-
dade, planeja a leitura e a conversa que pode acontecer entre os leitores. Há muitas aprendizagens 
envolvidas nesta atividade: os pequenos entram em contato com a linguagem escrita, aprendem os 
comportamentos leitores (todas as ações que os leitores fazem quando leem), a emitir opiniões sobre 
a história lida, relacionando-as com outros enredos, com sua própria vida, a trocar opiniões e a ouvir 
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os colegas. No entanto, um aspecto muito importante da vida dos leitores acaba ficando de fora dessa 
atividade coletiva: a escolha pessoal daquilo que se vai ler. Este é um saber e um prazer fundamen-
tal dos leitores. Como forma de proporcionar a escolha dos nossos leitores já na educação infantil, 
bem como de proporcionar mais um espaço de troca entre as crianças, organizamos as “Leituras 
Simultâneas”, baseando-nos numa experiência de sucesso da Rede Municipal de São Paulo, o Projeto 
Entorno, na qual crianças escolhem a história que querem ouvir, independentemente de sua profes-
sora ou turma. A partir desta experiência, fizemos ajustes que consideramos necessários ao nosso 
contexto. Inicialmente, professoras das crianças menores ficaram receosas se a atividade seria ade-
quada. E se surpreenderam com as crianças de 2 e 3 anos muito envolvidas com a leitura, atentas às 
professoras de outras turmas e aos colegas de outras salas. Ao final do trabalho, percebemos o quanto 
a atividade mobilizou importantes aspectos da formação do leitor, tais como: a união de leitores com 
mesmo interesse, a aproximação com colegas de outras idades e com outros jeitos de ler uma história, 
que não necessariamente o de sua professora, a troca e indicação do livro lido para os colegas de sua 
turma. Além disso, o fato de a escola toda parar para ler ao mesmo tempo cria um clima mágico em 
relação à leitura, valorizando-a tanto para as crianças, quanto para as professoras.

LIVRO DE RECEITAS
Instituição: Escola Habitat  

Autoria: Sandra Cavalheiro Fernandes Escanhoela [educacao.descobertas@gmail.com]
Área: Matemática

Sentir-se orgulhoso de suas realizações e do grupo ao qual se pertence é um dos objetivos deste 
projeto. Estar em um ambiente favorável em que a matemática seja necessária para resolver proble-
mas é essencial para que os alunos se interessem, pensem e avancem dentro de suas possibilidades. 
Como trabalhar os conteúdos matemáticos de forma que tenha sentido para a vida dos alunos? 
Como despertar o encantamento das crianças por esse novo mundo, da leitura e da escrita? Essa 
talvez seja uma maneira... Neste projeto os alunos têm a oportunidade de colocar a “mão na massa”, 
são reconhecidos e se sentem orgulhosos. Para fazer as receitas precisam encontrar quantidades, 
ingredientes, calcular, fazer a lista de compras e compartilhar estratégias de resoluções e registros, 
avançando e desenvolvendo cooperação entre eles. A oportunidade de escrever para comunicar algo 
que é realmente de interesse deles aparece de forma intensa e muito encantadora!
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LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA 
CRIANÇAS PEQUENAS EM FASE DE 
ALFABETIZAÇÃO E O USO DESTA 
LINGUAGEM NA OFICINA DE ROBÓTICA
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro  
Autoria: Alessandra Lameiras Buriti [aleburiti@hotmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Informática

A tecnologia está cada vez mais presente no nosso cotidiano e, quanto maior o conhecimento des-
tes recursos, maiores as possibilidades que eles nos proporcionarão. Por trás das atividades do 
nosso dia a dia, há sempre o chamado raciocínio lógico que define passos para que a atividade seja 
completada com sucesso. Quando esse raciocínio falha, há uma grande chance de não alcançarmos 
o objetivo. A mesma coisa acontece com os programas de computador. Por isso, embora pareça 
simples, usar o raciocínio lógico para que o computador realize nosso desejo, é uma tarefa bas-
tante complexa que exige muita prática. Nas aulas de Linguagem Digital e Robótica Educacional, 
os alunos foram desafiados a descobrir possibilidades da linguagem de "programação" de forma 
agradável e divertida. 

LUZES E SOMBRAS: MAGIA E TECNOLOGIA
Instituição: Escola Villare  
Autoria: Cilene Iatalesi Ferrari [cilene@escolavillare.com.br] 
Márcia Regina de Freitas [marciaf@escolavillare.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: luzes  
e Sombras: magia e tecnologia

A tecnologia está presente na Educação Infantil através do uso do computador, do tablete, da in-
ternet, do projetor, do retroprojetor, do holofote, entre outros serviços e equipamentos. A proposta 
com Luzes e Sombras faz uso desses recursos e tem como intenção oferecer às crianças diversas lin-
guagens por meio de brincadeiras, como: teatro de sombras, coreografia, atrás de tecidos ilumina-
dos com um holofote, brincadeiras com o corpo e as mãos, mesa de luz, projeções e muitas outras, 
através da luz natural e artificial, provenientes dos recursos tecnológicos. O trabalho com luzes 
abrange três dimensões da percepção: a visibilidade, a experiência estética e a sensação de passagem 
do tempo. Ainda que as luzes estejam mais associadas à questão da visibilidade, percebemos facil-
mente que há muito de nossa percepção estética em sua presença, pois dependendo dos elementos 
de sua modulação, da forma e da quantidade em que aparecem, podemos sentir alegria ou medo, 
euforia ou sonolência. E, finalmente, a luz natural nos oferece parâmetros para que possamos per-
ceber a passagem do tempo: mexendo com esses elementos também mexemos com o tempo, como 
por exemplo, numa brincadeira no escuro que represente a noite.
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MEXE E REMEXE PARA VER O QUE ACONTECE
Instituição: Colégio Renascença  

Autoria: Solange Steiner [solangesteiner@gmail.com] 
Mayara Cukier [mayara.cukier@gmail.com]

Área: Língua Portuguesa

Não existe receita pronta que nos ensine como acolher um grupo de crianças entre 2 e 3 anos, em 
seu primeiro contato com um ambiente escolar! Nos deparamos com 12 cabecinhas tão diferentes, 
mas que tinham em comum a curiosidade e o desejo de explorar os novos espaços da escola! Então, 
que melhor maneira de fazer isso do que convidando este grupo incrível a se tornar parceiro das 
professoras na elaboração de um projeto divertido e cheio de momentos mágicos, onde o desafio 
seria atuar ativamente na transformação do próprio corpo, dos espaços da escola e dos objetos do 
nosso cotidiano? Assim nasceu o convite! Vamos todos no MEXE E REMEXE PARA VER O QUE 
ACONTECE?

MÚLTIPLOS EUS, RETRATO/AUTORRETRATO 
– A PASSAGEM DO TEMPO NA FOTOGRAFIA

Instituição: Escola Santi  
Autoria: Roberta Cristina Carletti Mráz [robertamraz@escolasanti.com.br]

Área: Artes Plásticas

Esse projeto visa relacionar o autorretrato em pinturas e desenhos com o autorretrato fotográfico 
e a selfie. Conhecer e apreciar fotógrafos que retratam pessoas e se autorretratam com diferentes 
câmeras e estilos. Vivenciar oficina de retratos e autorretratos/ selfie para que possam investigar  
e descobrir possibilidades de registros. Em cada oficina, discussões e problematizações foram um im-
portante momento para as crianças expressarem e refletirem a respeito das possibilidades de registro. 
A curadoria das crianças na escolha da foto que foi impressa ou ampliada foi um importante fator 
que empoderou os alunos, no sentido de buscarem mais possibilidades de experimentações com luz, 
enquadramento e produção do registro fotográfico. Apreciar fotógrafos, conhecer diferentes câmeras 
e vivenciar oficinas, permitiu muita investigação e brincadeira em cada proposição.

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – UM 
MUNDO DE SENSAÇÕES SONORAS

Instituição: Colégio Pentágono  
Autoria: Claudia Siufi [claudia@siufi.com]

Área: Arte – Música

A música na Educação Infantil tem como um de seus objetivos o despertar musical, desenvolvendo 
aptidões gerais para a escuta e criação, por meio da prática de uma pedagogia de investigação. 
Antes de ensinar é preciso despertar, sensibilizar, tornando o solo fecundo durante toda a infância, 
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de forma a criar um sólido apetite musical para mais adiante ser possível a aquisição de noções 
mais técnicas da música. Com esse intuito, desenvolvemos um projeto proporcionando experiên-
cias sonoras diversificadas utilizando materiais não estruturados como papéis, objetos plásticos 
e de metal. As crianças exploraram livremente o timbre dos materiais, observando a sonoridade, 
modulando a intensidade, comparando-os e classificando-os a partir dos parâmetros do som. Co-
nhecidas as possibilidades sonoras de cada material, criaram-se composições musicais simples, his-
tórias sonoras, instrumentação de músicas eruditas e do cancioneiro infantil.

NÃO É DESENHO, É UM RABISCO?!
Instituição: Colégio Oswald de Andrade  
Autoria: Lívia Netto Ventura dos Santos [livia@Colégiooswald.com.br] 
Marielle Braz Valeriano Cavallete [marielle@Colégiooswald.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Estudo do desenho infantil

O presente projeto tem por objetivo primeiro, levar o público a pensar sobre o desenho na Educação 
Infantil, como este acontece nos primeiros anos de vida escolar (1 a 3 anos). Para tanto, colocamos 
um título provocativo, com a intenção de levar o tema à discussão e indagação. Sabemos que as 
crianças não apenas rabiscam, seus traços são carregados de significados e descobertas. Investiga-
mos, então, a produção gráfica de crianças desta faixa etária e a apropriação dessa nova habilidade 
e a evolução da intencionalidade ao desenhar. Durante nossa apresentação, falaremos sobre algu-
mas das descobertas e investigações das crianças em atividades gráficas, seu primeiro contato com 
os riscadores, a exploração dos riscadores como brinquedos ou objetos, a descoberta dos riscado-
res como produtores de marcas, o uso da imitação como recurso de aprendizagem nessas situações,  
a importância da frequência de atividades de desenho, assim como a repetição da oferta de um mesmo 
riscador e suporte e a observação atenta do percurso de investigação de cada criança, para que possam 
ser oferecidos desafios pertinentes, como, por exemplo, intervenções nos suportes. Pelo fato de nosso 
trabalho procurar mostrar as descobertas das crianças diante das possibilidades de exploração em 
atividades de desenho, os resultados obtidos são as próprias descobertas, investigações, pesquisas 
e percursos de aprendizagens sobre os materiais que cada uma trilhou. Os desenhos em si também 
podem ser observados como resultados, porém, estes não se encerram em si, pois, o grafismo infantil 
está em constante movimento.

NARRATIVA DA EXPERIÊNCIA VIVIDA 
NA METODOLOGIA INVESTIGATIVA
Instituição: Escola Vera Cruz  
Autoria: Luciana Tomaz Cabral [luelucabral@hotmail.com] 
André Gimenes [tato.andre@gmail.com]
Área: Sociologia

Esse trabalho realizado com crianças de 4 e 5 anos, acerca da metodologia investigativa, apoia-se 
em um caminho cíclico de reflexão, vivência da experiência, documentação e tomada de decisão 
coletiva baseada na interpretação dos contextos. Esse processo empreende uma aprendizagem em 
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constante construção. Assim, a escola torna-se uma comunidade de aprendizagem formada por 
adultos e crianças, sujeitos da experiência construídos juntos. Para isso, é preciso considerar a 
subjetividade e os pontos de vista de cada um. 

NINHOS: BRINCADEIRAS  
NO ESPAÇO COLETIVO

Instituição: Escola da Vila  
Autoria: Elis Maria Sanchez Coelho [elismaria.sc@gmail.com] 

Livia Guidi de Jesus [liviaguidi@hotmail.com] 
José Felipe Lucena Neto [lucena_neto@hotmail.com]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Brincadeiras/Arte

“Descobrir um ninho leva-nos de volta à nossa infância, a uma infância. A infâncias que deveríamos 
ter tido.” G. Bachelard. Na escola, além dos momentos de brincadeiras que acontecem durante a ro-
tina, diariamente o parque se instaura como o espaço mais significativo para vivenciar e experimentar 
brincadeiras, criar enredos, realizar encontros, transformar e criar. Neste espaço está garantido um 
dos quesitos mais importantes para que a brincadeira aconteça: a liberdade de escolha. O olhar do 
professor para os momentos de brincadeiras das crianças é essencial, pois além dessa ser a linguagem 
genuína das crianças, é um lugar de criação de cultura, de imaginação. Desde o primeiro ninho que 
fizemos no parque, notamos um interesse muito grande das crianças em explorar este espaço escon-
dido. Em uma observação, Ricardo (3 anos), ao ver que deveria tirar os sapatos para entrar na cabana, 
fala: “A gente vai ficar descalço na escola? (risos) Parece a nossa casa!”. Desta maneira demonstra 
notar uma semelhança entre o ambiente do ninho e de sua casa. Esta sensação de acolhimento é 
muito importante, sobretudo para os pequenos. Poder relembrar a confiança e carinho de sua família 
é fundamental para que se criem vínculos. Segundo PEREIRA: "expressando sua casa, seu refúgio, a 
criança experimenta o seu próprio corpo, seu “chão”, seu “teto”, suas “paredes” e sua “porta”, criando 
uma estrutura básica que a coloca num movimento de diferenciação entre ela mesma e o seu en-
torno. Através deste processo de organização interna, a criança vai construindo [...] a consciência de 
si mesma e consequentemente a estruturação de seu eu. (PEREIRA, 2013, p. 83) Criar possibilidades 
para essa criação, transparecer necessidades de qualquer invenção e apoiar projetos e interações fez 
das situações de brincadeiras um espaço muito potente para o desenvolvimento das crianças indivi-
dualmente e como sujeitos da comunidade/escola onde estão.

NOSSOS VERDADEIROS TESOUROS
Instituição: EMEI Antonio Joaquim Mesquita  

Autoria: Eliete Ferreira dos Santos Scaglione [elie_ferreira@outlook.com]
Área: Orientação Educacional

Abordar este tema: “Nossos Verdadeiros Tesouros”, foi um convite lúdico para que as crianças 
pudessem descobrir seus verdadeiros valores na vida, aqueles que hoje em dia estão adormecidos  
na sociedade, e incorporá-los em sua formação de cidadão. A escola é um espaço social privilegiado 
na construção do conhecimento humano. Não há como crescer no cognitivo se não houver a relação 
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entre as pessoas. É na relação que os valores tornam-se relevantes. Neste projeto, foram desenvolvidas 
atividades que permitiram construir e fortalecer valores no convívio com o outro e nas ações do dia a 
dia, possibilitando a reflexão do educador junto às crianças sobre o comportamento humano, agindo 
em prol do bem comum, descobrindo a amizade, o respeito e a partilha. Foi possível perceber as mu-
danças de comportamento das crianças, que passaram a utilizar os valores aprendidos com todos na 
escola e também em casa, conforme relatos das famílias. O envolvimento dos funcionários e dos pais 
demonstrou também o quanto nosso projeto alcançou os adultos, chamando a atenção para gestos 
simples, mas tão importantes para a vida.

NURSERY RHYMES (CANTIGAS INFANTIS)
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  
Autoria: Bianca Bergamo Basso Candido [bianca.basso@objetivosorocaba.com.br] 
Pamela Soares Baldessini [pamela.baldessini@objetivosorocaba.com.br]
Área: Língua Estrangeira – Inglês

As “nursery rhymes”, cantigas infantis cheias de rima e melodia, atraem as crianças e aguçam a cons-
ciência fonológica da língua inglesa. As cantigas, que trazem repetição, possuem forma de poema e 
sempre são apresentadas de uma maneira divertida, seguindo uma sequência de eventos para que haja 
uma real compreensão. O trabalho com cantigas nessa faixa etária estimula a imaginação das crianças e 
aumenta ricamente o vocabulário da língua inglesa. Esse trabalho, que se iniciou no Kids 1, ganhou de-
senvolvimento e aprofundamento no Kids 2. Uma vez trabalhadas as cantigas com o grupo, as crianças 
foram estimuladas a repensá-las de formas diferentes. Fomos ao lounge, um ambiente preparado para o 
movimento do corpo, assistimos a vídeos, trabalhamos o movimento corporal ligado à letra da cantiga, 
dançamos e cantamos. Nossa proposta é expor o trabalho feito com as quatro cantigas preferidas pelo 
grupo, compartilhando um pouco dos ricos momentos que vivenciamos no decorrer desta etapa.

O ARTISTA QUE PINTOU UM CAVALO AZUL
Instituição: Colégio Renascença  
Autoria: Larissa Zalcberg Fellous [clarissazf@yahoo.com.br]
Área: Artes Plásticas

Esse projeto visa ampliar o repertório de cores e bichos, apresentados de maneira diferente da con-
vencional; o leão é verde, o cavalo é azul e o coelho é rosa. Desta maneira, as crianças puderam utili-
zar imaginação, criatividade, contemplação de obras, e vivenciaram a construção dos mais variados 
animais, tanto individual quanto coletivamente; experimentaram a sensação de protagonistas de 
sua aprendizagem, como também a importância de pertencer a um grupo e de poder compartilhar 
das experiências juntos, num ambiente investigativo e de aprendizagens colaborativas. O trabalho 
realizado com as crianças do Infantil 2 (2 e 3 anos) partiu do percurso do artista Eric Carle. Além 
de tê-lo como inspiração, buscamos produções tridimensionais e a exploração de diversos materiais. 
Ao construirmos os animais e suas respectivas cores, criamos a possibilidade de produzir ativida-
des plásticas com materiais variados e inusitados, sendo sempre alimentados pelas figuras do livro. 
Brincando com a Arte, as crianças agiram cognitivamente, ficaram livres para determinar suas pró-
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prias ações e tomar decisões; a simplicidade dos materiais aproximou as crianças do conteúdo do 
livro. Utilizaram todos os sentidos nessa vivência, descobrindo novas sensações que os materiais 
provocaram e despertando o olhar estético em suas produções plásticas. O resultado foi observado 
na satisfação de cada criança do grupo em criar seu animal, em participar das brincadeiras, parlen-
das, jogos, e construções coletivas.

O BEM-ESTAR DO BEBÊ X A VIOLÊNCIA 
SUAVE NO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Instituição: UNIEPRE – Centro de Desenvolvimento Infantil  
Autoria: Ellen Cristina Del Grande [uniepreellen@gmail.com] 

Jessica Dias Souza [jessica.dias@uniepre.com.br]
Área: Formação continuada de professores: – Tema: O bem-estar do 

bebê x a violência suave no espaço de educação infantil

A criança, desde sempre, requer cuidados e proteção. Cuidados que favoreçam seu desenvolvimento 
e proteção que fortaleça sua segurança como pessoa, como retrata a teoria do apego. No espaço 
educativo, o cuidado e a proteção se revelam nas ações diárias, quer seja nos momentos individuais 
de alimentação, sono, lavagem das mãos e banho, quer seja nos momentos de brincadeiras, histórias 
e rodas. Reconhecer que uma ação é negligente com o bebê pode ser tão delicado quanto à própria 
fase em que ele vive. Com o objetivo de prevenir o sofrimento do bebê embutido na negligência da 
falta de cuidado, que muitas vezes passa despercebida no dia a dia de creches, desenvolvemos uma 
formação para educadores que atuam em creches e escolas de educação infantil. Esse projeto visa 
validar os princípios do direito da criança e da valorização do cuidado zeloso como fortalecedor de 
vínculos e tradutor de respeito e afeto. Estes princípios são as bases para se elencar as situações que 
devem ser evitadas e sensibilizar para ações afetivas no toque, na fala e no olhar.

O CORPO E SUAS MÚLTIPLAS LINGUAGENS
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  

Autoria: Ariane Januario Pego [ariane.januario@gmail.com] 
Regiane Roberta Ruggulo [regiane.roberta@objetivosorocaba.com.br]

Área: Artes Plásticas – Corpo

Desde pequenas, as crianças se comunicam através dos movimentos, gestos e expressões, utili-
zando as potencialidades do seu corpo para representar seus pensamentos, tratando-se de uma 
ferramenta ativa para as possíveis descobertas sobre o mundo em que estão inseridas. No trabalho 
desenvolvido com as crianças do G5S, valorizamos a experiência do corpo ao dialogar sem palavras 
com os ambientes e também com os materiais. Relações, competências e cumplicidade são expres-
sas nessa experiência, valorizando cada vez mais a cultura da infância.
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O CORPO EM MOVIMENTO
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  
Autoria: Patrícia do Carmo Duarte [cpatricia@objetivosorocaba.com.br] 
Sophia Pastori [sophiapastori@hotmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Educação Infantil de 0 a 3 anos

O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana, visto que as 
crianças se movimentam até mesmo antes de nascer, adquirindo um controle cada vez maior sobre 
seu próprio corpo e se apropriando das possibilidades de interação com o mundo. Ele é ferramenta 
para uma linguagem corporal que expressa sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as 
possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corporais, permitindo à criança agir sobre 
o meio físico e socializar-se com seus pares, pesquisando e investigando seu próprio movimento ou 
do outro. Os espaços da educação infantil são ricos em possibilidades para as crianças explorarem 
e descobrirem novos movimentos. Assim, elas ampliam o conhecimento do corpo e revelam ale-
gria. Ao brincar, buscam o equilíbrio, correm, sobem, descem, escalam e enfrentam novos desafios, 
aprimorando seu domínio corporal e sua autonomia. Brincando, a criança aprimora seu controle 
do corpo, dia após dia, interagindo com o mundo ao seu redor, experimentando sempre novas 
possibilidades de utilizá-lo, lapidando seus sentidos e evoluindo seus movimentos. 

O DESAFIO DE TRABALHAR 
MATEMÁTICA ATRAVÉS DOS JOGOS
Instituição: Escola Bakhita  
Autoria: Ana Paula Galvão Forte de Castro [castro-forte1@hotmail.com]
Área: Matemática

“O desafio de trabalhar matemática através dos jogos”, uma das minhas inquietações como professora, 
era como desenvolver o trabalho de matemática com crianças de 4 anos de maneira lúdica e desafia-
dora. O uso dos jogos se tornou um recurso muito potente para trabalhar conteúdos de matemática. 
Mas não basta apenas jogar, é preciso promover situações em que as crianças possam compartilhar 
e refletir sobre sua ação. Com um olhar bem mais aguçado, pensando nestas possibilidades, inves-
timos nos trabalhos com jogos para esta faixa etária, onde tivemos resultados muito positivos. Este 
investimento se inicia desde cedo na educação infantil, porém, a partir de 4 anos, as discussões nas 

“situações problema” são bem mais elaboradas.
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O DESENHO DO MOVIMENTO
Instituição: Colégio Renascença  

Autoria: Dayene Mari dos Santos [dayene.s@renascenca.br] 
Rachel Rosenberg [achel.r@renascenca.br]

Área: Artes Plásticas – Movimento

O projeto teve como disparador unir dois campos do conhecimento importantes para o desen-
volvimento da criança: arte e movimento. Partindo dessa união, os encontros foram construídos 
a partir da observação constante e diária. Através de atividades lúdicas e brincadeiras, as crianças 
aprimoraram e desenvolveram suas percepções físicas e gráficas, possibilitando uma ampliação da 
coordenação motora fina e grossa, juntamente com a expressividade inerente ao desenho gráfico. 
O projeto culminou numa intervenção e apropriação do espaço público da praça Buenos Aires em 
Higienópolis, com o intuito ampliar a sua relação com a cidade.

O DESENVOLVIMENTO DA MOTRICIDADE 
ALÉM DO PAPEL: OBSERVAÇÕES E 
PRÁTICAS EM SALA DE AULA COM 

CRIANÇAS DE 2 E 3 ANOS
Instituição: Escola Alfa  

Autoria: Mariana Tomasi Maluf Guerra [mariana.t.maluf@gmail.com] 
Luiza de Godoy Notari [lugnotari@gmail.com]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Motricidade fina 

No trabalho com movimentos motores finos com crianças de 2 e 3 anos, transformamos a prática 
comum das atividades com papel em alternativas mais significativas e envolventes que levassem as 
crianças a um melhor relacionamento interpessoal, num ambiente mais interativo. Nesse sentido, 
utilizaram-se materiais do cotidiano das crianças em apresentações que lhes proporcionaram boas 
experiências motoras, num clima de descontração e envolvimento entre elas. A coragem para trans-
formar nossa prática surge da inquietação daquilo que pretendemos alcançar, proporcionando  
o desenvolvimento da motricidade além do papel.
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O DESPERTAR DA CIÊNCIA  
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Instituição: Colégio Dante Alighieri  
Autoria: Paula Favoretto Lazarini [paula.lazarini@cda.colegiodante.com.br] 
Sandra Miceli Sicchierolli Cintra [sandra.cintra@cda.colegiodante.com.br] 
Sheila Cardim Andrade de Jesus [sheila.cardim@cda.colegiodante.com.br]
Área: Língua Portuguesa 

Com o objetivo de promovermos uma atividade interdisciplinar, levamos as crianças do 1o ano do 
Ensino Fundamental ao laboratório de Química do Colégio Dante Alighieri para que fizessem uma 
massinha de modelar caseira e produzissem tintas. Com isso, buscamos aproximar as crianças de um 
ambiente novo, o laboratório de Química, por meio de uma atividade muito próxima a elas; brincar 
com massinha e pintar. Mas nosso objetivo ia além. Relacionamos à atividade componentes de Língua 
Portuguesa, Matemática e Ciências Naturais. Em Língua Portuguesa, demos enfoque à leitura de recei-
tas, destacando-lhes as características, a construção composicional e o estilo, e ressaltando, também, a 
importância desse gênero textual em nosso dia a dia. Já em Matemática, trabalhamos a noção de me-
dida ao relacionar as quantidades necessárias para a realização da receita. E em Ciências Naturais, nosso 
objetivo foi despertar o interesse pela experimentação e pela descoberta em um espaço diferente para 
eles, porém propício à inovação e muito bem cuidado.

O FORTALECIMENTO DE PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS FORA DO AMBIENTE ESCOLAR
Instituição: Escola Lourenço Castanho  
Autoria: Douglas Everton Moraes [douglasm@lourencocastanho.com.br] 
Laís de Sousa Nozaki [laisn@lourencocastanho.com.br]
Área: Educação Física

A partir do projeto proposto no ano de 2015: “A utilização de espaços públicos nas aulas de Educa-
ção Física para ampliação de experiências na Educação Infantil”, discutiremos todas as atividades 
interdisciplinares vivenciadas pelas crianças fora dos muros da escola, apresentando a parceria 
com a professora titular e a de artes visuais. Compartilharemos todas as etapas do processo, desde 
a concepção, o planejamento, a organização, a aplicação e a avaliação, elegendo aspectos relevan-
tes para a continuidade e ampliação dele, com o objetivo de fortalecer as intenções formativas do 
nosso currículo. 
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O QUE EU TENHO DE MELHOR
Instituição: Colégio Dante Alighieri  

Autoria: Roberta Soares Pitorri [roberta.pitorri@cda.colegiodante.com.br] 
Caroline Medeiros Paani [caroline.silva@cda.colegiodante.com.br]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Motricidade fina

O trabalho tem, como tema, a inclusão e as diferenças na sala de aula. Pretendemos sensibilizar 
nossos alunos e possibilitar que eles se apropriem de atitudes positivas em relação à questão e 
aperfeiçoem seu olhar parar além das aparências. Desenvolver competências por meio de experi-
mentos, pesquisas, construção do pensamento mediada pelo professor, com conversas, contação 
de histórias, jogos e brincadeiras cooperativas. Esta prática visa favorecer a autoestima e a solidarie-
dade. Com atitudes de ajuda e colaboração, as crianças demonstraram respeito pelas preferências 
e valorização de cada um.

O QUE PODEMOS FAZER COM 
O NOSSO CORPO?

Instituição: Colégio Renascença  
Autoria: Tathyana Golabek Brein Nachim [tathyana.b@renascenca.br]

Área: Arte – Tema: Movimentação Corporal

Esse projeto teve por objetivo ampliar a relação das crianças com os espaços da escola, por meio do 
movimento envolvendo a arte. Oferecemos materiais e fizemos intervenções nos espaços da escola, 
possibilitando diversas formas de exploração e percepção das possibilidades do corpo. Olhamos 
também para as esculturas da artista Sandra Guinle, que nos trouxe esse olhar da arte com movi-
mento e pudemos reproduzir esses movimentos corporalmente e artisticamente, fazendo releitu-
ras. Ao final do projeto, as crianças ampliaram seu repertório de possibilidades de exploração dos 
espaços por meio da arte e dos movimentos.

O RITMO DA AULA DE MÚSICA
Instituição: Colégio Franciscano Pio XII  

Autoria: Luciana Calegari Santos Lima [lucianacalegari5@hotmail.com]
Área: Arte – Música

Esta comunicação objetiva apresentar aos colegas da área de educação musical e demais professores 
interessados um relato de experiência sobre as aulas de música realizada com crianças da Educação 
Infantil com foco no Ritmo no sentido da cadência/movimento da aula. A "expansão e contração" 
que proponho criam um elo dinâmico que transmite segurança e envolvimento com conhecimento 
específico de conceitos musicais a serem trabalhados: Altura, Intensidade, Timbre, Duração. Por meio 
de uma variedade de repertório musical que permeia do popular ao erudito; da história da Música; 
aos contos de fadas; histórias de dedo; contos rítmicos; parlendas e mnemônicas acreditamos que a 
aprendizagem musical se torna mais efetiva.
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OBSERVAÇÃO, EXPLORAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
Instituição: Escola Lourenço Castanho  
Autoria: Camila Pinheiro dos Santos Marani [camilam@lourencocastanho.com.br] 
Andreza Varga Gomes de Lima [andrezal@lourencocastanho.com.br]
Área: Ciências Naturais

A escola deve constituir-se como espaço que auxilia e incentiva as crianças a explorar, a extravasar 
sua curiosidade, a gerar perguntas e, a partir delas, construir conhecimento. Com este intuito, as 
propostas envolvendo experimentação e observação de elementos do mundo físico e social, auxiliam 
na formação de “pequenos pesquisadores”, o que alinha-se com a concepção da escola de que as 
crianças são ativas, capazes e devem ser protagonistas das próprias aprendizagens. Ao manipular ob-
jetos, experimentar desafios, explorar situações, construir arranjos, buscar informações (por meio da 
observação, da pesquisa ou da leitura de imagens), classificar materiais e reconhecer diferentes modos 
de vida, assim como a diversidade natural e cultural, as crianças encontram ferramentas para ampliar 
seus questionamentos e indagações sobre o mundo. Assim, vão se apropriando de formas produtivas 
de pensar, de observar, de reconhecer semelhanças, diferenças e regularidades, desenvolvendo a per-
cepção de si, do outro, dos objetos, da natureza e da cultura da qual fazem parte. 

OFICINA – MÚSICAS E BRINCADEIRAS 
NA SALA DE AULA, TRABALHANDO 
A CONCENTRAÇÃO DO ALUNO
Instituição: Escola Nossa Senhora das Graças – Gracinha  
Autoria: Érika Campos Tsukamoto [erika_tsukamoto@hotmail.com] 
Mônica Marcondes da Silva Ferrari [monicsferrari@gmail.com]
Área: Arte – Outro – Brincadeiras

Enriquecer os repertórios musicais e de brincadeiras para que possam proporcionar momentos lú-
dicos e prazerosos com o benefício de facilitar as aprendizagens de seus alunos, criando um am-
biente favorável para as atividades, que serão propostas em seguida e que exigem maior concentração, 
foi o objetivo desse projeto. É possível estabelecer relações entre o jogo e a educação, explorando 
a criatividade do aluno, melhorando sua postura no processo de ensino-aprendizagem, autoes-
tima. Fazer uma brincadeira, um jogo, cantar uma música, podem contribuir para o desenvolvi-
mento, permitindo ao aluno, relaxado, ser mais eficiente em seus exercícios e em sua atenção. Com  
a atividade instalada na rotina da sala de aula, são os alunos os protagonistas na organização e esco-
lha das brincadeiras, sendo sujeitos de sua aprendizagem, com espontaneidade e criatividade.
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OS ANIMAIS DA MATA ATLÂNTICA E NÓS: 
JUNTOS POR UM MUNDO MELHOR!

Instituição: Emei Almirante Sylvio de Magalhães Figueiredo  
Autoria: Ellen Joyce Oliveira Silva Vieira [nellen7@hotmail.com]

Área: Ciências Naturais

O projeto objetiva incentivar a pesquisa na Educação Infantil, para estudar os seguintes assuntos: 
Mata Atlântica, animais da Mata Atlântica, água e seu ciclo, lixo e reciclagem (RRR); as crianças de 
5 e 6 anos são incentivas a envolver as famílias em suas pesquisas e seus estudos partem sempre dos 
seus conhecimentos prévios para depois partirem para leituras e rodas de conversa de estudo sobre 
os assuntos propostos; confecção de cartazes informativos sobre os assuntos estudados; compara-
ção dos conhecimentos pré e pós-estudo; registro de diferentes maneiras os conhecimentos adquiri-
dos; realização de experimento da transformação da água; reflexão-ação acerca dos motivos de uso 
consciente da água e energia elétrica; reflexão sobre o evitar o desperdício de alimentos; apreciação 
e reflexão de vídeos e documentários sobre os assuntos estudados; confecção de brinquedos com 
materiais reaproveitados; consolidação dos conhecimentos adquiridos em sala na visita monitorada 

– Mata Atlântica: conhecer para conservar, no Zooloógico de São Paulo; compartilhar os conheci-
mentos adquiridos por meio de apresentação musical às famílias (música: Herdeiros do Futuro, To-
quinho). O Estudo do Meio proporcionado pelo Projeto Zooescola/SME, foi um momento mágico, 
para alunos e professores. Para os alunos, pois puderam ver na frente deles o que viam nos livros, 
computador e imaginavam nas rodas de estudo e reflexão. Tudo estava ali diante deles! Inclusive os 
monitores se encantaram e elogiaram o grupo, tão envolvido, trazendo tantas informações durante 
a visita! Por outro lado, os professores que puderam ver o quanto foi significativo o conhecimento 
estudado na escola, e que se concretizava no zoológico! Foi extremamente gratificante e emocio-
nante! Outro momento muito rico se concretiza nos ensaios para a apresentação às famílias com 
a música “Herdeiros do Futuro”. No final de cada ensaio, os alunos se colocam diante das demais 
turmas e explanam uma forma de contribuir para melhorar o nosso país. Percebemos o quanto 
foi significativo os conhecimentos adquiridos no desenvolver do projeto. Este projeto permitiu aos 
alunos e professores muitos conhecimentos, mas acima de tudo consciência e mudança de atitudes. 
Os alunos, mesmo pequenos, têm a possibilidade de serem multiplicadores de consciência ecológica. 
Uma sementinha foi plantada, e que, regada nos próximos anos do Ensino Fundamental, permitirá 
que tenhamos no nosso mundo adultos mais conscientes com a preservação da vida.

OS ANIMAIS MARINHOS E O CICLO 
DA ÁGUA NO MATERNAL II

Instituição: Colégio Franciscano Pio XII  
Autoria: Bruna Andrade Diego Clemente [bruna.clemente@pioxiiColégio.com.br] 

Viviane Ap. Santana Moraes [viviane.mathias@pioxiiColégio.com.br] 
Danielle Ap. Gomes [danielle.silva@pioxiiColégio.com.br]

Área: Ciências Naturais

Os animais marinhos e o ciclo da água no Maternal II. Com o tema água do sábado cultural deste ano, 
o Maternal II ficou responsável por trabalhar o ciclo da água. Pensamos: Como trabalhar um tema 
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complexo com crianças tão pequenas de forma significativa? Para dar início ao trabalho, observamos 
os lugares do colégio em que existe água, conversamos sobre a importância dela para a vida dos 
seres vivos e plantas. Como o ciclo da água se inicia nos rios e oceanos, sabemos que neles existem 
os animais; então, para esse aprendizado ser mais prazeroso, começamos o estudo dos animais mari-
nhos. Primeiro fizemos uma listagem com os animais que as crianças conheciam, e fomos um a um 
estudando suas características, através de vídeos, histórias, e para fortalecer ainda mais o processo 
de investigação, promovemos visitas ao nosso laboratório de Biologia, onde nossa laboratorista An-
dréa Angeli nos mostrou de perto algumas partes desses animais, como a cabeça de uma tartaruga 
marinha, os dentes de um tubarão, um cavalo-marinho de verdade, algumas conchas e até um polvo 
inteiro. Após essa vivência, iniciamos as descobertas sobre o ciclo da água, fazendo um levantamento 
prévio com as crianças sobre os estados físicos dela. Com uma pequena experiência, fizemos gelo 
colorido em copinhos; eles observaram que a água quando congelada fica sólida e em outro mo-
mento fizeram uma experiência em nosso laboratório, que mostrou que quando a água é aquecida, 
ela evapora, ficando gasosa. Com cartazes, vídeos e experiências, as crianças aprenderam que o sol 
esquenta a água do oceano, que evapora, e essa evaporação forma as nuvens, que quando estão muito 
carregadas de gotículas caem em forma de chuva. Esse trabalho contou com a colaboração de Juliana 
de Larina Carrenho.

OS BEBÊS E OS MATERIAIS 
NÃO ESTRUTURADOS
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  
Autoria: Josimere Camargo Grangeiro [jc.grangeiro@bol.com.br] 
Bruna Carolina Zanardi Xandú [bruh_zanardi@hotmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Educação Infantil de 0 a 3 anos

Os bebês pesquisam todo o espaço e os objetos que estão à sua volta. É fundamental oferecer a eles as 
possibilidades de explorarem materiais não estruturados e garantir a diversidade de materiais.
Esses pequenos pesquisadores devem ter acesso a objetos seguros e os mais variados possíveis: do te-
cido à madeira, do plástico ao metal, e outros não estruturados que possibilitem a investigação. Levar 
os objetos à boca é uma das formas de o bebê sentir a textura, a forma, a temperatura. Movimentar 
mãos e pés, deslizar seu corpo, girar, espremer e testar toda essa experiência deixa marcas, rastros e 
expressões que revelam o protagonismo da criança.

PARA BRINCAR DE...
Instituição: Escola Ursinho Branco  
Autoria: Gabriela Forni Casella [gsforni@hotmail.com] 
Patricia de Araujo Nunes [patibrasil@hotmail.com] 
Zenilde Barbosa [zenildebarbosa123@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa

O Projeto "Para brincar de..." começou com uma escolha do grupo, que definiu qual seria o jogo 
simbólico e o grupo convidado para brincar junto no final do processo. A partir dessa definição, orga-
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nizamos coletivamente uma lista dos profissionais, objetos e ações envolvidas. Essa lista foi dividida 
em alguns blocos de ação, para garantir que a cada etapa fosse lançado um novo desafio (ex. comidas 
e bebidas do cardápio, nome do restaurante, indicação para os banheiros, crachás dos funcionários). 
Organizamos o grupo, ora individualmente, ora em duplas ou trios e garantimos ao final de cada 
momento de escrita uma discussão coletiva na lousa. Quando as crianças chegavam a um consenso, 
um escriba passava a palavra da lousa para a lista de escritas provisórias que ficava afixada na parede 
da sala. As atividades de escrita eram intercaladas com a confecção dos objetos, crachás, fachada do 
estabelecimento. Ao longo de aproximadamente um mês e meio, as crianças envolveram-se com a 
construção de cada detalhe do jogo simbólico e, no dia da brincadeira, organizaram o cenário e brin-
caram livremente com as crianças do grupo convidado.

PERFORMANCES DAS CRIANÇAS EM 
CONTATO COM LUZES E SOMBRAS

Instituição: Escola Stagium  
Autoria: Regina Silva Bispo [reginabispog4@gmail.com] 
Micleane Pereira Crispim Viana [micle_ane@hotmail.com]

Área: Ciências Naturais

As crianças sempre fazem perguntas sobre o que veem, tocam, cheiram, experimentam e demonstram 
por meio de gestos e ações como são capazes de pensar sobre o Mundo que as cerca – “Quando a luz 
bate, a gente vê todo o nosso corpo. É a sombra.” A luz e suas variações trazem diferentes emoções 
e percepções, que fascinam as crianças e é um convite para muita aprendizagem. Esta proposta de 
estudo com Luzes e Sombras mostra práticas que têm a participação ativa de um grupo de crianças 
de 4 anos enquanto estão na relação com objetos e Espaços, como o Ateliê de Luz e Sombras entre 
outras vivências.

PESQUISAR É PRECISO
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  

Autoria: Bárbara Quintino Santos Silva [barbara.silva@objetivosorocaba.com.br] 
Bruna Benato dos Reis [bruna.reis@objetivosorocaba.com.br]

Área: Língua Portuguesa – Tema: Pesquisa

O projeto tem como objetivo desenvolver a pesquisa em forma de estudo, através de atividades lú-
dicas e temas pertinentes à faixa etária. A atividade disparadora foi a apresentação do livro O pó do 
crescimento de autoria de Ilan Brenman, que usa em suas obras uma fonte inesgotável de pesquisa 
sobre diversos assuntos, com linguagem de fácil entendimento, que encanta as crianças no início do 
processo de alfabetização. Durante o projeto, as crianças recebiam a proposta de conhecer melhor 
temas sugeridos no livro e realizavam pesquisas, tanto em casa quanto na escola, através de vídeos, 
livros, jornais, revistas e sites na internet; e depois, anotavam suas descobertas no caderno de registro. 
Desta forma, descobriram com as pesquisas, a importância de registrar suas descobertas, dando sen-
tido ao desenvolvimento da leitura e escrita.
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POSSIBILIDADE DE PRÁTICAS DE LEITURA 
DE LITERATURA PARA AS CRIANÇAS DE  
2 A 4 ANOS: COMO SABER QUANDO TEMOS 
UMA BOA PRÁTICA EM SALA DE AULA?
Instituição: Instituto Singularidades  
Autoria: Maiara Estácio [maiaraestacio30@gmail.com]
Área: Gestão da aula – Tema: Literatura

Esta pesquisa tem como objetivo analisar boas práticas com o uso da Literatura Infantil, em situação 
escolar, com crianças não alfabetizadas, com a idade de 2 a 4 anos. Para fundamentar este estudo, 
com a finalidade de entender como era desenvolvido o trabalho com o livro literário, fez-se necessário 
mapear discursos de teóricos da área a respeito da leitura e do trabalho com o texto literário em sala 
de aula. Metodologicamente, esta pesquisa está embasada na pesquisa qualitativa de cunho etnográ-
fico, e, também, na pesquisa participativa. Os dados foram coletados em duas escolas particulares da 
cidade de São Paulo. Na primeira escola, as observações foram feitas com um grupo multietário de 
crianças de 2 a 4 anos. Na segunda, com um grupo de crianças só de 4 anos. Os dados analisados in-
dicaram a possibilidade de expandir o olhar do pesquisador e vinculá-lo a diversos ângulos, aprender 
com cada diferença existente entre os planejamentos de cada professora. Na conclusão, aponta-se que, 
não há uma única prática, com o uso da literatura, boa integralmente, já que não há como o professor 
contemplar todas as mediações necessárias durante a roda de leitura. Entretanto, há aspectos que 
podem ser priorizados na prática de leitura literária quando se visa a formação de leitores desde o 
início da escolarização. Este trabalho, possivelmente, contribui para refletir sobre as práticas escola-
res de letramento literário das crianças que ainda não leem com proficiência, e, consequentemente, 
para a formação delas como leitores literários. PALAVRAS-CHAVE: Leitura Literária. Boas práticas. 
Mediação do professor. Educação Infantil 2 a 4 anos.

PROFESSOR DE DESENHO
Instituição: Escola Habitat  
Autoria: Michelle Correia [mi_correia@ig.com.br] 
Carmen Franco [carmenmcfranco@gmail.com]
Área: Artes Plásticas – Desenho

Os bebês pesquisam todo o espaço e os objetos que estão à sua volta. É fundamental oferecer a eles 
as possibilidades de explorarem materiais não estruturados e garantir a diversidade de materiais. 
Esta sequência didática tratou de um trabalho que surgiu da necessidade de olhar para o desenho 
da criança e propor atividades potentes que as fizessem avançar nessa Linguagem. Percebemos que  
a desorganização corporal, característica geral do grupo na ocasião, estava se refletindo nas produ-
ções gráficas, embora sem intencionalidade. Iniciamos esta proposta em maio, e foi muito apreciada 
por todos do grupo. As crianças passaram a observar e a pensar nas possibilidades de exploração do 
suporte oferecido. Todo grupo apresentou um desenvolvimento significativo nas produções.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Instituição: CEI Nossa Senhora de Guadalupe  

Autoria: Solange Gonçalves Teixeira de Souza [solaluca@hotmail.com]
Área: Artes

Que percursos de aprendizagens são criados? Quais são os benefícios que as crianças têm ao ter con-
tato com a terra e transformá-la em arte? Com terra em vários momentos nas atividades do CEI, desde 
uma simples brincadeira com terra até a exploração da mistura e transformação em tinta natural. Na 
medida que as experiências vão acontecendo, as vivências e relações que as crianças vão construindo 
ficam explícitas em suas atividades e nas interações que fazem a partir dos elementos naturais e do 
mundo que as cerca. Ao explorar a terra transformando-a em tinta-terra e cola, o encantamento ainda 
se torna maior e a arte desse elemento traz novos percursos nas aprendizagens significativas que dão 
sentidos e estímulos às linguagens artísticas. Pensando nesse interesse, trouxemos para as crianças 
brincadeiras e explorações.

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Instituição: Colégio Prígule  

Autoria: Michelle de Almeida Aguiar Costa [mi_aguiar84@hotmail.com]
Área: Artes

Esse projeto visa observar materiais utilizados nas composições do artista contemporâneo Arthur 
Bispo do Rosário; apreciar as próprias produções; construir composições individuais e coletivas; ma-
nusear objetos com destreza observando cores e formas; participar ativamente na construção das 
coleções; conhecer materiais diversificados e manipulá-los com autonomia; explorar o gesto nas pro-
duções plásticas; utilizar nossas coleções para produções plásticas; reconhecer a própria contribuição 
nas atividades coletivas; atribuir significado às nossas produções; expressar opiniões sobre o trabalho 
em construção; conhecer e compreender o percurso do artista. O trabalho realizado com as crianças 
do minigrupo II partiu do percurso do artista. Além de tê-lo como inspiração, buscamos produções 
tridimensionais e a exploração de materiais. Ao construirmos as coleções, criamos a possibilidade de 
produzir atividades plásticas com materiais variados e inusitados sendo sempre alimentados pelas 
obras do artista. Brincando com a Arte, as crianças agiram cognitivamente, ficaram livres para deter-
minar suas próprias ações e tomar decisões; a simplicidade dos materiais aproximou as crianças das 
obras. Utilizaram todos os sentidos nessa vivência, descobrindo novas sensações que os materiais 
provocaram e despertando um olhar para a estética nas produções plásticas. As produções expressam 
as características e possibilidades do corpo. Tanta liberdade criadora nos permite apreciar a Arte 
Contemporânea e ampliar seu espectro de atuação.
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PROJETO "FELPO FILVA"
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  
Autoria: Mariana Pereira Lopes de Almeida [mariana.almeida@objetivosorocaba.com.br] 
Patricia Pires Paiva de Campos [pitty_ppp@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa

O Projeto Felpo Filva foi realizado com os alunos de 5 anos do G5, da Educação Infantil do Colégio 
Objetivo de Sorocaba. Os gêneros estão envolvidos no mundo das crianças e partiram de uma situa-
ção real e concreta para proporcionar emoções e vivências significativas. As crianças puderam viven-
ciar e experimentar diversas situações como: construir o personagem “Felpo Filva”, receber uma visita 
de uma profissional dos Correios, conhecer o Correio, construir elementos da história com materiais 
recicláveis, participar de um piquenique, ouvir histórias através de diversos recursos (data-show, anfi-
teatro, teatro de sombras, fantoches), e realizar uma deliciosa culinária. Por meio da linguagem oral 
foi possível vivenciar situações nas quais o grupo pode comunicar ideias, pensamentos e intenções de 
diversas naturezas, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais.

PROJETO BICHINHOS DE JARDIM
Instituição: Escola Alecrim  
Autoria: Carolina Torres [torres.carolina@gmail.com]
Área: Ciências

Este projeto objetiva ampliar os conhecimentos das crianças em relação ao universo dos animais  
de jardim, os insetos e outros animais que compõem este micro universo e que ajudam a compreen-
dermos alguns dos mecanismos básicos da natureza, por fazerem parte direta dela, mesmo em 
grandes cidades, estando presentes em qualquer canteiro com terra. A partir desta proposta, fomos 
ampliando as pesquisas, vivencias e utilizando material didático contido em livros, documentários, 
músicas, lendas e contos infantis para incrementar a experiência das crianças na relação com estes 
animais de quem elas cuidaram a partir da montagem de um viveiro em sala que as aproximou 
muito do universo invisível destes bichinhos.

PROJETO CESTO DOS MOVIMENTOS
Instituição: Espaço da Vila  
Autoria: Marcos Santos Mourão [marcola@vila.com.br] 
Vanessa Almeida da Silva [vanessavanalmeida.22@gmail.com]
Área: Educação Física

Atualmente, o movimento corporal tem ocupado o centro de algumas discussões e decisões curri-
culares no trabalho da Educação Infantil. Essa valorização parte de um olhar sobre a importância 
da participação do corpo e das atividades lúdicas para o desenvolvimento de diversas competências 
motoras, sociais, afetivas e cognitivas. Esta comunicação oral apresentará o projeto de trabalho de-
senvolvido com crianças de 1 a 3 anos de idade no berçário Espaço da Vila, denominado "Cesto dos 
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Movimentos". O foco desse projeto está no trabalho com autonomia e a escolha motora, para que 
as crianças possam desenvolver plenamente um percurso lúdico e criador.

PROJETO DE LEITURA:  
O ANIVERSÁRIO DO SEU ALFABETO

Instituição: Colégio Marquês de Monte Alegre  
Autoria: Daiane Aparecida Pereira [daiane-daiane2006@bol.com.br] 

Alessandra de Sousa Vocelka [alessandravocelka@hotmail.com] 
Greice da Silva Noronha [greicedasilvanoronha@gmail.com]

Área: Língua Portuguesa

Este projeto tem por objetivo incentivar a criança a se aproximar da leitura e da escrita de acordo 
com a sua faixa etária e por meios lúdicos. Com o auxilio do livro paradidático O aniversário do Seu 
Alfabeto, desenvolvemos um trabalho com crianças de 5 anos – infantil, pelo qual foi apresentado 
o boneco mascote de Seu Alfabeto. Desenvolvemos, então, rodas de conversa, atividades dirigidas 
por meio de folhas gráficas e jogos interativos. Buscamos despertar a curiosidade e o desejo pela 
leitura, intensificando treinos de grafia em bastão e cursiva, aprimorando a linguagem oral e escrita, 
propondo uma ampliação do vocabulário, além de estimular a compreensão da relação som/letra. 
Foi possível oferecer um movimento lúdico no qual as crianças puderam levar para casa o boneco, 
realizar as atividades de “leitura” com a família, registrar esses momentos e, depois, compartilhá-los 
com a turma. Observamos que as crianças ficaram muito empenhadas e, a cada nova atividade pro-
posta, novos aprendizados eram adquiridos. Nos momentos de leitura em sala era possível escutar 
as primeiras frases lidas. Ao término do projeto deu para verificar que as metas foram atingidas, pois 
todos se sentiram convidados especiais da “festa do Seu Alfabeto” e orgulhosos de sua participação 
em novos aprendizados.

PROJETO FAZ DE CONTA... SUPERMERCADO
Instituição: Centro Educacional Interação  

Autoria: Gabriela Ricci dos Santos [gaby_ricci_rs@hotmail.com] 
Luciana Alves Fernandes Gomediano [fernandes-luli@hotmail.com]

Área: Língua Portuguesa

Brincar é uma realidade cotidiana na vida da criança, expressa a forma como ela reflete e reconstrói 
o mundo à sua maneira, sendo 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 fantasia 
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 necessi-
dades e os objetivos do jogo simbólico com momentos de interação sobre uso e a função social dos 
números e da escrita. Foram momentos ricos de interação em que as crianças puderam estabelecer 
relações entre os diferentes contextos da brincadeira e situações cotidianas como: a leitura de pan-
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fletos de supermercado, a descoberta de preço dos produtos (o que é mais caro, o que é mais barato), 
o uso do dinheiro, a função social dos números e da escrita, entre outros.

PROJETO INTERDISCIPLINAR: 
VOAR OU PLANAR?
Instituição: Colégio Oswald de Andrade  
Autoria: Francine Conrad Fonzaghi [francine.conrad@Colégiooswald.com.br] 
Julia Ferreira Azevedo [julia.azevedo@Colégiooswald.com.br]
Área: Ciências – Tema: Aprender brincando

O projeto Voar ou planar, no Oswald, pressupõe uma visão interdisciplinar do conhecimento e tem 
como objetivo valorizar o protagonismo da criança em seu processo de aprendizagem ao propor 
uma investigação em profundidade sobre uma questão instigante para o grupo. Esse em especial 
teve como objetivo investigar as diferenças entre voar e planar e pesquisar que condições são neces-
sárias para que os objetos ou seres vivos possam realizar essas ações. O trabalho se iniciou quando 
as crianças do grupo brincavam de produzir aviões de papel e cada vez que traziam novos modelos 
tinham como objetivo fazer com que voasse mais alto que os outros já produzidos. A partir desse 
interesse do grupo, surgiu o desejo de construir aviões ou helicópteros de brinquedo que voassem de 
verdade e uma pergunta deu início ao nosso projeto: o paraquedas voa ou cai? Na busca por respos-
tas iniciamos uma investigação sobre quais objetos ou seres e sobre o que é preciso para voar. Nesse 
percurso investigativo preparamos diferentes cenários para que eles pudessem brincar e explorar 
as potencialidades de diversos objetos como sementes, bolas de sabão, pipas, balão, sempre com o 
auxilio do vento (quente e frio) testando assim as diferenças entre voar e planar.

PROJETO LITERÁRIO: “CADA 
CASA... UMA HISTÓRIA”
Instituição: Colégio Rio Branco – Campinas  
Autoria: Fernanda Ferreira Material [fernanda.material@riobranco.org.br] 
Samantha Ariane Lemes Gomes [samantha.gomes@riobranco.org.br]
Área: Orientação Educacional

Esta apresentação objetiva socializar os resultados do Projeto Literário “Cada casa...uma história!” 
desenvolvido com os alunos do Maternal do Ensino de Educação Infantil do Colégio Rio Branco 
Campinas, no ano de 2016. Trabalhamos o livro 4 casinhas, de Ivo Minkovicius. Trata-se da história 
de quatro casinhas que ficavam na mesma rua, cada qual com uma família de quatro pessoas com 
hábitos e costumes diferentes. Nossos principais objetivos foram a prática da oralidade e a impor-
tância da escrita. Contemplamos as características dos diferentes gêneros textuais apresentados na 
história. Durante esse projeto, resgatamos histórias, lembranças, reviramos o baú da memória para 
conhecer um pouco mais sobre nossas famílias.
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PROJETO: ANIMAIS DA FAZENDA
Instituição: Wish Bilingual School  

Autoria: Bianca Martins Coelho [biancamcoelho94@gmail.com] 
Lenita Conceição Neves dos Santos [lenitacnll@gmail.com]

Área: Língua Estrangeira – Inglês

A partir do interesse das crianças pelo tema "animais da fazenda", que surgiu pelas músicas e brin-
cadeiras durante o ano, desenvolvemos um projeto no qual pudemos proporcionar ambientes de 
exploração a fim de melhorar as habilidades competentes a esta faixa etária (0-3 anos), como a parte 
motora e da fala, memória, associação e reconhecimento. Além de incentivar o respeito à natureza por 
meio do contato direto e conhecimento dos animais. Para tanto, usamos tecnologias, como vídeos  
e áudios, elementos naturais, material não estruturado e até mesmo a ida à própria fazenda para que 
as crianças tivessem contato com os animais que conheciam apenas por imagens.

PROJETO: DINOSSAUROS
Instituição: Instituto Singularidades  

Autoria: Ana Paula Soares da Silva [ana-soares94@hotmail.com]
Área: Ciências

O propósito do trabalho foi contemplar o enorme interesse que as crianças do grupo possuíam  
e demonstravam pelos dinossauros. Sendo assim, tinha como objetivo: ampliar o conhecimento 
que já possuíam sobre esses animais, validar e refutar hipóteses, além de contemplar as necessida-
des de elaboração lúdica, por meio do enriquecimento dos cenários das brincadeiras relacionadas 
ao tema. Durante a realização do projeto elas puderam confrontar o conhecimento que possuíam 
sobre o habitat natural dos animais e compreender as diferenças que há entre eles. Ao longo do 
processo, as crianças ampliaram o interesse sobre os animais e o seu habitat, além de outras infor-
mações como alimentação, seus hábitos e outras peculiaridades relativas a cada espécie.

PROJETO: THERE ARE BIRDS EVERYWHERE
Instituição: Wish Bilingual School  

Autoria: Bianca da Silva Mauro [biancasilvamauro@gmail.com] 
Bianca Martins Coelho [biancamcoelho94@gmail.com]

Área: Língua Estrangeira – Inglês

Esse projeto visa desenvolver nas crianças o respeito pela natureza e o meio ambiente. Apreciar os 
pássaros da fauna brasileira e construir o conhecimento sobre as aves através de experiências sensó-
rias, de observação e de interação direta com a natureza. Conhecer como os pássaros nascem, onde 
vivem e como vivem; para tanto, visitar um parque nas proximidades da escola. O projeto realizado 
com as crianças de 1 a 3 anos partiu do interesse que elas apresentaram pela música: Sábia Lá Na 
Gaiola. A partir disso, buscamos apresentar às crianças diferentes pássaros da fauna brasileira atra-
vés de imagens, vídeos e audios. Além disso, exploramos ovos de vários tamanhos, podendo sentir a 
textura, o cheiro e o gosto, tendo assim uma experiência mais rica e significativa. A observação dos 
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pássaros no parque próximo à escola despertou um olhar curioso para a vizinhança e um contato 
mais direto com a natureza e a comunidade local. Essa liberdade de exploração nos permitiu ampliar 
a curiosidade e a autonomia das crianças.

PROPOSIÇÕES EM ARTES VISUAIS: 
NUTRIÇÃO ESTÉTICA E MATERIALIDADES
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro  
Autoria: Débora Ribeiro Amaral [dra@portoseguro.org.br]
Área: Artes Plásticas

O trabalho incita a importância e caminhos possíveis para a curadoria educativa e espaços de cria-
ção para o processo investigativo e criativo da criança. A arte contemporânea instiga na educação 
um diálogo com diferentes materialidades, com as quais as crianças são muito íntimas, pois elas 
transitam em um universo simbólico semelhante ao do artista, o qual brinca com os sentidos e sig-
nificados. O trabalho exposto permeará o espaço da criança em suportes, tempo, cantos de escolha 
de materiais e rodas de leituras de obras. O ateliê da escola deve ser um universo alfabetizador da 
linguagem visual e também possibilitador de recriar o próprio espaço e materiais para os processos 
de criação e aprendizagem. Algumas práticas e caminhos trilhados serão apresentados para ilustrar 
nossas reflexões.

PSICOMOTRICIDADE: UM RECURSO PARA A 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Instituição: Colégio Internacional Ítalo Brasileiro  
Autoria: Eliane Teles de Menezes [eliane.menezes@Colégioitalo.com.br] 
Marian Frota Gaspar da Silva [marian.frota@Colégioitalo.com.br] 
Aline Tomie [ealine.tomie@Colégioitalo.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Psicomotricidade

O corpo é considerado a primeira forma de linguagem para a criança, já que, com ele a comunicação 
com o meio é aprimorada. A psicomotricidade está presente em todas as atividades que aprimoram 
a motricidade, por exemplo, no correr, andar, saltar, escrever, rastejar, segurar, agarrar, tudo contri-
buindo para um desenvolvimento global e uniforme, favorecendo o processo de aprendizagem. É na 
Educação Infantil que a criança busca experiências, formando conceitos e organizando seu esquema 
e imagem corporal. Através de atividades lúdicas, a criança desenvolve suas aptidões perceptivas 
como meio de ajustamento do comportamento psicomotor. É importante que o professor da Edu-
cação Infantil tenha consciência de que a criança atua no mundo por meio do movimento, sendo, 
por isso, de suma importância o conhecimento do seu desenvolvimento motor e suas fases. Nosso 
trabalho relata a prática da psicomotricidade em todas as faixas da Educação Infantil, com ativida-
des lúdicas, divertidas, que favorecem o autoconhecimento, melhoram a autoestima e acompanham 
o desenvolvimento psicomotor.
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REFLEXÕES SOBRE A ROTINA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: O MOMENTO DO LANCHE

Instituição: Instituto Singularidades  
Autoria: Claudia Patricia Silva [patty@supervip.com.br]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 
Linguagem, Autonomia e Desenvolvimento Psicomotor

Esta pesquisa teve por objetivo analisar o momento do lanche em uma sala com crianças de 2 a 3 anos, 
investigando as possibilidades pedagógicas propiciadas por esse momento, na tentativa de comprovar o 
papel da rotina como ferramenta de ensino. A ideia principal foi analisar uma única atividade da rotina, 
buscando descobrir como é possível estimular a aprendizagem a fim de alcançar dados consistentes 
em prol do desenvolvimento emocional, social e cognitivo, sem transformar as atividades diárias em 
práticas de escolarização que visam "preparar" os alunos para a séries que se seguem. A fundamentação 
teórica está baseada nos preceitos dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(BRASIL, 1998), nas contribuições de Barbosa (2006), Vygotsky (1998), Bassedas, Huguet e Solé (1999), 
Vinha (2012), La Taille (2009) e Gonçalves (2009). Em termos metodológicos, a pesquisa está apoiada 
nos pressupostos da pesquisa participante, que compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, parti-
cipando, ao longo do termo da pesquisa, das suas atividades. (SEVERINO, 2007, p.120). Os dados pro-
duzidos foram analisados a partir de três categorias relacionadas a áreas específicas do desenvolvimento 
(Linguagem, Desenvolvimento Psicomotor e Independência X Autonomia) e as discussões desses as-
suntos evidenciam diversas possibilidades de trabalho educacional por meio de atividades que fazem 
parte da rotina de cuidados da Educação Infantil. Concluiu-se, portanto, que a rotina de cuidados pode 
se transformar em estratégia pedagógica, promovendo avanços no desenvolvimento, na medida em que 
o professor se atém aos elementos que podem provocar desafios aos alunos e faz intervenções pertinen-
tes e pontuais, levando-os a superar os obstáculos encontrados pelo caminho.

REGGIO EMILIA. PROJETO 
REGGIONARRA EM VÍDEO

Instituição: Educandarte – Educação e Arte  
Autoria: Alexandra Souza Aranha [alearanha@uol.com.br]

Área: Formação continuada de professores – Tema: Contação de Histórias Documentação em Vídeo

Esse projeto visa a estimular a documentação filmada e a divulgação de práticas inspiradoras, 
usando como referência o documentário "Reggionarra" de Alexandra Aranha com apoio de Reggio 
Children e a Fondazione Loris Malaguzzi; apresentar o filme em 12 minutos; apresentar o processo 
de execução de um filme com uma linguagem simples visando ao público de educadores; incluir as 
etapas de pré-produção, captação, edição e divulgação dele; expor técnicas de disseminação de do-
cumentário usando mídia social; examinar a relativa eficácia de algumas estratégias de divulgação, 
como anúncios em Facebook e Google; avaliar expectativas de resultados de campanhas e calibrar 
os resultados de acordo com temática, timing, conteúdo e público-alvo.
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SABORES DE FAMÍLIA
Instituição: Escola Santi  
Autoria: Lina Chiaki Machida Yamasaki [linamachida@escolasanti.com.br] 
Roberta Cristina Carletti Mráz [robertamraz@escolasanti.com.br]
Área: Orientação Educacional

Preparar receitas culinárias é uma prática na Escola Santi que acontece com frequência nas turmas de 
T4 e T5. Além de aproximar as crianças do gênero instrucional, esses momentos propiciam uma inte-
ração prazerosa entre crianças, professoras e famílias. Compartilhar os rituais do “modo de fazer” e, 
depois, degustar coletivamente o prato que foi preparado, é uma ação que constrói memórias afetivas 
de cheiros, sabores, procedimentos. É comum, quando preparamos uma receita, compartilharmos 
com as crianças as origens das mesmas, contarmos com quem aprendemos a fazê-la e resgatarmos 
nossas histórias... Da mesma maneira, os pequenos compartilham conosco experiências de preparo 
com os pais, com avós, madrinhas... Afinal, todos têm aquela receitinha especial que é da “sua” família. 
Pensando nisso, resolvemos criar espaços para compartilhar essas histórias e boas experiências dos 
alunos do T4B e T5A e suas famílias, organizando esse blog com receitas, fotos, vídeos e realizando 
na escola momentos gostosos de interação, conversas e trocas entre esses grupos.

SARAU DE POESIA – SUSSURRADORES
Instituição: Colégio Liceu Santista  
Autoria: Sthefanie Bellini Teixeira [sthefaniebelini@liceusantista.com.br] 
Patricia Silveira Barsotti [patricia.barsotti@liceusantista.com.br] 
Ariela Arduino [ariela.arduino@liceusantista.com.br]
Área: Língua Portuguesa

O objetivo desta comunicação é compartilhar um projeto didático, desenvolvido com crianças entre 
4 e 5 anos, realizado na área de práticas de linguagem. Este projeto objetiva desenvolver a oralidade e 
uma aproximação ao gênero literário que é repertoriado semanalmente em sala de aula. Com o desa-
fio de sussurrar poesias para outros alunos da escola, durante a Semana Literária, as crianças amplia-
ram o repertório que tinham até o momento, conheceram novos autores, apreciaram novos textos 
poéticos, produziram seus sussurradores, ensaiaram individualmente e, em grupo, prepararam-se 
para a apresentação.
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SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR: 
RESGATANDO A INFÂNCIA DE 
FORMA LÚDICA E PRAZEROSA

Instituição: Colégio de Aplicação de Resende – AEDB  
Autoria: Wallace Santana da Silva [wallace.santana.ped@gmail.com] 

Beatriz Karine Cardoso Rocha [biia_karine@hotmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Brincar

O brincar é de extrema importância para o desenvolvimento integral da criança. No ano de 2010,  
a Aliança pela Infância (movimento internacional pelo direito de todas as crianças terem uma in-
fância digna e saudável) começou realizar atividades ao longo da semana para comemorar o dia do 
brincar (28 de maio), buscando contribuir para o resgate da infância. O projeto foi desenvolvido a 
partir dessa ideia, sendo os alunos ativos durante todo o processo. Foi uma semana com diversas 
brincadeiras, brinquedos e materiais que puderam contribuir para que as crianças pudessem viven-
ciar um pouco mais da infância, através da manipulação, da experimentação e interação com o outro, 
visto que os recursos tecnológicos, as agendas lotadas e a correia do cotidiano estão fazendo com 
que o brincar não seja mais prioridade. Tiveram-se grandes conquistas ao longo do projeto; todos 
ficaram mobilizados e motivados para os momentos inteiramente pensando para/com as crianças. 
Toda comunidade escolar pôde perceber ainda melhor o quanto o brincar é essencial para ao desen-
volvimento das potencialidades do educando.

SOBRE A LUZ DO DESENHO
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  

Autoria: Daniele Pereira Antonelli de Camargo [daniele.antonelli@objetivosorocaba.com.br] 
Alcivanda Nascimento da Silva [silvavanda2008@ig.com.br]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Educação Infantil de 0 a 3 anos

A primeira infância está envolvida por múltiplas linguagens, simbologias e conceitos. Diante desse 
universo, focamos nosso olhar para o desenho infantil. Desenhar não é uma atividade inata, mas 
aprendida. O desenho é um pilar do trabalho com a infância. Desenhando, a criança mobiliza proces-
sos cognitivos e motores, o que faz com que a atividade, lúdica e prazerosa, favoreça o seu desenvol-
vimento. As crianças pequenas podem iniciar uma formação artística desde que seus processos sejam 
alimentados. Para isso, elaboramos propostas significativas – o ato de desenhar e suas variações – que 
devem contribuir para a sua própria evolução.
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SUSTENTABILIDADE E CULTURA
Instituição: CEI Jardim Popular  
Autoria: Bruna Patricia Lima Ferreira [brunapathys@gmail.com]
Área: Ciências Naturais: Sustentabilidade

Este projeto vai tratar de temas referentes ao meio ambiente atrelando-os a movimentos e histórias 
culturais e folclóricas. Objetiva proporcionar a compreensão dos problemas ambientais existen-
tes a fim de desenvolver uma mudança de postura perante as questões ambientais, tornando-nos 
assim, cidadãos ativos e responsáveis em nosso contexto social; despertar a consciência ecológica; 
trazer à reflexão o consumo exagerado(estimulado pela mídia) e as degradações ocorridas por esse 
consumismo desenfreado; proporcionar por meio de atividades lúdicas e diversificadas a reflexão 
sobre a importância e consequências de nossas atitudes no meio ambiente e os recursos naturais. O 
trabalho realizado envolveu todas as crianças da nossa unidade escolar, além dos pais/responsáveis, 
equipe escolar e comunidade, partindo das degradações ambientais em todo o entorno da unidade 
escolar, bem como no percurso que realizavam na ida e na volta do CEI com os já existentes em todo 
o mundo. Tratando de assuntos referentes ao meio ambiente, entre eles a poluição dos rios e cida-
des e buscando, com as crianças, elaborar ações que pudessem modificar e/ou reduzir esse quadro 
de poluição. Realizamos também a exposições de cartazes informativos referentes à importância 
da reutilização dos resíduos recicláveis e as consequências no meio ambiente caso o descarte seja 
realizado de forma inadequada. Além disso, as crianças puderam participar também de oficinas 
onde elaboramos lixeiras para coleta seletiva utilizando materiais recicláveis, fantoches e roupas 
também confeccionadas com recursos naturais, estimulando-os a adquirirem hábitos sustentáveis, 
e consumo responsável.

"TAKE THE E.T. HOME”: UM PROJETO 
PARA ESTIMULAR A PRODUÇÃO 
EM LÍNGUA INGLESA DENTRO DO 
CONTEXTO DE ED. BILÍNGUE
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba  
Autoria: Camila Mantovani Balieiro Calegare [camila.balieiro@objetivosorocaba.com.br] 
Cláudia Maria Borba Gâmbaro [claudia@objetivosorocaba.com.br]
Área: Língua Estrangeira – Inglês

No inicio do 2o semestre, as professoras levaram para sala de aula um E.T. de pelúcia. Propuseram 
às crianças que o levassem para casa, para passar uma semana com ele. Assim, as crianças foram 
expostas a uma experiência única: Compartilhar com os colegas, durante a roda, os momentos mais 
marcantes dessa visita, usando somente a língua inglesa. As crianças tornaram-se responsáveis pelo 
E.T. e, além do desafio linguístico, foram encorajadas a trazerem fotos e desenhos ligados ao relato, 
para ajudar a ilustrá-lo. Os colegas foram incentivados a questionar sobre a experiência com o E.T. 
naquela semana, e as ideias e sentimentos acabaram, sendo expressos de forma natural na segunda 
língua. Dentre o vocabulário específico de cada vivência semanal das crianças com o E. T., os verbos 
no passado simples foram parte do foco linguístico, pois a história era contada sempre ao término da 
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semana, a partir da qual outra criança ficaria responsável pela estadia do E.T. Os laços entre a escola 
e a família também usufruíram dos benefícios nesse projeto, pois ambas as partes compartilham na 
construção do aprendizado da criança.

UM FAZ DE CONTA QUE ACONTECE
Instituição: Associação Casa dos Curumins  

Autoria: Maria Francisca Calixto [mariafrancisca.calixto@gmail.com] 
Glausileide Cristina Lucia da Silva [gau-silva@hotmail.com] 

Elaine dos Anjos Cavalcante Santos [elaanjo2003@yahoo.com.br]
Área: Arte – Música

Esse trabalho foi inspirado nas Artistas Stela Barbiere e Renata Meirelles, que ofereceram a oportuni-
dade para o professor criar ações poéticas e momentos de interação criança-criança, adulto-criança, 
criança-ambiente, valorizando o protagonismo infantil. Vivenciaram diferentes experiências lúdicas, 
ampliando o repertório de brincadeiras, oferecendo a mesma proposta, porém diversificando os 
materiais e espaços no CEI. Proporcionar para as crianças o contato com a natureza, em espaços 
abertos onde ela possa ter contato com gravetos, sementes, terra, pedras, folhas e flores, propor si-
tuações do brincar que sejam intencionais, ora espontâneas ora dirigidas, são práticas que permeiam 
o fazer educativo.

UMA PONTE, UM POUCO DE 
PINTURA... E OUTRAS AVENTURAS

Instituição: Escola Lourenço Castanho  
Autoria: Bruna Iza Santos Ribeiro [brunaiza@gmail.com] 

Selma Barbosa [pen_barbosa@hotmail.com]
Área: Artes Plásticas

Este trabalho teve por objetivo compartilhar uma experiência prática de desenvolvimento de projetos 
com crianças de três anos. Observamos desde o início do ano um perfil de alunos sensíveis que obser-
vavam todos os dias elementos como os detalhes que eram mudados na classe ou mesmo as roupas e 
acessórios que as professoras utilizavam, além do interesse generalizado em pintar e “se melecar”. A 
partir da escuta e observação dos alunos, as professoras perceberam que durante o parque as crianças 
observavam muito as flores, folhas, pedrinhas e árvores do ambiente e decidiram utilizar-se desta ca-
racterística para a apreciação de quadros. Apresentamos algumas reproduções de quadros de Claude 
Monet, artista que também dedicava seu tempo na observação dos jardins para produzir suas obras. 
Depois outros artistas foram apresentados, apreciados e muitas aventuras foram realizadas. Manter 
a curiosidade, o apreço, o espírito investigativo e a criação passaram a ser a intenção deste projeto, 
que retratou as experiências vividas por meio da produção de desenhos, pinturas, roupas, esculturas 
e vídeos, já que o que o que moveu esse grupo foi a sensibilidade estética e poética.
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YOGA KIDS – YOGA NA ESCOLA
Instituição: Colégio Mater Dei  
Autoria: Lilian Maria Augusto Cataldi [lilian.cataldi@Colégiomaterdei.net]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto nasceu há 5 anos atrás e continua crescendo a cada ano. Através de técnicas milenares pro-
curamos ajudar na formação de cidadãos mais conscientes de si, do outro e do mundo. O Yoga Kids 
incorpora elementos do movimento, treinamento e desenvolvimento da atenção e das habilidades de 
relaxamento, técnicas respiratórias, mantras e músicas. Através de jogos cooperativos, atividades temáti-
cas, histórias, música e arte engaja a energia, o entusiasmo e o maravilhamento natural das crianças en-
quanto ensina autoexpressão, imagem corporal, habilidades sociais, pensamento positivo e consciência 
ambiental. Como resultado podemos ver crianças mais amorosas, disponíveis e atentas.
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12 POEMAS DE FEDERICO GARCÍA LORCA
Instituição: Escola Carlitos 
Autoria: Elaine Gomes Viacek Oliani [egviacek@uol.com.br] 
Área: Língua Estrangeira – Espanhol

O trabalho a ser apresentado retrata as etapas de um projeto inserido no programa de Literatura 
da Língua Espanhola no Ensino Fundamental da Escola Carlitos. A partir de estudos realizados 
sobre a vida e obra de Lorca e sua infância no sul da Espanha, os alunos do 4o ano foram desafiados  
a trabalhar com poemas retirados do livro 12 poemas de Federico García Lorca (Editora Kalandraka, 
2014) e ilustrado pelo artista mexicano Gabriel Pacheco. O propósito do trabalho era proporcionar 
ao aluno a condição de expressar-se oralmente de forma clara e fluente, respeitando a entonação  
e a pronúncia das palavras e frases na recitação dos poemas do livro e ampliar seu repertório cultural.

150 ANOS DE "ALICE NO PAÍS DAS 
MARAVILHAS" – DESENVOLVIMENTO DE UM 
PROJETO UTILIZANDO GÊNEROS TEXTUAIS
Instituição: Colégio Cristo Rei 
Autoria: Simone Lima Amaral da Costa [simonlac@ig.com.br]  
Iara Otilia Russo de Oliveira Ramos [iarabt62@gmail.com] 
Renata Palladino de Bene [rpbene@uol.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Dois mil e quinze foi ano de festa de Alice, a famosa personagem do matemático inglês Lewis Car-
roll (1832-1898), que entrou na toca do coelho e caiu num universo onírico que vem intrigando 
e encantando gerações e mais gerações ao longo dos últimos 150 anos. Cheia de metáforas e sim-
bolismos, a personagem que corre atrás de um coelho branco e falante acaba vivendo uma série de 
aventuras inusitadas ao longo do roteiro. Divertido para as crianças e instigante para os adultos, 
o encontro de Alice com os habitantes do “País das Maravilhas” tem um significado bastante pro-
fundo. Nossos alunos mergulharam nessa história, e ao longo do ano realizaram atividades dife-
renciadas, leram diversos gêneros sobre o tema, assistiram a uma peça teatral e ao filme. Trabalho 
enriquecedor que culminou com a elaboração de um livro escrito pelas crianças. Todo o trabalho 
foi pensado e organizado em torno de práticas de letramento, através de diversos gêneros textuais, 
que foram desenvolvidos de acordo com a faixa etária dos nossos alunos, com o intuito de for-
mar indivíduos leitores e produtores de textos, capazes de agir em sociedade e de refletirem sobre  
a língua em uso. O equilíbrio encontrado por cada professora, entre práticas de oralidade, de lei-
tura e de escrita, em suas respectivas turmas, possibilitaram múltiplas experiências de letramento, 
já que, em um mesmo evento, coexistem diferentes gêneros textuais, cada um adequado a uma 
determinada situação comunicativa. Em cada página do livro foi possível observar o envolvimento 
das turmas, através de seus textos, das fotos da elaboração em grupos e dos desenhos confecciona-
dos por eles, proporcionando uma viagem pelo incrível “País das Maravilhas” criado pelos alunos 
do Ensino Fundamental I do Colégio Cristo Rei.
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70 ANOS DA BOMBA DE HIROSHIMA- 
SADAKO SASAKI E OS MIL TSURUS

Instituição: EMEIF Antonio Schiavinati 
Autoria: Ana Cristina Navarro [anazinderman2003@yahoo.com.br] 

Área: Artes Plásticas

Lembrar para não esquecer, para não acontecer de novo... 70 anos da queda da bomba em Hiro-
shima foi o estopim para trabalharmos diversos temas: Segunda Guerra Mundial em História; For-
mas geométricas, ângulos, Vértices, Diagonais em Matemática; Lenda e cultura japonesa em Arte; 
Sadako Sasaki e os mil tsurus – história real que virou livro e que "voou" pelo mundo espalhando 
sua mensagem de paz... Criar poesia em imagens que comoveram alunos, pais, demais professores 
e funcionários da escola, refletir sobre o que a humanidade já foi e ainda é capaz de fazer contra  
a própria humanidade. Aprendemos sobre tudo isso e mais, nos tornamos mais próximos, Sadako 
tinha quase a idade deles quando morreu, uma colega de escola do quarto ano com leucemia... Ah! 
Chegamos até nas aulas de ciências!!! O que é, como age e o que pode ser feito para ajudar quem 
tem a doença... O que mais dizer? APRENDI MUITO!

A APRENDIZAGEM DE ASTRONOMIA
Instituição: Externato Tiradentes 

Autoria: Victor da Rocha Piotto [vrpiotto@live.com] 
Área: Ciências Naturais

Diante da curiosidade dos estudantes sobre assuntos astronômicos, este trabalho objetivou dis-
cutir, no Ensino Fundamental I, as principais características do sistema solar e do Sol, permeado 
pela apresentação de mitos sobre a criação do universo e a teoria do Big Bang. Assim, incentivou-se  
o trabalho coletivo e discussão em grupo para montagem das atividades. Elucidaram-se os planetas 
e os principais corpos celestes, bem como sua ordem em nosso sistema solar. Apresentou-se a falhas 
na discussão da teoria da Terra quadrada junto com a confecção tridimensional de um modelo e de 
um móbile do sistema solar. Utilizou-se diversos matérias e recursos para essa prática, como vídeos 
e reportagens de revistas, jornais e tintas. A aceitação da prática foi grande a partir das dúvidas e 
curiosidades apresentadas no decorrer das aulas. Houve interação dos alunos de diferentes faixas 
etárias para confecção e elaboração das histórias. Assim, o tema astronomia se torna um bom meio 
para despertar curiosidade nos estudantes e proporcionar trabalhos artísticos em grupo.
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A CONSTRUÇÃO DE DIORAMAS NA 
REPRESENTAÇÃO DOS BIOMAS BRASILEIROS
Instituição: Colégio Santa Amália 
Autoria: Adriana Bordignon Menezes Paz [adrianabmpaz@gmail.com]  
Andrea Pereira Colen Marques [acolenmarques@gmail.com.br]
Área: Ciências Naturais

O Diorama é um modo de apresentação artística, de maneira muito realista, de cenas da vida real 
para exposição com finalidades de instrução ou entretenimento. A cena pode ser uma paisagem, 
plantas, animais, eventos históricos, etc. Neste caso, escolhemos este material para expor os es-
tudos desenvolvidos sobre os principais Biomas brasileiros. O resultado final apresenta as infor-
mações colhidas por meio das pesquisas, experimentos, vídeos, análises de mapas, gráficos sobre  
a atual situação dos Biomas brasileiros. O trabalho pretende despertar a conscientização de todos 
os envolvidos, sobre o papel da humanidade na preservação dos elementos que compõem os Bio-
mas, inserindo uma consciência crítica e reflexiva acerca das ações humanas que prejudicam e/ou 
colaboram para a manutenção da vida no planeta Terra.

A ESCRITA DO RELATO HISTÓRICO 
-HISTÓRIAS DE IMIGRAÇÃO
Instituição: Escola Villare 
Autoria: Élita Samanta Calvo Bertoldo [bertoldo.elita@gmail.com]  
Gisele Aparecida Viana Nobrega [gavviana@uol.com.br] 
Juliana Lúcio Barboza [juluciobarboza@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

O que é memória? Há situações em que a memória se apresenta por meio de perguntas que fa-
zemos ou que fazem para nós; em outras, a memória é despertada por uma imagem, um cheiro, 
um som. De onde vem nossa necessidade de lembrar? Segundo o Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa, memória é “aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vivi-
das; lembrança, reminiscência”. No mesmo dicionário, encontramos para memórias: “relato que 
alguém faz, muitas vezes na forma de obra literária, a partir de acontecimentos históricos dos 
quais participou ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida particular”. É o 
que ocorre no projeto “Se bem me lembro”, em que os alunos entrevistam algum familiar que 
tenha uma boa história pra contar. Aliada a esse projeto, a sequência didática de leitura compar-
tilhada “A árvore da família” trata situações reais em que o contexto familiar está envolvido, esti-
mulando os alunos a descobrirem suas origens, através das histórias de suas famílias. As leituras 
e conversas em sala de aula e em casa com os familiares possibilitam o ouvir e o falar, que, assim 
como o ler e escrever, são essenciais para a aquisição e a comunicação do conhecimento. 

 133 

 134 



ENSINO FUNDAMENTAL I91

A FRATERNIDADE A CAMINHO 
DA PAZ: MALALA

Instituição: Colégio Santa Amália 
Autoria: Adriana Bordignon Menezes Paz [adrianabmpaz@gmail.com]  

Andrea Pereira Colen Marques [acolenmarques@gmail.com.br]
Área: Ciências Naturais

Fraternidade e Paz: essas duas palavras foram o ponto de partida para o trabalho sobre a "Malala". 
Sendo um tema complexo, mas ao mesmo tempo prazeroso, permitiu que se trabalhasse nas salas 
de quinto ano, valores como respeito e diversidade cultural, de uma forma leve e conscientizadora, 
envolvendo as famílias e a comunidade. Este envolvimento foi extremamente positivo. Houve uma 
integração real das famílias no projeto, com a participação dos pais na feira cultural. Isso acabou 
reforçando a importância da educação, nas famílias e na comunidade. Os alunos perceberam que  
a educação, geralmente minimizada por eles, é um motivo de luta em muitos países.

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO 
PARA PRÁTICA ESCOLAR

Instituição: EM Antonio Peres Ferreira 
Autoria: Tatiana Mendes Damasceno [thathy_tdb@hotmail.com]

Área: Formação continuada de professores

Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento do professor através de uma prática pedagógica 
de qualidade, que o capacitasse a passar o conteúdo dos planejamentos de forma eficiente, interdis-
ciplinar, e lúdica, utilizando artes cênicas.

A IMPORTÂNCIA DA GEOMETRIA 
NAS SÉRIES INICIAIS

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

Camilla Zorzi Carneiro [cazorzi32@hotmail.com] 
Virginia Correia [cvirginia.correia@uol.com.br]

Área: Matemática

Muitos estudos sobre como ocorre a aprendizagem no cérebro nos mostram que a Matemática, entre 
outras disciplinas, é base para as aprendizagens. As conexões que o cérebro faz tem relação direta 
com habilidades que são necessárias para a vida em sociedade. Além desses dados, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais orientam o ensino da Matemática através de quatro eixos: Números e Opera-
ções; Espaço e Forma;Grandezas e Medidas; Tratamento da Informação, contrapondo o ensino que 
prioriza somente a numeração e o cálculo, tentando garantir um trabalho que atenda as diferentes 
capacidades intelectuais dos alunos. Nas séries iniciais, o eixo Espaço e Forma contempla o estudo 
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das formas planas e sólidos geométricos, suas representações e objetos reais. Também está ligado 
às noções de posicionamento e localização no espaço, bem como a simetria e a percepção espacial. 
Selecionamos sequências didáticas de cada série que foram filmadas, apresentadas pelas professoras  
e trabalhadas com os alunos para exemplificarmos como é realizado o desenvolvimento da Geometria 
no colégio, bem como ocorre a aprendizagem dos alunos e o crescente conhecimento em espiral dos 
conteúdos desta área, através das séries. Os conteúdos apresentados foram: 1o ano: Aprendendo as 
formas planas com o geoplano; criação de formas; identificação das faces dos sólidos geométricos. 2o 
ano: Planificação de sólidos geométricos; partes da planificação e montagem de sólidos geométricos; 

"esqueleto" do paralelogramo. 3o ano: Tangran, sua história e silhuetas; composição de figuras planas 
com o Tangran. 4o ano: Identificação de figuras planas em poliedros; construção de polígonos. 5o ano: 
Classificação de sólidos – poliedros e corpos redondos; identificação dos elementos do círculo; identi-
ficação de figuras planas e ângulos retos em uma obra de arte. Este material foi editado e apresentado 
aos responsáveis dos alunos em um Encontro de Pais, realizado no Colégio Cristo Rei.

A INVESTIGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO NA PERSPECTIVA 
DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Instituição: Colégio Rio Branco – Campinas 
Autoria: Viviane Bonardo Gardin [vivis.gardin@gmail.com]  
Bruno Agrofoglio Ferreira [agrofoglio@gmail.com]
Área: Desenvolvimento científico na área de Ciências

O RB+ é um programa educacional de educação integral que visa ampliar a formação já oferecida 
pela escola atendendo às demandas de um novo contexto de sociedade e de mundo. Para isso, todas 
as atividades do RB+ estão organizadas em alguns eixos que garantem que um conjunto de ativida-
des seja contemplado no planejamento, funcionando como suporte ao trabalho pedagógico. Dentre 
eles, trabalhamos o eixo Ciências, no qual os conteúdos são desenvolvidos de forma a aproveitar o 
interesse natural das crianças diante de assuntos relacionados aos fenômenos da natureza e, com isso, 
proporcionar momentos em que sejam capazes, diante de situações-problema e/ou experimentais, de 
construir o conhecimento científico e relacioná-lo ao seu cotidiano. Desta forma, o projeto consistiu 
no desenvolvimento de atividades e experiências em sala e em parceria com o laboratório de ciências.
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A LEITURA COMO DISPARADORA 
DO TRABALHO NA SALA DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
Instituição: Prefeitura de Santo André (CADE – Centro de 

Atenção ao Desenvolvimento Educacional) 
Autoria: Liliane de Jesus Gonçalves [lilyca2009@hotmail.com]  

Débora Nery Cirilo Molina [deboramolina124@hotmail.com] 
Chiristiane Rebucci [chiristiane.rebucci@gmail.com]

Área: Língua Portuguesa – Tema: Leitura 

...A leitura é uma atividade necessária não só ao projeto educacional do indivíduo, mas também 
ao projeto existencial, e que, além de ser um ato que se realiza no âmbito da cognição, apresenta 
caráter social, histórico e político. (MAIA, Joseane-São Paulo: Paulinas, 2007.) O projeto de leitura 
como disparadora do trabalho na Sala de Recursos Multifuncionais visa estimular o gosto pela 
leitura, como também desenvolver o processo cognitivo e social. Favorecendo aos alunos com defi-
ciência, a interação no momento da leitura, ampliando a sua compreensão. A leitura é fundamental 
para a construção de conhecimento e para o desenvolvimento da criança, a escola neste contexto, 
tem como uma de suas principais funções a formação do individuo leitor, pois ela ocupa o espaço 
privilegiado de acesso a leitura.

A LEITURA COMO INSTRUMENTO DE 
EMANCIPAÇÃO E PROTAGONISMO 

DO EDUCANDO
Instituição: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 

Autoria: AIrini Cristina Monteiro de Brito [crystinahmonteiro@uol.com.br]
Área: Língua Portuguesa

A leitura é um instrumento indispensável para apropriação de conhecimentos. Ela amplia e apri-
mora o vocabulário e possibilita o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo por meio 
do contato com diferentes ideias e experiências. Deste modo, a escola deve desenvolver o gosto  
e o prazer pela leitura, proporcionando aos educandos a competência de compreender os diferen-
tes gêneros textuais presentes na sociedade, formando leitores competentes e autônomos e desta 
forma contribuindo para a sua inclusão e interação na sociedade. Para formar um leitor e um pro-
dutor de textos competente e autônomo, capaz de compreender e interpretar aquilo que lê, cons-
truir significados e transformá-los em palavras, exige-se do professor uma intervenção adequada, 
contínua e explícita durante toda a vida escolar do aluno. E essa intervenção deve ocorrer de forma 
coerente e sistemática antes, durante e depois das atividades de leitura (2002, p. 20, BRAGA, SIL-
VESTRE). Não é possível dissociar a aprendizagem da leitura da aprendizagem da escrita, e, para 
Antunes (2003, p. 67), essas são atividades de interação, que se completam. Da mesma forma que  
a leitura, a produção de textos escritos é uma prática de linguagem e, assim, uma prática social. Isso 
significa que devemos proporcionar ao aluno a escrita de textos para diferentes interlocutores, com 

 139 

 140 



94INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

objetivos diferentes, organizados nos mais diversos gêneros, para circularem em variados espaços 
sociais, de maneira adequada à situação em que se insere o evento comunicativo. (ANTUNES, 2003, 
p. 64). Deste modo, este projeto se propôs a oferecer por meio da leitura as possibilidades elencadas 
nesta introdução, bem como estimular os educandos para que desenvolvam a partir dele hábitos de 
leitura para além da escola. E que possam ser artífices de uma sociedade mais democrática e justa, 
com oportunidades para todos os cidadãos.

A MAGIA DOS CONTOS NA REESCRITA 
DE HISTÓRIAS CULMINANDO 
NUMA NOITE DE AUTÓGRAFOS
Instituição: Colégio Ateneu 
Autoria: Mônica De Cássia Di Giaimo D'almeida [monica@ateneu.com.br]  
Silvana Aparecida Ferreira [silvanaaferreira@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Com esse projeto se espera que os alunos aprendam a ampliar seus conhecimentos sobre a lingua-
gem e os recursos discursivos presentes nos contos de fadas; a reapresentar uma história conhecida 
considerando não apenas seu conteúdo, mas também a forma de contá-la; alguns comportamen-
tos de escritor, como: planejar um texto e escrevê-lo; preocupar-se em reapresentar o conteúdo da 
história; a ampliar seus conhecimentos de escrita, avançando em suas hipóteses. Todo trabalho  
de reescrita teve como objetivo ampliar o conhecimento dos alunos sobre a linguagem dos contos 
e dar-lhes instrumentos para que possam escrever esse gênero de texto. Considerando que as crian-
ças já conhecem a história, pois se trata de uma reescrita, e que podem se apoiar no texto-fonte, 
a atividade que finaliza o projeto é um importante procedimento didático para que aprendam  
a produzir narrativas. O produto final foi uma noite de autógrafo para os pais.

A ORALIDADE EM SALA DE AULA: 
UMA NOVA PERSPECTIVA
Instituição: Colégio Rio Branco – Campinas 
Autoria: Fabiana Penteado Flacker [fabiana.flacker@riobranco.org.br]  
Renata Mack Nardy Pin Rodrigues [renata.rodrigues@riobranco.org.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Oralidade

Esse projeto visa apresentar ferramentas utilizadas em sala de aula considerando a importância da 
oralidade no desenvolvimento global das crianças. Muitas vezes, nas atividades diárias do Ensino 
Fundamental I, investe-se pouco tempo e planejamento para se proporcionar momentos que te-
nham como objetivo trabalhar com questões concernentes ao gênero oral. Em termos metodológicos,  
estabelecemos as rodas de conversa e didáticas de aula fazendo uso da tecnologia com o objetivo de 
contribuir no desenvolvimento da oralidade dos nossos alunos. Procuramos favorecer um espaço  
de partilha e confronto de ideias, onde a liberdade da fala e da expressão proporcionam ao grupo o 
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crescimento na compreensão dos seus próprios conflitos. Nos momentos de roda, bem como das 
aulas ministradas, as crianças são desafiadas a participar fazendo uso da fala para procurarmos pos-
sibilitar a elas o exercício democrático da expressão das ideias, sentimentos e desejos.

A PESQUISA DA CRIANÇA E O FAZER 
ARTÍSTICO – RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

Instituição: Escola Santi 
Autoria: Cecília Maria da Silva Diniz [ceciliadiniz@escolasanti.com.br]  

Amanda Rana de Camargo [amandarcamargo@gmail.com]
Área: Artes Plásticas

A arte contemporânea como forma de expressão e interação com o mundo e as pesquisas das 
crianças como conteúdo para a experimentação e criação artísticas são a temática principal desta 
apresentação. Este é o relato de um trabalho que se iniciou com base na observação do interesse  
e dedicação das crianças à exploração de alguns materiais presentes em classe. A partir dessa obser-
vação construiu-se uma sequência de propostas que envolviam situações de apreciação e de fazer 
artístico com o objetivo de alimentar e promover a ampliação da experimentação e das pesquisas, 
possibilitando assim a construção de uma experiência significativa onde o produto final não tinha 
forma a priori, surgiu como resultado coletivo desse processo de criação e interação entre as crian-
ças. Ao longo desse processo, os alunos aprenderam não somente a respeito da linguagem artís-
tica, mas vivenciaram situações relevantes de planejamento, organização e escolhas autorais para 
decidirem "o que" e "como" fariam. Para isso, o grupo se uniu em torno de um objetivo comum: 
dar forma e vida a uma instalação artística; neste percurso vivenciaram cotidianamente valores 
primordiais tais como a cooperação e o respeito às ideias e aos fazeres de seus pares.

A PRODUÇÃO DE GAMES NA ESCOLA 
Instituição: Colégio Oswald de Andrade 

Autoria: Fernando Ribeiro Pimentel [fernando@Colégiooswald.com.br]  
Carolina Gil Santos Wolff [carolina.gil@Colégiooswald.com.br] 
Angélica Monteiro [angelica.monteiro@Colégiooswald.com.br]

Área: Informática

O trabalho em questão foi realizado dentro do Projeto Rede, proposta que reúne alunos em agru-
pamentos inter idades, a partir de temas de pesquisa escolhidos por eles, em encontros semanais 
de uma hora e meia, durante um semestre letivo. O tema games foi um dos mais populares, promo-
vendo a subdivisão do grupo em diferentes frentes (“Pesquisa sobre games específicos”, “A história 
dos games” e “Criação). Nesta apresentação, comunicaremos a trajetória do grupo de “Criação”. Após 
a introdução ao tema e problematização dos tempos e espaços disponíveis para nosso trabalho, os 
alunos foram divididos em grupos de quatro ou cinco alunos, sempre mistos, entre 3o, 4o e 5o ano.  
A partir daí, cada grupo planejou seu game, definiu um cronograma e partiu para o trabalho, que con-
sistia em: definir o gênero e tema do game, para em seguida, decidir qual plataforma mais adequada 
(Scratch ou Tiny Tap). Na etapa seguinte, foi necessário produzir ou coletar imagens para os cenários 
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e personagens. Só então partimos para a programação do game, na plataforma escolhida. Ao final do 
projeto, os alunos apresentaram os games criados para os outros grupos.

A PSICOLOGIA NA EDUCAÇÃO 
– FACES E INTERFACES
Instituição: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista 
Autoria: Fernanda Ferracini Vieira [fernandaferracini@ymail.com]  
Alessandra Agostinho [ale.ssandra@uol.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Temas integrados

Este projeto visa identificar angústias da equipe escolar frente às possíveis dificuldades escolares  
e transtornos apresentados pelos alunos do Ensino Fundamental I. Foram elaboradas algumas 
reuniões para orientação à equipe escolar, criação de fichas de encaminhamento ao setor de psico-
logia, discussão de pontos principais a serem observados nos alunos, formas de devolutivas e acom-
panhamento constante ao aluno, família e equipe escolar. Verificou-se que o projeto foi de grande 
valia no sentido de desmistificar a ideia de que a psicologia só beneficia pessoas com transtornos 
mentais, principalmente para as famílias que sempre faziam essa associação. Notou-se também 
uma diminuição nos encaminhamentos e os que chegaram ao setor apresentavam grande coerên-
cia. No entanto, faz-se necessário acompanhamento constante para resolver dúvidas e reforço da 
necessidade de trabalho conjunto envolvendo psicologia, escola e família.

A ROTINA ESCOLAR DA CRIANÇA 
COM SÍNDROME DE DOWN
Instituição: Colégio Paulista – Copi 
Autoria: Beatriz Luzia Nogueira [bianogueiralc@ig.com.br]  
Gabriella Martos Persevalli [gabriella_mp@yahoo.com.br]
Área: Síndrome de Down

Projeto animais ameaçados de extinção desenvolvido por alunos do 4o ano do Ensino Fundamental I.
Incluir o aluno com Síndrome de Down na rotina escolar; socializar o aluno com o ambiente esco-
lar e com os demais alunos, professores e colaboradores; reconhecer-se como parte integrante do 
grupo; sensibilizar a comunidade escolar diante das diversas necessidades e dificuldades do processo 
de inclusão; aprofundar com os alunos os temas transversais: respeito mútuo, solidariedade, justiça, 
diálogo, igualdade de direitos, de gênero, inclusão de pessoas com deficiência, respeito às diferenças. 
Adaptação do aluno em sala de aula; Socialização do aluno com o grupo; Interação do aluno com  
a rotina escolar; Identificação do aluno com o grupo; Localização espacial dos ambientes pertinentes 
ao aluno; Reafirmar os combinados de sala, convivência com o grupo; Construir vínculo com os do-
centes; Criar uma rotina em sala de aula; Diferenciar o tempo das atividades; Organização do mate-
rial; Valorização das conquistas diárias; Desenvolver a autonomia. Desenvolvemos com naturalidade 
a convivência em grupo, tornando o ambiente escolar saudável perante a convivência das diferenças. 
Buscamos a autonomia do aluno na rotina escolar, conquistando o senso de responsabilidade com  
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a sua postura, atividades e material escolar. Compreensão da sua função no ambiente escolar. Esse 
projeto visa adaptar o aluno com Síndrome de Down à rotina escolar: entrada, intervalo, troca de aulas  
e professores e saída. A compreensão do aluno em sua função no ambiente escolar, acompanhando as 
atividades pedagógicas que devem ser adaptadas a ele, sabendo o professor de sua responsabilidade 
em atuar para a interação do grupo com as diferenças apresentadas, acolhimento e desenvolvimento 
dos aspectos cognitivos, pedagógicos e afetivos.

A SALA MÁGICA: INFORMARTECA
Instituição: EM Profa Coraly de Souza Freire 

Autoria: Maria Alessandra Dubowski Nascimento [ledubowski@hotmail.com]  
Mary Cristina de Lima Mendes [mary.c.delima@hotmail.com]

Área: Informática

A Escola Municipal Profª Coraly de Souza Freire, tem na educação digital um apoio para todas as 
matérias e conteúdos. Com muita pesquisa e planejamento a sala de informática foi remodelada  
e decorada para atender vários projetos e demandas educacionais. Os projetos CoraLEIA: o mundo 
de Harry Potter, KhanLARY: Khan Academy em português de matemática, ProgramALY de progra-
mação e Google Sala de Aula e Google Apps para a Educação: treinamento de professores, será no 
ano letivo de 2016 um marco para a educação digital dos docentes e discentes, tornando-os sujeitos 
cognoscentes e felizes. Em breve utilizaremos o Google Sala de Aula e Google Apps para a Educa-
ção, onde todas as informações dos projetos CoraLEIA: Harry Potter, KhanRALY: Khan Academy  
e ProgramALY: programação, são coletadas, analisadas, compartilhadas e corrigidas, e a partir desses 
dados e práticas em sala de aula será criado um repositório de informações chamado informARTEca.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba 

Autoria: Natália Braga [natalia.silva@objetivosorocaba.com.br]  
Silvia Fontan [silvia.fontan@objetivosorocaba.com.br] 

Alessandra Rodrigues [alessandra@objetivosorocaba.com.br]
Área: Ciências Naturais

A valorização dos alimentos, a reeducação alimentar e a criação de hábitos saudáveis foram temas 
discutidos com os alunos do 3o ano. Comer muito? Comer pouco? Só comer salada? Quantas fru-
tas por dia? Os questionamentos foram muitos. E com muita reflexão e aulas práticas, os alunos 
adquiriram conhecimentos de forma significativa e prazerosa sobre a importância das escolhas em 
seus hábitos alimentares.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E O 
CONSUMO CONSCIENTE DA ÁGUA 
NA EDUCAÇÃO DE SURDOS
Instituição: EMEIEF Carlos Drummond de Andrade 
Autoria: Lucia Aparecida França da Silva [lucicadu@yahoo.com.br]  
Joice Garcia Goe [joice_goe@hotmail.com]
Área: Arte – Outro – Libras

O projeto educacional destinado aos alunos com surdez foi baseado na legislação federal quanto ao 
Atendimento Educacional Especializado, no contexto da Sala de Recursos Multifuncionais de Surdez 
situada no Município de Santo André. A partir do interesse e questionamentos dos alunos sobre  
a escassez de água no mundo atual e levando em consideração nosso papel de professor de enriquecer 
as informações da mídia e situações vivenciadas em casa e na escola, um projeto interdisciplinar foi 
desenvolvido. Conforme esta realidade, iniciamos com uma história que aborda o tema do consumo 
consciente da água, com isso observamos sua importância no cuidado com os alimentos e realizamos 
uma visita ao mercado, confeccionamos uma horta onde puderam plantar e cultivar frutos e legumes 
para a realização de atividades de colheita e culinária posteriormente. Nas atividades de culinária com 
os ingredientes colhidos da própria horta, puderam realizar atividades pedagógicas como a escrita  
e leitura das receitas, entre outras áreas do conhecimento.

AMPLIANDO O VOCABULÁRIO DA 
LÍNGUA HEBRAICA ATRAVÉS DA 
PRODUÇÃO DE PEQUENOS FILMES
Instituição: Colégio Renascença 
Autoria: Liron Kotler Becher [liron.k@renascenca.br]  
Roberta Krauss [roberta.k@renascenca.br]
Área: Língua Estrangeira – Hebraico

Esse trabalho teve como objetivo ampliar o vocabulário dos alunos em língua hebraica, aproxi-
mando e motivando-os a utilizar a língua em sala de aula e fora dela. O grupo do segundo ano 
precisou selecionar e reproduzir trechos de filmes infantis, modernos, utilizando cenários con-
feccionados e diálogos escritos por eles, porém com base nos textos originais de cada filme.  
O processo e o resultado foram fantásticos, os alunos puderam aprender novas palavras e se diver-
tir, interessando-se mais pelas aulas de língua hebraica, além de se envolverem muito com os seus 
grupos de trabalho, estreitando ainda mais os laços de amizade. Como parte do resultado final, o 
trabalho foi exposto no evento de final de ano e um link dos filmes, disponibilizado para as famílias.
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ANÁLISE DE RECURSOS LINGUÍSTICOS 
EM TEXTOS BEM ESCRITOS

Instituição: Escola Santi 
Autoria: Priscilla Prudencio Oliveira [priscillaprudencio@gmail.com] 

Área: Língua Portuguesa

A sequência teve como objetivos: a) que as crianças da primeira série do Ensino Fundamental con-
seguissem observar em textos bem escritos alguns recursos linguísticos utilizados pelos autores;  
b) identificar que o uso desses recursos são indicadores de um texto literário; c) aprofundar a com-
preensão leitora a partir da análise da inter-relação entre forma e conteúdo. O trabalho centrou-se 
no livro Os colegas, de Lygia Bojunga e durante a leitura, feita em capítulos, houve momentos de 
reflexão coletiva sobre os sentidos do texto, a partir de análise de fragmentos projetados no data 
show. As situações propostas mostram que as crianças pequenas, muitas das quais ainda não lei-
toras no sentido convencional, podem fazer, com intermediação do professor, análises linguísticas 
bastante refinadas e se aprofundar nos sentidos do texto. Além disso, observou-se uso com maior 
propriedade e autonomia de estratégias leitoras para compreensão de outros textos, além da indi-
cação, pelas próprias crianças de critérios de apreciação estética em outras obras literárias.

ANÁLISE DO PLANEJAMENTO SEMANAL - 
UM INSTRUMENTO PARA AUTOAVALIAÇÃO 

DO PROFESSOR INICIANTE
Instituição: Escola da Vila 

Autoria: Luiza Moreira da Costa [luiza@vila.com.br] 
Área: Formação continuada de professores – Tema: Autoavaliação e planejamento semanal

No ano de 2015, a Escola da Vila propôs o aprofundamento dos estudos em torno da temática 
autoavaliação. O referencial teórico para estes estudos se pautou na pesquisa de Alicia Camilloni 
sobre avaliação. Ao abordar o temática durante sua fala aos professores da Vila, em Março de 2015, 
a pesquisadora levantou alguns pontos específicos sobre a autoavaliação; ela defende que este é um 
processo que, para todo aquele que será a ele submetido, precisa ser, antes, aprender a fazê-lo. Para 
autoavaliar-se, Camilloni elenca dois elementos importantes: a interlocução e o tempo. Pensando 
em uma etapa do professor na Escola da Vila, o seu ingresso como professor iniciante, o artigo 
discorre sobre uma possível ferramenta para sua autoavaliação, a reflexão sobre seu planejamento 
semanal. O presente trabalho, pautado em estudos das produções de Philippe Perrenoud, buscou 
cumprir a função de interlocução com esses que são os recém-chegados na docência. Contou com as 
reflexões advindas do processo de autoavaliação de diversos professores iniciantes da Vila, que ana-
lisaram seus planejamentos semanais elaborados no 1o semestre de 2015 e pensaram sua prática em 
sala de aula. Com esta pesquisa, pudemos levantar observações sobre as necessidades e os avanços 
de cada professor iniciante e os mecanismos que o impulsionaram.
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APRECIAÇÃO DE LEITURAS COM REGISTRO
Instituição: Colégio Santa Amália 
Autoria: Erica Ramos Osti [erikosti@uol.com.br]  
Rita de Cássia Morais [ritabrambila@hotmail.com]
Área: Lingua Portuguesa: Registro – Portifólio

Esse trabalho visa possibilitar que os alunos vivenciem diferentes papéis diante da leitura e da escrita 
nas mais diversas situações comunicativas e que por meio do portifólio possam deixar esse registro 
além da sala de aula. Pretendemos criar cidadãos bons usuários da língua, dominando procedimen-
tos diversos de produção e interpretação de textos, além de aprofundarem seus conhecimentos tec-
nológicos. Ao ampliar o repertório literário, entrarão em contato com características dos diferentes 
gêneros abordados, serão incentivados a planejar antes de iniciar uma produção escrita, revisar com 
interferências pontuais para somente então produzir apreciação da obra lida.

APRENDENDO COM OS INSETOS
Instituição: EMEIF Chapeuzinho Vermelho 
Autoria: Lucimar Borba de Lima Martinho [lairy2011@hotmail.com] 
Área: Língua Portuguesa

A experiência intitulada “Aprendendo com os insetos” foi desenvolvida na turma do 1o ano do Ensino 
Fundamental, com 28 alunos (15 meninos e 13 meninas) na faixa etária de 5 a 6 anos, na Escola de 
E.I.E. F. Chapeuzinho Vermelho – Ariquemes RO, no período do dia 23/03/2015 à 28/04/2015. Com 
o objetivo: avançar na hipótese alfabética de escrita e leitura, a partir de contexto de estudo sobre os 
insetos, tendo a oportunidade de desenvolver o comportamento leitor e escritor. Organizei diante 
do conhecimento prévio dos alunos uma sequência didática formada em 13 etapas e destrinchei três 
vezes na rotina de sala, almejando criar situações de aprendizagem, proporcionei momentos de: diag-
nóstico inicial, semanal e final; de agrupamento produtivo; intervenções nas ações; discussão coletiva 
propondo situações de antecipação e verificações de leitura, análise e reflexão da escrita. Tudo com 
a finalidade de propor boas oportunidades de reflexão sobre o sistema de escrita, para que avancem 
em sua compreensão da escrita e ao mesmo tempo em que se apropriem de práticas da linguagem 
exercidas na vida social. Avaliação se deu através dos registros, observações e diagnósticos iniciais, 
semanais e finais, formando sempre os grupos produtivos e pelo meio de análises dos resultados pla-
nejava novas ações e desafios. Que proporcionou um excelente resultado positivo, no qual no início 
da sequência didática meus alunos encontravam com nas seguintes hipóteses de escrita: 7 alunos 
pré-silábicos, 1 aluno silábico sem valor sonoro e 20 alunos silábicos com valor sonoro e após um 
mês de execução da sequência didática finalizei com 4 alunos silábicos com valor sonoro, 7 alunos 
silábico-alfabéticos e 17 alunos alfabéticos. Todos estes resultados fizeram com que meus alunos 
avançassem ainda mais, e obtivessem um excelente encerramento de primeiro semestre. Finalizei com 
89% dos alunos alfabéticos.
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ÁREA E PERÍMETRO
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba 

Autoria: Fabíola Germano Vallerini [fabiola.vallerini@objetivosorocaba.com.br]  
Fabiana Urban Simões Castilho [fabiana.castilho@objetivosorocaba.com.br]

Área: Matemática

O exercício da Matemática e da Arte é uma atividade fundamental para o desenvolvimento. Por esse 
motivo, utilizamos a estratégia de desenhar figuras poligonais, fazendo uso de malhas quadricula-
das ou unidades de medida e instrumentos de medir para comparar/calcular área e perímetro. Esse 
momento permitiu que os alunos compreendessem o procedimento utilizado para o cálculo de área  
e perímetro. A atividade partiu da apresentação, pela professora, da ampliação de uma planta de um 
empreendimento imobiliário (apartamento). Na sequência, os alunos foram desafiados a transfor-
mar a planta em uma maquete. Para resolver essa situação problema, o conhecimento dos conceitos 
de área e perímetro, adquiridos com estudos no bimestre anterior, foram resgatados e ampliados. 
Primeiramente, houve um levantamento de hipóteses sobre o assunto e posteriormente incentivados 
a “colocar a mão na massa”. Calcularam, definiram os materiais e iniciaram a construção.

AS MELHORES LENDAS DO 
FOLCLORE BRASILEIRO

Instituição: Colégio Liceu Santista 
Autoria: Marcia Regina Bordin Veríssimo [marciabordin@liceusantista.com.br]  

Silvana Soares Magalhães Nogueira [snogueira@liceusantista.com.br]
Área: Língua Portuguesa

O saber popular é um dos pontos de partida para o fazer pedagógico desse projeto, visando  
a reflexão e a conscientização das tradições populares e suas diversas determinantes. Considerando 
a riqueza do conhecimento existente no folclore brasileiro, as turmas dos 4o anos do Ensino Fun-
damental 1, do Colégio Liceu Santista, no ano letivo de 2015, elaborou um projeto sobre lendas 
folclóricas. Iniciamos o projeto, propondo atividades através de pesquisas de lendas e mitos fol-
clóricos. Na etapa seguinte os alunos fizeram uma produção textual folclórica culminando em 
uma dramatização. Acreditamos assim, que é preciso manter viva e memória das gerações passadas, 
mesmo porque elas fazem parte de nossa identidade cultural. 
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO: A CONTRIBUIÇÃO 
DA COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA 
E DA TECNOLOGIA ASSISTIVA
Instituição: Prefeitura Municipal de Santo André 
Autoria: Monalisa Aparecida Caetano [caemon79@gmail.com]  
Daniela de Oliveira Rocha [or.daniela@gmail.com] 
Salua Farah [salua.farah@gmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Comunicação alternativa

Considerando o Atendimento Educacional Especializado, como um serviço da Educação Especial 
na perspectiva da Educação Inclusiva, este trabalho foi desenvolvido no ano letivo de 2015 e visou a 
implantação da comunicação alternativa e uso da tecnologia assistiva em atendimentos de Sala de 
Recursos Multifuncionais, como suporte ao aprendizado em sala de aula regular. Com a parceria 
entre professora de sala de recursos multifuncional, um profissional fonoaudiólogo e um profissio-
nal terapeuta ocupacional, que fazem parte da equipe de profissionais de apoio escolar deste muni-
cípio, foi possível colocar em prática materiais específicos utilizados na Comunicação Alternativa  
e Tecnologia Assistiva. Através da implantação deste recurso, foi possível observar a evolução do 
aluno no que diz respeito às suas habilidades de expressão. 

ATIVIDADES INTEGRADAS NO SERVIÇO 
DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Instituição: Colégio de Aplicação de Resende – AEDB 
Autoria: Rosana de Almeida Cunha [rosana.cunha@outlook.com] 
Área: Orientação Educacional – Tema: Atividades Integradas no serviço se Orientação Educacional

O Festival de Cultura é uma atividade que envolve todos incentivando a prática da pesquisa e do 
trabalho em equipe. Esse trabalho ocorre em três bimestres tendo culminância ao final do último 
com apresentação do trabalho desenvolvido durante o tempo determinado. Para nós trabalhar em 
equipe não é apenas trabalhar em conjunto, é preciso compartilhar os resultados que nunca são 
alcançados apenas por uma pessoa. Todos participando para se chegar a um objetivo comum. Essa 
prática de pesquisa vem ao encontro a toda pedagogia de Celestin Freinet que diz que a aprendizagem 
tem que ser significativa e tem como objetivo principal preparar o indivíduo para atuar na vida e em 
sociedade. Visando o cooperativismo, respeitando a individualidade de cada um com participação 
ativa e criativa na sua formação, ampliando seu conhecimento a partir do que vivencia no seu dia a 
dia. Assim, O SOE do Colégio de Aplicação de Resende participa de forma muito ativa do processo 
de aprendizagem dos alunos. Com nossas sessões de SOE, aconselhamentos e contato direto com 
professores estamos em perfeita sintonia com o conteúdo estudado.
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AULAS DE CIÊNCIAS COM IPAD
Instituição: Colégio Koelle 

Autoria: Beatriz Dias Vidal [beatriz.vidal@Colégiokoelle.com.br]  
Karine Coladette Pensado [karine.pensado@Colégiokoelle.com.br] 

Arlene Cristina Fontanetti Christofoletti [arlene.fontanetti@Colégiokoelle.com.br]
Área: Ciências Naturais

Este projeto tem como principal objetivo ministrar a disciplina de Ciências da Natureza através de 
propostas de cunho investigativo. A opção pelo uso do iPad em sala de aula deve-se, em especial, 
por ser uma ferramenta facilitadora de atividades práticas e sua interatividade. Outro objetivo 
importante deste projeto foi a produção de um material didático para uso nas aulas com os alunos, 
a partir da necessidade de apresentar a cada série os conteúdos e habilidades mais relevantes e sig-
nificativos a cada faixa etária. Neste processo, abandonou-se uma visão conteudista para privilegiar 
uma participação mais ativa dos alunos nas aulas de Ciências, dado que a investigação, a experi-
mentação e a descoberta são atividades científicas empolgantes e significativas. O desenvolvimento 
do projeto envolveu toda a capacitação de professores e profissionais envolvidos, a contratação 
de uma consultoria externa na área de ensino de Ciências e a produção do livro digital através do 
software gratuito da Apple, iBooks Author. Durante as aulas com iPad, os alunos assumiram uma 
postura mais ativa, investigando, experimentando, refletindo, levantando hipóteses, estabelecendo 
relações e elaborando conclusões, produzindo assim o conhecimento. As crianças podem criar apli-
cativos e registrar situações através de fotos e vídeos. As avaliações escritas, apesar de em menor 
frequência, ainda são realizadas. Porém, o uso do iPad promoveu muita reflexão sobre as formas de 
avaliação, apresentando outras possibilidades de avaliar os alunos levando em conta as diferentes 
habilidades. Durante todo o projeto as professoras aprenderam a repensar as aulas de Ciências.  
O iPad não foi utilizado como um substituto do livro didático, mas sim como ferramenta de apoio 
para aulas mais dinâmicas, a partir das quais o conhecimento científico é produzido. Os alunos 
aprenderam a pesquisar mais, investigar, analisar e refletir. Participaram das aulas com entusiasmo 
e maior envolvimento.

AUTORIA DOS ALUNOS, POR MEIO DE 
DISPOSITIVOS MÓVEIS, NAS AULAS DE 
ROBÓTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Instituição: Colégio Dante Alighieri 
Autoria: Tania Cristina Pereira Luciano [tania.pereira@cda.colegiodante.com.br]  

Danilo Yoneshige [danilo.yoneshige@cda.colegiodante.com.br] 
Pamella Silva [pamella.silva@cda.colegiodante.com.br]

Área: Informática

Cada vez mais, as pessoas estão produzindo e consumindo informações na internet através de ví-
deos e aplicativos. Produzi-los não é tão fácil, requer conhecimento, planejamento e uma boa pro-
dução. Desta forma, os alunos do 3o ao 5o ano da oficina de Robótica foram desafiados a promover 
a troca de conhecimento por meio da produção de jogos, vídeos de animação (stop motion) e vi-
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deoaulas a partir da temática lixo, utilizando aplicativos do iPad. Nosso trabalho trata de um relato 
de experiência de uma atividade desenvolvida nas oficinas de robótica do Colégio Dante Alighieri, 
para alunos de 3o, 4o e 5o ano do Ensino Fundamental I. Em três etapas, as equipes apresentaram 
diferentes perspectivas, focando nas soluções inteligentes para os problemas do lixo. Foram traba-
lhadas 10 horas de oficina, e com a dedicação dos alunos foram produzidos: Doze jogos disponíveis 
para acesso no seu dispositivo IOs; Oito vídeos de animação Stop Motion; Oito videoaulas com 
abordagem no tema Trash Trek e demonstração de tipos de robôs e simulação de desafios; Como 
a linguagem audiovisual está muito presente nas nossas vidas, a apropriação desta linguagem traz 
para o aluno um olhar diferenciado e crítico.

AVALIAÇÃO CRIATIVA – INDO 
MUITO ALÉM DA PROVA
Instituição: Escola Lourenço Castanho 
Autoria: Claudia de A. Boyago Priore [claudia_priore@hotmail.com] 
Área: Língua Estrangeira – Inglês

Esse projeto partiu da observação, ao longo dos anos, de uma experiência traumática para muitas 
crianças ao serem avaliadas em língua estrangeira. O momento de cada aluno, suas habilidades 
e diferentes inteligências (como nos mostra Gardner, por exemplo) torna o processo avaliativo 
em um momento de terror para muitas crianças. Além disso, os pequenos acabam tendo a errada 
noção de que só precisam “decorar” algumas estruturas para obter bons resultados (entenda-se 
aqui nota). As novas teorias de aquisição de língua estrangeira mostram, cada vez mais, a necessi-
dade de contexto e sentido para o aprendizado. Diante dessas observações faz-se necessário mudar 
o jeito de avaliar. A experiência vem sendo utilizada com os alunos dos 4os e 5os anos do Ensino 
Fundamental I com excelentes resultados.

BATALHA DE MARUJOS
Instituição: EE Conselheiro Antônio Prado 
Autoria: Rosangela Cutrim Santos [rocutrim@ibest.com.br]  
Lucas da Silva Fachini [fachini.ef@hotmail.com]
Área: Matemática

Este projeto foi aplicado com o objetivo de auxiliar os alunos da Escola Estadual Conselheiro  
Antonio Prado na aquisição de novas estratégias para a realização de operações matemáticas  
e, consequentemente, melhorar seu desempenho nesta disciplina. A estratégia que encontramos 
foi criar uma atividade que envolvesse ao mesmo tempo uma situação competitiva e o trabalho em 
equipe, que modificasse o ambiente de ensino da disciplina de Matemática e tornando o domínio 
das operações básicas uma função primordial para disputar o jogo. Através de um trabalho inter-
disciplinar, a escola conseguiu obter melhoras no índice da disciplina de Matemática vistos nas 
avaliações aplicadas em 2015.
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BILHETE ORIENTADOR COMO INTERVENÇÃO 
NO TRABALHO COM GÊNEROS TEXTUAIS

Instituição: Colégio Nossa Senhora do Rosário
Autoria: Cristiane Daloia Montico [cristianedaloia@hotmail.com]  

Sabrina Factori [danilo.yoneshige@cda.colegiodante.com.br] 
Pamella Silva [pamella.silva@cda.colegiodante.com.br]

Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa auxiliar o professor na difícil tarefa de analisar, avaliar e propor progressos  
e aperfeiçoamentos no desenvolvimento das produções textuais dos alunos, uma vez que a rees-
crita orientada por bilhetes orientadores se constitui como uma maneira de avaliação que vai além 
da correção indicativa. O professor passa a medir o processo de apropriação do gênero produzido 
pelo aluno, se posicionando como um leitor interessado, valorizando, motivando, estimulando  
e questionando as produções apresentadas de acordo com as exigências de interlocutor, propostas 
nas consignas dos gêneros textuais trabalhados.

BRASIL DE VERDADE – UM TRABALHO 
SIGNIFICATIVO DE HISTÓRIA E 

GEOGRAFIA COM ALUNOS DE 1O ANO
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro 

Autoria: Renata Vaz Dias [rvd@portoseguro.org.br]  
Cibelle Soares Toledo [cstoledo@portoseguro.org.br]

Área: História

Como trabalhar o conteúdo de História e Geografia no 1o ano? Acreditamos que aprendizagem  
se dá de maneira mais significativa quando está relacionada aos interesses das crianças. Contudo,  
os conteúdos de História e Geografia parecem temas difíceis de aproximarão às realidades dos alunos. 
O trabalho a seguir tem como objetivo ampliar os conhecimentos sobre os estados brasileiros e suas 
características próprias, a partir das histórias e vivências de cada família e dos conhecimentos prévios 
das crianças. A quem se destina? O projeto em questão destina-se às crianças de 1o ano da Escola da 
Comunidade do Colégio Visconde de Porto de Seguro. Esses alunos são oriundos de comunidades  
de baixa renda e seus pais, em sua maioria, naturais de outros estados brasileiros.
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BRASILEIROS QUE FIZERAM HISTÓRIA
Instituição: Escola Internacional de Alphaville 
Autoria: Ronaldo Santos Torres Silva [rothuzs@gmail.com]  
Carla de Cássia Litrenta Todaro [carlalitrenta@escolainternacional.com.br]
Área: História

Este trabalho é fruto da parceria da professora polivalente do 5o ano do Ensino Fundamental, 
com o bibliotecário da Escola Internacional de Alphaville, instituição de ensino particular situada 
no município de Barueri, São Paulo, realizado pela segunda vez durante junho de 2015 e visa  
demonstrar o sucesso da parceria sala de aula – biblioteca. O trabalho se constitui de várias etapas 
como o levantamento de figuras brasileiras que as crianças conheciam, a apresentação dos nomes 
que seriam tema do trabalho de pesquisa, retirados do livro (O Mario que não é de Andrade, de 
Luciana Sandroni) como Luís da Câmara Cascudo, Heitor Villa-Lobos, Victor Brecheret, etc. Como 
procedimento de pesquisa, os educandos levantaram perguntas que seriam interessantes para fazer 
a estes personagens como: Onde ele estudou? Quando nasceu? E partiram para a busca de informa-
ções com os materiais que a biblioteca da escola dispunha, posteriormente complementadas por 
conteúdo on-line. Ao longo da busca as anotações eram realizadas em tópicos, em seguida, foram 
tratadas, passando para textos descritivos, fichas dirigidas etc. e por fim registradas como expo-
sição para a comunidade escolar em cartazes que também serão utilizados pelos próprios alunos 
como referência ao longo da leitura de SANDRONI e escrita como texto descritivo-biográfico.

BRINCANDO E APRENDENDO COM  
O SISTEMA MONETÁRIO BRASILEIRO 
E FORMAS GEOMÉTRICAS
Instituição: EM Antonio Peres Ferreira 
Autoria: Lindaura Petronilia Ramos [lindauraramos2011@gmail.com] 
Área: Matemática

Com esse projeto foi possível analisar e identificar a dificuldade de cada aluno, não só na mudança 
de comportamento bem como no raciocínio lógico, porém a mudança foi nítida em alguns alunos  
e o trabalho em grupo e em duplas foi muito proveitoso, pois conseguiram fazer as trocas das cédulas 
e moedas e a identificação das formas geométricas com os valores e cores. Os alunos, por sua vez, rea-
lizaram as atividades com desenvoltura e um ótimo raciocínio lógico e conseguiram fazer a troca da 
base dez. Na hora da compra, dois alunos por vez recebiam o dinheiro do comprador e o ajudava na 
hora de pagar e dar o troco, para que cada um fosse para a banca seguinte. No final de cada compra, 
os alunos levaram para casa as mercadorias adquiridas e no dia seguinte deu-se início ao processo 
de bônus e novos trabalhos com estimativas, trocas, situações-problema do cotidiano com o tapete 
geométrico até o final do mês.
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CIRANDA DA LEITURA
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro 

Autoria: Polyana Gomes de Faria [polyfaria@hotmail.com]  
Juliana Manente Rotella [jrmrotella@gmail.com] 

Raquel de Cássia Teixeira Maradei [rcassia_@uol.com.br]
Área: Língua Portuguesa

O projeto Ciranda da Leitura visa basicamente atrair a atenção dos alunos para os livros, através 
da leitura de diferentes gêneros e a proposta de atividades diferenciadas, lúdicas, interessantes.  
As crianças se encantam e leem o ano todo. Semanalmente, são realizadas discussões e apresenta-
ções de atividades que motivam e envolvem cada vez mais os alunos nas leituras propostas. Ao final 
do ano, é proposta uma autoavaliação a cada aluno e levantamento da quantidade de livros lidos 
por eles. Nota-se a satisfação deles em entrar no universo leitor e nas descobertas dos gêneros que 
mais lhes encantam. Desse modo, o aluno se sente instigado a apostar em novas leituras!

COLABORAR, PERTENCER, 
ENVOLVER-SE E CANTAR...

Instituição: Colégio Renascença 
Autoria: Ana Carolina Corsi [ana.c@renascenca.br]  
Patricia Rembischevsky [patricia.r@renascenca.br]

Área: Língua Estrangeira: Hebraico

Esse projeto teve como objetivo atingir um grupo de alunos desmotivado e desinteressado nas 
atividades do cotidiano escolar. A partir da proposta de um trabalho colaborativo, visando des-
centralizar o papel do professor e valorizar as habilidades e competências individuais, consegui-
mos motivar e envolver o grupo na produção escrita e no desenvolvimento da oralidade em uma 
segunda língua (Língua Hebraica), através da música. A aprendizagem se deu de forma lúdica  
e significativa, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, da divisão em grupos heterogêneos 
para a produção oral e escrita das letras das músicas criadas pelos alunos.

COMO ENXERGAMOS ATRAVÉS DA VISÃO?
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

Autoria: Ana Marta D. Fabra [ana.fabra@mackenzie.br]  
Etiene de Matos Coelho Candéas [etiene.candeas@makenzie.br]

Área: Ciências Naturais

Este projeto foi elaborado para os alunos compreenderem a visão humana e a importância da luz 
para que isso aconteça. Respeitar seus semelhantes a despeito de suas limitações. Valorizar os olhos 
como um importante elemento de conexão com o mundo, cuidar com responsabilidade do seu 
corpo e entender que esse órgão foi criação de Deus para o nosso bem estar. Vivenciar o espaço fí-
sico e as relações com pessoas cegas e com baixa visão – visita ao Laramara para essa sensibilização. 
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Aprender a valorizar as diferenças e mostrar atitudes mais solidárias, respeitosas e responsáveis. 
Conhecer Monet e sua obra.

COMO EXPLICAR O INEXPLICÁVEL? 
PROTAGONISMOS, POSSIBILIDADES, 
INVESTIGAÇÕES E DESCOBERTAS 
SOBRE O UNIVERSO
Instituição: Escola Viva 
Autoria: Fernando Antonio Perina Cardoso [fernando.cardoso@escolaviva.com.br]  
Marta Serra Yong Picchioni [marta.picchioni@escolaviva.com.br]
Área: Ciências Naturais

A investigação sobre a origem do universo e as características dos planetas que compõem o Sistema 
Solar, configura-se como uma importante oportunidade para os alunos do 5o ano do Ensino Fun-
damental se depararem com noções mais abstratas de tempo e de espaço. Comparar e confrontar 
diferentes explicações acerca da origem do universo; entender os contextos em que se produzem 
os discursos míticos e o científico; validar a importância de ambos e desenvolver procedimentos 
de leitura, pesquisa e seleção de informações para depois apresentar para a turma, foram as habi-
lidades em jogo no decorrer deste trabalho. Ao longo do processo, os alunos escolheram temas do 
seu interesse, receberam um roteiro de pesquisa, prepararam seminários e fizeram uma avaliação 
crítica das informações que queriam divulgar. O resultado final foi uma aprendizagem significativa 
em que cada aluno foi protagonista de suas descobertas. 

COMO POTENCIALIZAR A COMPETÊNCIA 
LEITORA DOS ALUNOS?
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro 
Autoria: Sildemara Aparecida Bernardo Giorgi [sbernardo@portoseguro.org.br]  
Rosemary Ferreira da Silva [rferreira@portoseguro.org.br]
Área: Língua Portuguesa

O trabalho visa potencializar a competência leitora e ensinar estratégias que promovam a autono-
mia dos alunos enquanto leitores e construtores de sentidos, a fim de que compreendam, interpre-
tem e organizem seus conhecimentos, além de apreciarem as leituras realizadas. O foco do trabalho 
é desenvolver a competência leitora durante as aulas de potencialização e concentra-se na etapa em 
que os alunos já dominam as técnicas da leitura e lêem para aprender a ler cada vez melhor, a fim de 
obterem informação, bem como organizarem os acontecimentos e os conhecimentos, apreciando 
textos variados. A competência leitora aperfeiçoa-se por meio da pluralidade das experiências e das 
atividades de leitura, ou seja, na interação entre textos e leitores. O professor desempenha um papel 
primordial nesse processo, pois os alunos não aprendem isso sozinhos. O tema “competências em 
leitura” abre um leque de possibilidades e estratégias que facilitam e melhoram a compreensão,  
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a interpretação e, consequentemente, a construção de um aluno bom leitor. Lê-se para aprender  
a ler cada vez melhor, para obter informação, organizar o conhecimento e apreciar textos variados, 
ou seja, articulando-se com as dimensões usualmente apontadas para a leitura escolar: compreen-
der e interpretar, reagir e apreciar.

CONHECENDO O MEU BRASIL 
DE NORTE A SUL
Instituição: Colégio Paulista – Copi 

Autoria: Danyella Dorazio [dany.dorazio@gmail.com]  
Raquel Sanches Pereira [profraquel@copi.com.br] 

Gabriela Galasso Trombini [gabigalasso@gmail.com]
Área: Geografia

Este trabalho visa conhecer as características dos estados brasileiros; Compreender sua história  
e a formação da sua cultura; Relacionar diferentes culturas à herança de povos colonizadores do Brasil; 
Conhecer pontos turísticos do Brasil; Montar apresentação de dados em Power Point; Realizar pesqui-
sas na internet, utilizando fontes de pesquisa confiáveis; Conhecer as regiões brasileiras; Compreender 
clima, relevo e vegetação do Brasil, estabelecendo relações entre eles; Perceber manifestações culturais 
em danças, alimentação e folclore de cada estado ou região brasileira; Desenvolver a oralidade; Promover 
a interação entre alunos, além do conhecimento do Power Point e suas ferramentas; Aplicação de con-
teúdos no Power Point e sua utilização para apresentações; Estudo das regiões do Brasil; Apresentação 
da proposta de trabalho e roteiro; Organização dos grupos e orientação; Revisão e direcionamento dos 
trabalhos durante sua montagem; Apresentação dos grupos; Apreciação e comentários da professora  
e dos colegas de sala. Todas as etapas ocorrem com a orientação e supervisão das professoras de Geogra-
fia, Produção de Texto e Informática. A regionalização do país é um tema de fundamental importância 
nos estudos geográficos, pois possibilita a análise dos aspectos sociais, físicos, econômicos e culturais, 
levando os alunos a pesquisar e compartilhar os resultados de sua busca, ampliando os conhecimentos 
sobre o Brasil adquiridos em sala. Além disso, todo o processo promove grande evolução e aplicação de 
habilidades imprescindíveis para o sucesso no ingresso do Ensino Fundamental II.

CONHECENDO OS VEGETAIS 
ATRAVÉS DA INVESTIGAÇÃO

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba 
Autoria: Roberta Castro [roberta.castro@objetivosorcaba.com.br]  

Patricia Medeiros [patricia.medeiros@objetivosorocaba.com.br]
Área: Ciências Naturais

Do que um vegetal precisa para viver? Todos os vegetais são iguais entre si? Quais são as suas par-
tes e funções? Partindo destes questionamentos, os alunos do 4o ano do Ensino Fundamental I 
foram motivados a observar e investigar a natureza, ampliando conceitos a respeito da função de 
cada parte que constitui um vegetal, bem como os fenômenos a ele relacionados, como fotossíntese, 
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germinação, polinização, além de estudarem biomas. Mesclando atividades práticas e teóricas, os 
conteúdos eram pesquisados, ampliados e registrados, em prol de um aprendizado significativo, 
colocando o aluno como protagonista da aquisição do conhecimento.

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E 
AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA: 
DESCORTINANDO MITOS E PRECONCEITOS
Instituição: EE Profa Nidelse Martins de Almeida 
Autoria: Marinalva dos Santos Laurindo [marinalva.mls@gmail.com] 
Área: Língua Portuguesa

Este trabalho objetivou propiciar uma alfabetização de qualidade aos alunos de uma classe regular 
de 1o ano do Ensino Fundamental, na rede pública estadual paulista, através de uma prática peda-
gógica baseada nas evidências científicas (das áreas da Linguagem, Fonoaudiologia, Neurociência 
Aplicada à Educação) que consideram a relevância da consciência fonológica para o aprendizado 
da leitura e escrita. Neste sentido, muitas das dificuldades que as crianças apresentam durante  
o processo de alfabetização foram sanadas devido ao investimento na aprendizagem de habilidades 
relacionadas à consciência fonológica.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: ATIVIDADE PARA 
A FORMAÇÃO DE VALORES E CONHECIMENTO
Instituição: EMEF Ayrton Senna, mas no ano de 2016 EMEF Paulo Freire 
Autoria: Gisele Gobbo de Souza [gobbabr@gmail.com]  
Lucas da Silva Fachini [fachini.ef@hotmail.comPamella Silva
Área: Língua Portuguesa – Contar histórias

O presente projeto “Contação de histórias”: atividade para a formação de valores e conhecimento 
tem o objetivo de demonstrar a contação de histórias como um recurso lúdico para o ensino-apren-
dizagem dos alunos. A proposta considera um trabalho coletivo e compartilhado, em que o aluno 
encena histórias lidas e posteriormente criam a própria história, a partir da proposta da profes-
sora de desenvolver a leitura de imagem de pinturas de artistas consagrados como Claude Monet, 
Vincent Van Gogh, Leonardo da Vinci, Edvard Munch, Edgar Degas e de outras leituras. Muitos 
alunos não pesquisaram nem o artista e nem a obra, porque interpretaram as imagens e, logo após, 
escreveram as histórias fictícias, criaram o cenário e os personagens e produziram a filmagem das 
apresentações. Posteriormente a este momento, alguns alunos assistiram os vídeos de suas produ-
ções e compararam a história fictícia que criaram com a história real da obra do artista observado. 
No referencial teórico, os estudos demonstram que a participação, a interação e o lúdico nas aulas 
são importantes para o ensino-aprendizagem e deve ser integrado às práticas pedagógicas do pro-
fessor. Palavras-chave: contação; histórias; leitura; interpretação; criação.
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CONTO E RECONTO
Instituição: EM Roberto Mário Santini 

Autoria: Dayse Ricardo dos Santos [donadayse@bol.com.br] 
Área: Língua Portuguesa

A ideia de trabalhar com os contos surgiu mediante a observação de que os alunos, na sua maioria, 
já sabiam escrever textos de memória como cantigas e por que não avançar nas hipóteses de leitura 
e escrita por meio das narrativas por meio dos contos de fada? Em pleno mundo do progresso tec-
nológico, da velocidade dos meios de comunicação da imagem, os contos de fada estão presentes 
em nossas vidas, encantando o nosso imaginário, sejamos adultos ou crianças, pois como se vê, em 
sua essência, a estrutura dos contos de fada corresponde à própria vida humana. Pude perceber 
que esse gênero textual, a narrativa dos contos de fadas desperta interesse pela leitura, para as 
emoções e os problemas apresentados simbolicamente pelas palavras, despertava a imaginação  
e a curiosidade sobre alguns perigos que nos cercam, e seria uma grande ferramenta para os alunos 
avançarem nas suas hipóteses de leitura e escrita e poderem vivenciar o papel de leitores e escritores, 
mesmo sem saberem ler convencionalmente. A ideia de transformá-lo em um projeto interdiscipli-
nar nasceu no final do primeiro Semestre. Os alunos foram estimulados a conhecer cada vez mais 
o universo dos contos de fadas em suas várias versões, entrar em contato com as características da 
narrativa, poder dialogar com o cinema, por meio das várias versões dos contos de fadas, manusear 
matérias impressos, como livros e textos, terem acesso a viagens virtuais a castelos, conhecendo 
as características geográficas e históricas daquela cultura, puderam conhecer um pouco de moda  
e costumes do mundo das princesas, bruxas e, com isso, evitar os estereótipos e preconceitos na sua 
compreensão e mesmo nas ilustrações.

CONTOS DE ENCANTAMENTO: 
ALFABETIZAÇÃO, INTERDISCIPLINARIDADE 

E PERTENCIMENTO 
Instituição: Escola Granja Viana 

Autoria: Tatiana Isabel Robles Pedroso [tatiana.pedroso@egv.com.br]  
Anna Maria Affonso Dos Santos [anna.santos@egv.com.br]

Área: Língua Portuguesa

O projeto “Contos de encantamento” é um trabalho realizado anualmente com alunos do 2o ano 
do Ensino Fundamental I. Além de ampliar os conhecimentos adquiridos sobre essa temática no 
estudo com o livro didático, o projeto propicia o aprimoramento da linguagem oral e da linguagem 
escrita. Por meio de diferentes e variadas atividades e registros escritos e artísticos os alunos mer-
gulham no universo dos contos de encantamento. Entre príncipes, princesas, bruxas, reis e rainhas, 
ampliam a aquisição da leitura e da escrita, consolidando o processo de alfabetização. Além de 
ampliar os conhecimentos sobre esse conhecido gênero textual, os alunos ampliam os conheci-
mentos sobre a estrutura e a temática desse tipo de narrativa, construindo repertório para escrita 
dos próprios contos. Há também a mobilização de saberes de outras disciplinas, como por exemplo, 
a disciplina de Artes. Em um trabalho interdisciplinar, é construído um teatro de fantoches com 
foco também nas vestimentas dos personagens, ampliando as possibilidades de desenvolvimento 
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da imaginação criadora, do pensamento crítico, da linguagem em todos os seus aspectos, enrique-
cendo suas experiências. A cada ano, ao longo do projeto, são trabalhados temas pertinentes ao 
perfil de cada grupo, possibilitando um rico trabalho acerca da convivência, do autoconhecimento 
e do pertencimento à escola na qual estudam.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E 
FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR: 
POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO E MEDIAÇÃO
Instituição: EE Profa Nidelse Martins de Almeida 
Autoria: Alex Silvio de Moraes [alexsilvio.demoraes@yahoo.com.br]  
Francisca Barbosa de Sá Santana [franciscabsa@terra.com.br]
Área: Formação continuada de professores: – Tema: Coordenação Pedagógica

O foco deste trabalho tem como pressuposto a concepção de que a Formação Continuada do Pro-
fessor centrada na escola é um espaço propício para a construção de saberes teóricos – práticos que 
permitam ao professor aprimorar-se em sua prática pedagógica. No entanto, isto só pode acontecer 
quando o Professor Coordenador (PC) se assume como líder de um trabalho coletivo que deve for-
mar, articular e transformar a realidade cotidiana de uma escola. Neste sentido, a dupla conceituali-
zação, a tematização de prática, a modelização, observação e acompanhamento das aulas e as pautas 
formativas são possibilidades de atuação cotidiana na escola por parte do PC.

CORRIGIR, MUITO MAIS QUE UM 
VERBO, UMA GRANDE AÇÃO!
Instituição: Colégio Magister 
Autoria: Sueli Vieira da Silva [su.larissa@ig.com.br]  
Francislene Prado Lopes [lennye2208@gmail.com] 
Geoconda Strioto Domingues [geocondasdomingues@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Antigamente, corrigir um erro de escrita era um castigo, sabíamos que teríamos de escrever dez 
vezes (às vezes mais) até aprender! Será que havia aprendizado neste momento? Ou era apenas 
cópia “Ctrl C /Ctrl V”, que tanto criticamos? Devemos continuar agindo como nossos ex-profes-
sores? Onde entra o pensar do aluno no momento de uma correção? Atualmente, temos estudado 
e discutido sobre a ação da criança durante a correção de uma produção textual, apoiadas pelas 
pesquisas nas áreas de linguística e neurociências. Qual o melhor momento para o aluno revisar 
seu texto? O que ele é capaz de fazer sozinho e o que necessita de auxílio? Vale a pena apontar 
todos os “erros”? Adotamos a prática da “correção do dia seguinte” no trabalho desenvolvido com 
alunos de 1o ao 5o ano do Fundamental I e nos encantamos com as conquistas obtidas pelos alunos. 
Vivenciamos situações onde o aluno se coloca como autor e revisor de seus textos, compreendendo 
que o processo de escrita é contínuo, um ir e vir, uma reescrita constante que leva sempre ao apri-
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moramento. Compartilhar esse processo, suas vantagens, dificuldades e resultados nos pareceu um 
momento importante para discutirmos e partilharmos ainda mais, na busca de nosso crescimento 
como educadores. Transformar esse paradigma é dinamizar oportunidades de ação-reflexão, num 
acompanhamento permanente do professor propiciando ao aluno reflexões acerca do mundo e de 
sua escrita sobre ele, formando seres críticos libertários e participativos na construção de verdades 
formuladas e reformuladas.

CRIAÇÃO DE JOGOS DE FRAÇÃO
Instituição: Escola Viva 

Autoria: Andrezza Mattar Martins [andrezza.mattar@yahoo.com]  
Beatriz Morelli [beatriz.morelli@escolaviva.com.br]

Área: Desenvolvimento de competências – Tema: Matemática

Realizamos um trabalho com alunos do 4o ano de criação de jogos que trouxessem a ideia da fra-
ção, conteúdo estudado no bimestre. Os alunos tiveram como desafio transformar um conceito ma-
temático em uma representação plástica. Eles precisaram se apropriar do conceito de fração para 
poder traduzi-los numa linguagem e representação matemática adequada a alunos desta faixa etária.  
O trabalho foi realizado em pequenos grupos, com a parceria com a professora atelierista, que ajudou 
no processo de escolha dos materiais e construção plástica do jogo. O processo durou aproxima-
damente um mês, tendo tido três etapas: planejamento, execução e fechamento. No planejamento, 
os alunos apresentaram o nome do jogo, o material necessário para a elaboração do mesmo, bem 
como as regras, o objetivo e o número de participantes. Na segunda etapa do processo, construíram 
e vivenciaram seu próprio jogo, diversas vezes, adequando-o à proposta, até chegar ao produto final 
desejado. Na etapa final, convidamos os pais dos alunos para jogarem com eles os jogos produzidos. 
Foi um momento muito significativo para todos o fechamento de um trabalho, em que houve muito 
comprometimento e participação do grupo gerando resultados surpreendentes. 

CUIDADORES DO MEIO AMBIENTE
Instituição: Centro Educacional Interação 

Autoria: Renata de Souza Santos Cunha [renatainteracao@gmail.comcen]  
Glaucia Porto [glaucia.interacao@gmail.com]

Área: Ciências Naturais

Quem convive com crianças em casa ou na escola, não tem dúvida: para os pequenos, perguntar 
é uma necessidade. Foi formulando claramente a questão a ser investigada e conduzindo a classe 
nas descobertas, que os pequenos no 1o ano conseguiram realizar um belo projeto de iniciação 
científica. Tiveram contato com textos de divulgação científica e puderam ler textos com o pro-
pósito de estudar, buscar, localizar, selecionar e comparar informações e ainda, produzir textos 
sobre o tema do gênero “Você sabia?” com base em textos informativos lidos. Com a ajuda da 
professora, os pequenos prepararam textos informativos, organizaram apresentações para os co-
legas de outras turmas e distribuíram coletores de pilha pela escola, com a apresentação final 
stop-motion animation.

 180 

 181 



114INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

CULTURA CORPORAL E A INFLUÊNCIA 
DA CULTURA AFRICANA
Instituição: CEU EMEF Parque São Carlos 
Autoria: Fernanda Righetti dos Santos [nanda_righetti@hotmail.com] 
Área: Educação Física

De modo geral, a Cultura Corporal lida com o ser humano que se movimenta dentro de uma cultura. 
Em relação às aulas de Ed. Física na escola a cultura corporal brasileira é muito rica e diversa e sofre 
influência da cultura africana, seja nas lutas, seja nas danças, e este não é um conhecimento cristali-
zado, ele é dinâmico e faz parte da realidade de nossos alunos. Neste sentido, é papel da escola ajudar 
a orientar a comunidade escolar, administrar, conhecer, reconhecer, significar, e resignificar suas raí-
zes e heranças culturais brasileiras. Através de uma ação educacional e reflexiva vem atender aos ideais 
da Educação, que vise contribuir para a construção da sociedade brasileira que aceita as suas origens 
e sua identidade, bem como a diversidade sociocultural, mas que, contudo, seja mais igual e justa 
em relação à questão de direitos e deveres para todos, e que evidentemente combata atitudes precon-
ceituosas e discriminatórias. Deste modo, a disciplina de Educação Física, visa trabalhar a expressão 
corporal brasileira, enquanto parte integrante da Cultura Corporal, buscando assim levar o aluno  
a refletir sobre as mais diferentes formas de se movimentar e de como os mais diversos movimentos 
ganham novos significados e sentidos a partir do contexto sociocultural ao qual foram construídos, 
como as danças e lutas brasileiras influenciadas pela cultura africana.

DE LÁ PRA CÁ
Instituição: EMEB Arlindo Miguel Teixeira 
Autoria: Maria Betania Veigas Martins [mbetaniavm@yahoo.com.br]  
Janaina Angelica Correa de Oliveira [jana_angel_maestra@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa

O projeto "De Lá pra Cá" traz em seu primórdio a valorização da história de cada aluno, de auto- 
conhecimento e autoestima. A literatura e os contos permearam a trajetória, com a ideia de pro-
piciar uma reflexão sobre a leitura, escrita e função social da escola. Nas aulas interdisciplinares  
a trajetória da história e cultura afro se misturou com a nossa própria cultura. E através de pes-
quisas, rodas de conversa, apresentações de trabalho os alunos refletiram sobre sua própria traje-
tória. Além de elevar o prazer destes pela leitura, o projeto chegou a toda a comunidade na mostra 
cultural em que os alunos decidiram trazer um pouco "De Lá pra Cá" para os seus convidados 
apreciarem os contos e releituras feitos por eles numa coletânea.
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DENGUE, VAMOS ACABAR COM ISSO!
Instituição: EM Roberto Mário Santini 

Autoria: Gisele dos Santos Henrique [giselehenrik@hotmail.com] 
Área: Ciências Naturais

O projeto realizado consiste em trabalhar com os alunos esclarecendo os assuntos sobre o vetor  
e a doença que vem causando muitas mortes. Sensibilizar a comunidade em que os educandos 
estão inseridos com a prática e a produção que realizaram através desse trabalho. Contribui efeti-
vamente para a preservação da saúde e incentiva atitudes de prevenção, pois conscientiza os alunos 
para que eles possam transmitir a ideia à comunidade, para que dessa forma possamos contribuir 
no combate à dengue. O resultado se mostrou positivo e gratificante, pois a comunidade e as fa-
mílias foram sensibilizadas e atuaram junto aos alunos no combate à dengue, através dos cartazes 
com instruções, confeccionados e distribuídos pelos educandos, além das visitas para procurar 
possíveis focos do vetor.

DESENHANDO CONTO MINHA HISTÓRIA
Instituição: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos 

Autoria: Elaine Fernandez Rocha [elaineferocha@hotmail.com] 
Área: Arte – Música

Este trabalho foi realizado com alunos de 5o ano do Ensino Fundamental I. Envolvendo toda a sala, 
inclusive o professor, foi possível através do desafio para que fizessem o desenho tornando pos-
sível levantar os motivos pelos quais alguns alunos apresentavam dificuldades de aprendizagem 
na leitura / escrita e compreensão textual. Após a apresentação, alguns alunos foram chamados 
individualmente e através de conversa continuaram a contar o que estava sendo representado no 
desenho. Foi possível perceber os motivos que impediam estes de avançar na alfabetização. A partir 
de então, uma vez por semana, ficou definido que aquele que estivesse com dificuldades, algum 
problema, teria a liberdade de conversar no grupo, ou se preferisse, em particular, comigo. Na 
ocasião precisei de um bimestre para desenvolver o trabalho, conquistar a confiança dos alunos. 
Foi determinante perceber que o bloqueio emocional é o que impedia que alguns destes alunos não 
avançassem de forma satisfatória. E a partir do momento em que foi dada abertura para falarem 
sobre o que os incomodavam, tornaram-se seguros, falantes, mostrando o que já sabiam; só não 
conseguiam mostrar.

DICAS DE VIAGEM
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba 

Autoria: Eliana Elena Pistelli Antunes [eliana.antunes@objetivosorocaba.com.br] 
Área: História

O projeto teve como finalidade ampliar o conhecimento sobre a Indonésia. Para isso, os alunos 
colheram dados de pesquisas, tanto no espaço escolar, com o auxílio do professor, como em suas 
casas, com o apoio de seus pais. Com as pesquisas, os alunos desenvolveram um curta-metragem, 
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fazendo com que o conhecimento não fique limitado somente à sala de aula, mas sim, ampliado 
para outras pessoas, por meio de uma mídia atual, tornando também a aprendizagem mais signi-
ficativa para os alunos. As informações das pesquisas eram compartilhadas com todos do grupo  
e discutidas o quanto e o que era necessário ou não introduzir no desenvolvimento do trabalho.

DO JOGO À COMPREENSÃO  
DA NOTAÇÃO MATEMÁTICA
Instituição: Escola Viva 
Autoria: Karin Christiane Anselment Koller [karin.koller@escolaviva.com.br]  
Mércia Aparecida Ruiz Zocchio [mercia.ruiz@escolaviva.com.br]
Área: Matemática

Como o jogo pode auxiliar o aluno dos anos iniciais do Ensino Fundamental 1 na construção do 
sistema de numeração decimal e na compreensão da notação matemática das operações de adição 
e subtração com trocas? Inserimos os jogos de forma constante na nossa rotina, visando a troca  
e ampliação de estratégias de ação que facilitarão a compreensão do sistema de numeração deci-
mal e as operações de adição e subtração com trocas. Escolhemos o jogo por ser um instrumento 
que naturalmente desperta interesse no aluno e possibilita a manipulação concreta de suas ações  
e, através das jogadas e das discussões e registros, o aluno vivencia o reflexo de seu pensamento 
matemático. Destacamos os jogos: Nunca Dez e o Batalha de composição, porque acreditamos que 
sejam jogos de fácil compreensão, mas que ao mesmo tempo possibilitam inúmeras oportunidades 
de ampliação do conhecimento.

É INCLUINDO QUE SE APRENDE A INCLUIR
Instituição: EE Prof. Victor Oliva 
Autoria: Márcia Carvalho [marcia1225@hotmail.com] 
Área: Formação de professores – Tema: Inclusão

Inclusão não consiste apenas em matricular o aluno com deficiência em escola regular como um espaço 
de convivência para desenvolver sua "socialização". A inclusão escolar só é significativa se proporcionar 
o ingresso e permanência do aluno na escola com aproveitamento acadêmico, e isso só ocorrerá a partir 
da atenção às suas peculiaridades de aprendizagem e desenvolvimento. É por essa razão que a EE Victor 
Oliva acredita e RESPEITA o potencial de cada aluno matriculado, seja aluno com deficiência ou não.... 
São TODOS nossos alunos. Oferecemos uma Educação de qualidade para TODOS.
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EDUCAÇÃO COMPARTILHADA - 
BLOG: CIÊNCIAS, UMA AVENTURA 

ATRAVÉS DA CURIOSIDADE
Instituição: Colégio Internacional Ítalo Brasileiro 

Autoria: Ana Paula Girello [ana.girello@Colégioitalo.com.br]
Área: Orientação Educacional

Em um primeiro momento, o projeto foi idealizado para, através da criação de um Blog de Ciên-
cias (cienciasnoitalo@blogspot.com.br), expor os trabalhos desenvolvidos pelos alunos em sala de 
aula, no laboratório de Ciências e nas tarefas para casa. A partir disso, os alunos demonstraram 
interesse em descobrir mais sobre os conteúdos apresentados e também sobre suas curiosidades 
pessoais, inclusive em ambientes além do colégio, como em casa, passeios e viagens. Pesquisar,  
registrar e compartilhar conhecimentos e descobertas: através dessas atitudes, os alunos tornam-

-se protagonistas do seu aprendizado na medida em que assumem os conteúdos, trazendo-os para  
a sala de aula, compartilhando suas descobertas em ambientes externos ao colégio com o pro-
fessor e colegas, transformando, assim, o ensino e a aprendizagem. Os conteúdos desenvolvidos 
foram os pertinentes à faixa etária de 4o e 5o anos, e em segundo momento, conteúdos que nos 
foram trazidos pela curiosidade dos alunos e principalmente sobre o que estavam vivenciando em 
determinado momento da trajetória. A parceria tecnologia/ educação permite que o modelo edu-
cacional seja inovado, uma vez que o aluno tem anseios do "novo". Deve-se implementar o modelo 
andragógico, no qual o jovem deve ser o maior protagonista do processo de aprendizagem, onde 
mestre e aprendiz devem utilizar a troca de conhecimentos, respeitando as suas habilidades e ne-
cessidades imediatas. O ALUNO, AUTOR DA PRÓPRIA APRENDIZAGEM, REFAZ O PROCESSO 
DE APRENDER A APRENDER – “Se só assimilo conhecimento não me resta espaço para aprender, 
muito menos para ensinar” Sebastião Maciel Costa.

EDUCAÇÃO FÍSICA E A ESCRITA CORPORAL
Instituição: Colégio Pentágono 

Autoria: Leandro de Castro Coresma [leandrocastroef@gmail.com]
Área: Educação Física

Nos dias atuais, as crianças exploram cada vez menos o corpo e de modo geral as escolas acabam 
sendo coniventes com isso, principalmente com a infinidade de conteúdos em sala de aula, ou seja, 
os alunos passam diariamente sentados por dez horas, com isso as aulas de Educação Física tornam-

-se cada vez mais importantes no processo de ensino-aprendizagem. Através de diversas atividades 
corporais foi possível trabalhar conteúdos de sala de aula em quadra. Nós, do Colégio Pentágono, 
nos preocupamos e acreditamos que a alfabetização deva acontecer também fora da sala de aula com 
a ludicidade presente em todos os momentos, assim formalizamos a parceria interdisciplinar Educa-
ção Física / sala de aula.
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EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA
Instituição: Prefeitura Municipal de Santo André 
Autoria: Jorge Marcos Ramos [educacao.ramos@bol.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Inclusão

Esse projeto teve por objetivo estimular a participação de todos os alunos da turma, respeitando  
e valorizando as características individuais do grupo. Discutimos com a turma, em especial, as 
características das crianças com deficiência, seus comprometimentos e acima de tudo as suas po-
tencialidades. Com isso, toda e qualquer atividade apresentada pelo professor como também pelos 
alunos deveriam levar em conta o aluno com deficiência, pois ele era o nosso foco nesse momento. 
Inicialmente, alguns alunos apresentaram resistência; contudo, no decorrer das aulas, as ações 
passaram a transcorrer tranquilamente e os próprios alunos questionavam a efetiva participação 
do aluno com deficiência. Por meio da cultura corporal do movimento, construímos as nossas 
atividades com um olhar muito mais amplo para o desenvolvimento neuro-psico-motor sendo a 
prática desportiva um dos nossos pilares de sustentação e não o único. [Referências: 1- Carmo, A.  
A. Inclusão escolar e a educação Física: que movimentos são estes? Revista Integração, Brasília, ano 
14, Edição Especial, p.6-12, 2002. 2- Cruz, G. C.; Ferreira, J. R. Processo de formação continuada de 
professores de educação física em contexto educacional inclusivo. Revista Brasileira de Educação 
Física e Esporte, v. 19, n 2, p. 163 – 180, Abr./Jun. 2005. 3- Mauerberg-de-castro, E. Realizações  
e perspectivas na área de atividade física adaptada e contribuições da área de comportamento 
motor. Revista da Sociedade Brasileira de Atividade Motora adaptada, v. 7, n. 1, p. 33 – 40, 2002.]

EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA: 
CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDOS COM 
FOCO NA VERTICALIDADE
Instituição: Escola Viva 
Autoria: Thiago de Oliveira Preto [thiago.preto@escolaviva.com.br]  
Michel Angeli Previtali [michelangeli@uol.com.br]
Área: Educação Física

A produção de conhecimento é resultado de um processo dinâmico de ensino e aprendizagem e, por-
tanto, abrange tanto os aspectos referentes ao conteúdo das disciplinas e aos procedimentos de es-
tudo, como também aqueles de cunho sócio-afetivo, agregando valor formativo ao desenvolvimento 
integral dos alunos. A Educação Física tem um papel fundamental nesse processo de integração entre 
movimento, emoção e pensamento. O trabalho visa apresentar como são construídos e planejados os 
conteúdos da Educação Física no Ensino Fundamental I com a verticalidade em foco na Escola Viva 
em São Paulo. A importância da verticalidade se justifica na medida que se propõe, também, a espi-
ralização dos conteúdos, ou seja, cada vez que um conteúdo é revisado, ele é apresentado de forma 
mais complexa, fato que exige dos alunos cada vez mais o poder de reflexão e relação de informações, 
ao mesmo tempo em que se faz uma revisão do que já foi apreendido e apresentado anteriormente.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO 
DOCENTE: NOVOS TEMPOS NOVAS ATITUDES

Instituição: EM Maria José dos Santos Pereira 
Autoria: Tatiane Nunes Valente [tatianetvalente@gmail.com]

Área: Formação de professores – Tema: Inclusão

Este relato de experiência é resultado de um projeto desenvolvido em uma escola pública de  
Ensino Fundamental, que atende doze alunos com necessidades educativas especiais e por falta 
de formação continuada os professores encontram dificuldades para desenvolver uma prática in-
clusiva. Teve como objetivo despertar reflexões e atitudes compatíveis para uma prática inclusiva 
de respeito à diversidade. Esta experiência foi desenvolvida a partir das seguintes etapas: roda de 
conversa com os professores, oficinas para construção de materiais didáticos, palestra para os alu-
nos, intervenção na sala de aula e apresentação dos alunos com exposição dos trabalhos. Os resul-
tados indicaram que a construção conjunta e o envolvimento dos professores foi fundamental para  
o êxito deste projeto. A roda de conversa possibilitou o esclarecimento das dúvidas de professores 
e alunos a respeito da inclusão e das deficiências, as oficinas permitiram a reflexão de sua prática 
e a construção de materiais didáticos a partir das potencialidades dos alunos. Após a intervenção, 
ficaram satisfeitos com o resultado sentindo-se mais seguros para dar continuidade a novas des-
cobertas, o encerramento com as apresentações dos alunos emocionou a todos. Conclui-se que 
cada escola, ao abraçar o desafio da educação inclusiva, terá de encontrar soluções próprias para 
os seus problemas, pois como a inclusão é um processo, não existe um único modelo a ser seguido 
ou ensinado, cada professor terá que encontrar respostas a partir da realidade de sua escola, das 
necessidades e potencialidades de seus alunos e investir na sua formação continuada.

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NOS 
ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA – HISTÓRIAS DE SUCESSO
Instituição: Instituto Vila Educação 

Autoria: Ana Luiza Raggio Colagrossi [ana@vilaeducacao.org.br]  
Francila Freitas Pereira de Novaes [fran.novaes@vilaeducacao.org.br]

Área: Orientação Educacional – Tema: Educação Socioemocional

Esse projeto visa descrever o Programa Compasso Socioemocional, suas competências e estratégias, 
e a implementação do programa nas Escolas Estaduais de Ensino Integral Fundamental Ciclo I no 
Estado de São Paulo. O Programa trabalha as habilidades sociais em um currículo que integra auto-
conhecimento, sociabilidade, competências de relacionamento, decisões responsáveis, respeito ao 
próximo e colaboração. O projeto piloto do Programa foi implementado em 17 escolas de Ensino 
Integral para os Anos Iniciais da Rede de ensino do Estado de São Paulo e passou por um processo 
de pesquisa avaliativa. O objetivo de apresentação deste case é contemplar a trajetória de adaptação 
e implementação do Projeto, os desafios e os resultados preliminares da pesquisa.
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ENSINO HÍBRIDO EM INGLÊS 
E PORTUGUÊS TEMA: ANIMAIS 
VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS
Instituição: Colégio Elvira Brandão 
Autoria: Luciana Mesquita Mendes Lourenço [lumm_1@outlook.com]  
Elaine Morello Lobo Panzeri [elaine.panzeri@gmail.com]
Área: Ciências

O trabalho de Ensino Híbrido realizado com os alunos do 3o ano do Ensino Fundamental I visa 
ampliar os conhecimentos dos alunos nas áreas de Ciências, Inglês e Português, abordando o as-
sunto sobre “Animais vertebrados e invertebrados”. Através da utilização de recursos tecnológicos, 
jogos e materiais diversos espera-se que o aluno compreenda a importância dos animais, suas ca-
racterísticas e desenvolva as quatro habilidades linguísticas em Inglês, participando efetivamente 
na construção do conhecimento de maneira agradável, autônoma e inovadora.

ENSINO HÍBRIDO NO FUNDAMENTAL I:  
UMA PROPOSTA INTEGRADA AO CURRÍCULO
Instituição: Colégio Elvira Brandão 
Autoria: Celise Monteiro França Correia [celise.correia@elvirabrandao.com.br]  
Adriana Cruz [adriana.cruz@elvirabrandao.com.br] 
Marcela Rego [marcela.rego@elvirabrandao.com.br]
Área: Língua Portuguesa

O uso da tecnologia aliada às práticas de sala de aula estão se tornando cada vez mais uma necessi-
dade, visto que os alunos estão constantemente conectados, no cotidiano, a diversas esferas de sua 
vida. Propor aulas híbridas quinzenais, integradas ao currículo, já é um desafio, ainda mais quando 
aliamos montagens de robótica para trabalhar diversos conceitos da Matemática, Física, Tecno-
logia, Arte, Ciências, etc. As professoras do Fundamental I foram desafiadas e estão cada vez mais 
integrando tecnologia ao currículo, explorando diversos espaços, rompendo as paredes da sala de 
aula, inovando e criando oportunidades de uma aprendizagem significativa.
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ENTRE PATAS E RIMAS: ALFABETIZAÇÃO 
E FORMAÇÃO DE ESCRITORES

Instituição: Colégio Módulo 
Autoria: Juliana Cassiano Ferreira [juechokito@uol.com.br]  

Daiane Aparecida Isidoro Pettine [daiane.pettine@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Esse trabalho utilizou a poesia como ferramenta de alfabetização. Todo o processo de criação das 
poesias foi realizado atrelado à alfabetização dos estudantes, com o objetivo de tornar a escrita uma 
ação prazerosa e lúdica. Os estudantes foram apresentados ao universo poético e ao final do ano re-
unimos a poesia criada por cada criança junto com uma ilustração da poesia, em um livro, chamado 
Entre Patas e Rimas, lançado como finalização do processo alfabetizador. Este projeto, que reuniu 
retratos imaginativos em forma de poesia, é resultado de um projeto interdisciplinar realizado com 
os 1os anos do Ensino Fundamental do Colégio Módulo no decorrer do ano de 2015.

ESCOLA DE VALOR
Instituição: Colégio Dante Alighieri 

Autoria: Marli Cremasco de Azevedo [marli.azevedo@cda.colegiodante.com.br]  
Claudia Martins Santana Malheiros [claudia.malheiros@cda.colegiodante.com.br] 

Celia Regina [celia.regina@cda.colegiodante.com.br]
Área: Orientação Educacional – Tema: Valores

O projeto Escola de Valor estimula a convivência, valorização da amizade e incentiva os alunos  
a superar obstáculos, buscar novas soluções e respostas para as questões cotidianas. Favorece o de-
senvolvimento de uma postura solidária e, ao mesmo tempo, permite ao aluno reconhecer a impor-
tância de compreender, valorizar e utilizar com autonomia as regras mínimas de boa convivência e 
os valores universais de solidariedade, respeito e colaboração. Promove a interação com os outros em 
diferentes grupos e situações, relatando suas ideias e respeitando as ideias dos outros. Propõe a busca 
de soluções pacíficas para os problemas, de forma individual e coletiva na resolução dos conflitos.

ESCOLA, EDUCAÇÃO FÍSICA E 
SAÚDE: INTEGRAÇÃO PARA UMA 

SOCIEDADE MAIS SAUDÁVEL
Instituição: EMEIEF Prof. José do Prado Silveira – PM Santo André 

Autoria: Sérgio Carvalho de Oliveira [sco.massoterapeuta@hotmail.com] 
Área: Educação Física

A experiência a ser relatada se passa em uma escola pública do município de Santo André, envolvendo 
alunos do 5o ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2015. A proposta pedagógica tem por obje-
tivo, conscientizar alunos e comunidade escolar sobre os riscos de hábitos inadequados relacionados 
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à saúde, tais como o sedentarismo, alimentação e sua relação com atividade física no âmbito das 
aulas de Educação Física. O trabalho tem como subsídio inúmeros dados que comprovam a impor-
tância do tema no âmbito escolar, bem como, é amparado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN). O cronograma de atividades educativas percorreu um intercurso de um ano letivo. Para tanto, 
foram mobilizadas estratégias como: a) pesquisas; b) discussões; c) seminários; d) atividades motoras 
envolvendo jogos e atividades lúdicas. Como finalização o trabalho tem como destaque uma apresen-
tação e uma cartilha elaborada pelos próprios alunos, auxiliados pelo professor, com informações e 
dicas de exercícios físicos e alimentação saudável.

ESCRAVIDÃO: CULTURA É RESISTÊNCIA?
Instituição: Escola Villare 
Autoria: Adriana Poian Soratto [dripoian@gmail.com] 
Juliana Wasser Bueno De Mello [juwasser@gmail.com] 
Patricia da Silva Galinski [psgalinski@gmail.com] 
Área: História

Depois da portuguesa, nenhuma outra cultura exerceu maior influência na cultura brasileira que  
a africana. Ainda que na viagem, os africanos nada puderam trazer de pertences, trouxeram na memó-
ria seu maior tesouro: toda uma cultura aprendida na terra natal, um conjunto de saberes, de crenças, 
lembranças, melodias, ritos e histórias. As manifestações culturais africanas sofreram um processo 
de resistência e de recriação em terras brasileiras. A observação de canções, receitas, festas tradicio-
nais, danças dramáticas e obras de arte ajudaram os alunos do 4o ano, pouco a pouco, a desvendar  
o passado, a compreender o presente e a estabelecer relações entre eles. Assim, ficou mais fácil enten-
der a História do Brasil. Esta transversalidade mostra-se especialmente importante, pois contribui 
para a construção da identidade brasileira de cada aluno. A brasilidade de cada criança se reafirma 
na medida em que tem a oportunidade de conhecer as tradições de seu povo, apreciá-las, vivenciá-las  
e reconhecer-se nelas. Este projeto permitiu que os alunos relacionassem o preconceito e o racismo 
dos dias atuais aos fatos históricos ocorridos no passado, engajando-os em uma ação social.
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ESPELHO, ESPELHO MEU,  
QUEM SOU EU? RESGATANDO  

A IDENTIDADE NO ATENDIMENTO 
PEDAGÓGICO DOMICILIAR – AEE

Instituição: Prefeitura Municipal de Santo André 
Autoria: Adriana Aparecida Mafra da Silva [adrimafraregis@gmail.com] 

Solange Lima Serafim da Silva [solangeserafim19@gmail.com] 
Evelyn Sena da Silva [vi_senna@hotmail.com] 

Área: Gestão de aula – Tema: Inclusão

Resgatar a identidade dos alunos da Sala de Recursos Multifuncionais do Atendimento Domiciliar, 
promovendo a prática da Educação Especial em ambientes não formais de ensino como o domicí-
lio. Partilharemos o atendimento educacional especializado de um aluno de doze anos, que desde 
seu nascimento, encontra-se impossibilitado de frequentar a escola por ter uma lesão medular não 
específica que atingiu sua respiração e parte motora (física), tendo sido necessária a traqueostomia, 
o uso de balão de oxigênio e alimentação via sonda. Dentro desta proposta de trabalho, o mundo 
deve ser levado a ele e sua identidade como sujeito em construção, de direitos, escolhas e saberes 
deve ser valorizada e acima de tudo protagonizada.

ESQUADRÃO ANTIRRAIOS 
Instituição: EM Carlos Roberto Dias 

Autoria: Maíra Dias de Souza [souza.dias.maira@gmail.com] 
Área: Arte – Teatro

O teatro como ferramenta de comunicação para auxiliar serviços de utilidade pública. O pro-
jeto visa contribuir para a formação de uma consciência sobre o planeta. A ideia é desenvolver 
nos alunos a capacidade de análise, reflexão, trabalho colaborativo e um pensamento crítico 
sobre as situações de emergências, promovendo uma cultura de prevenção aos desastres naturais  
e, consequentemente, otimizando os recursos existentes. Conscientizar os alunos da rede muni-
cipal de ensino sobre a importância da implementação de soluções simples, práticas e duradou-
ras quanto aos riscos dos acidentes naturais causados por chuvas e tempestades.
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ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO  
DA CULTURA CORPORAL NA ESCOLA
Instituição: Instituto Singularidades 
Autoria: Mariana Espirito Santo Bustorff [marianaesb.8@gmail.com] 
Área: Formação do professor

Qual a importância da promoção da cultura corporal no âmbito escolar? Para que esta ocorra com 
qualidade, é necessária a presença do professor especialista na escola? Ou o professor polivalente tem 
as ferramentas necessárias para que haja esta promoção? Estas e outras foram perguntas norteadoras 
deste trabalho. Desde pequena tive contato com o teatro e a dança, sempre acreditando no efeito 
benéfico que estes podem ter sobre as crianças em geral. Atuando, hoje, em sala de aula e com as 
experiências de estágio, pude notar que na Educação Infantil o cuidado com o desenvolvimento cor-
poral dos pequenos é quase sempre salientado. No entanto, no Ensino Fundamental, o espaço para  
o desenvolvimento intelectual é ampliado, e os cuidados com o corpo, na maioria das vezes, são 
direcionados e supridos apenas nas aulas de Educação Física. Para o presente trabalho, busquei uma 
escola em que as práticas corporais fossem contempladas de diferentes formas e em um período 
de tempo mais extenso que o normal. Observações, entrevistas e análises foram realizadas com três 
educadores: uma professora polivalente, um professor de educação física e uma professora de dança, 
todos eles atuando com alunos do 2o ano do Ensino Fundamental, em uma escola particular, da 
zona Oeste de São Paulo. Pudemos perceber que mesmo com a preocupação referente ao movimento 
corporal, este ocorre de forma segmentada e apenas em momentos específicos, sendo perceptível a se-
paração do corpo dos aspectos cognitivos da criança. Uma das propostas para auxiliar nesta questão, 
seria a interdisciplinaridade e a comunhão entre os educadores polivalentes e especialistas.

ESTUDO E CONSTRUÇÃO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS
Instituição: EMEIF Antonio Schiavinati 
Autoria: Ana Cristina Navarro [anazinderman2003@yahoo.com.br] 
Área: Arte – Música

Trabalhar o tema música pode parecer, num primeiro momento, para quem não é músico, um 
monstro, um bicho de sete cabeças, cumprir a lei da obrigatoriedade do ensino de música pode 
parecer uma grande tormenta! Ou não! Depende de como encaramos o desafio e, do quanto esta-
mos dispostos à entrega, sim, à entrega... Exposição de nossas fraquezas e fragilidades, do apren-
der junto aos alunos. Somos muito visuais, extremamente visuais, mas temos cinco sentidos!!  
E começar a usá-los com mais consciência pode ser já um grande começo, porém, é preciso fechar 
os olhos! Perceber o mundo através dos sons, dos cheiros, do paladar e do tato pode parecer dis-
tante da realidade da sala de aula, mas não é! É possível!!!! E fantástico! Além disso, pesquisar e 
estudar sobre música, sons e instrumentos musicais amplia horizontes, transforma o ser e o estar 
no mundo, com isso, todos os outros campos de conhecimento se transformam. Não só nas aulas 
de Arte, mas em qualquer disciplina é possível estudar e apresentar a música aos alunos, a sonori-
dade do mundo vem pra sala de aula, como consequência, a vivência da sala de aula vai pro mundo! 
Trabalhei em várias áreas, produção sonora, percepção auditiva, pesquisa histórica e classificativa, 
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seleção de material, pesquisa de sons de objetos, construção de um instrumento, confecção de 
cartaz em grupo – conciliar ideias distintas em nome de um objetivo comum e único. Toda essa 
experiência transformou a nós todos, alunos e eu... Vamos trocar experiências também?

FILATELIA
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

Autoria: Christiane Klarge [christiane.klarge@makenzie.br] 
Raquel Diório [raquel.diorio@makenzie.br] 

Área: Língua Portuguesa

O Colégio Presbiteriano Mackenzie tem a intenção de valorizar e incentivar os alunos presentes 
nesta instituição a iniciar uma coleção de selos. Para que isso ocorra, os alunos devem saber como 
iniciar esta coleção utilizando-se de temas os quais pesquisarão para conhecer todo o processo 
histórico do tema que será abordado. Este projeto foi pensado para proporcionar ao aluno o conhe-
cimento da história do selo, para que possivelmente tenha interesse em tornar-se um colecionador 
e poder divulgar esse material pesquisado por ele. Importante também registrar que este projeto 
amplia o repertório de conhecimento histórico do Brasil e do Mundo.

FILOSOFAR E EDUCAR: UMA 
POSSIBILIDADE CONTRA O FILICÍDIO

Instituição: Escola Villare 
Autoria: Bruno Cortinove [brunocortinove@hotmail.com] 

Área: Orientação Educacional – Tema: Filosofia

A partir da nossa experiência filosófica, estendendo esse conhecimento ao campo didático verifica-
mos que a aproximação da realidade se constitui em um acesso ao mundo da vida, onde existem 
inesgotáveis possibilidades de todos os envolvidos construírem sempre mais um passo, que por sua 
vez não se detém enquanto prolegômeno e/ou verdade, mas como provocação. Este trabalho parte 
da experiência concreta do nosso trabalho específico em filosofia com crianças de 6 a 10 anos em 
uma escola particular de alto padrão. O trabalho está elaborado dentro da perspectiva da proposta 
de libertação contida na “Pedagógica” de Enrique Dussel e tem a perspectiva de anular os processos 
de dominação do “Eu” do centro sobre o “Outro da periferia”, identificando de modo provisório os 
principais atores deste processo para identificarmos também as possibilidades de evitarmos o filicí-
dio que se coloca nos desejos dos pais, das instituições educacionais e da sociedade em que as crian-
ças estão inseridas, a nosso ver, como vítimas. Posto isto entendemos que a relação entre filosofia e 
infância não apenas possibilita perceber-se oprimido, mas também desenvolver capacidade crítica de 
reconhecer o mundo em que está inserido, permitindo cada vez mais um papel autônomo e de pro-
tagonismo na sua existência e de reconhecimento de sua alteridade imprescindível para a libertação, 
tornando-se o não ser em ser.
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FLIPPED CLASSROOM – AULA  
INVERTIDA COM UTILIZAÇÃO  
DE UMA ROTINA DE PENSAMENTO
Instituição: Colégio Arbos
Autoria: Mirene Zaghetto Armani Lemos [mirene.lemos@arbos.com.br] 
Renata Constantinov [renata.constantinov@arbos.com.br] 
Denise Garbim [denise.garbim@arbos.com.br] 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 
Protagonismo dos alunos nos estudos

Essa atividade visa antecipar o conteúdo para que o aluno, em classe, possa contribuir com suas 
descobertas para enriquecimento da aula e motivar o interesse dos alunos. Essa metodologia 
otimiza o tempo didático do professor em classe e faz com que os alunos se sintam mais prepa-
rados. Os alunos antecipam o estudo através da videoaula, compartilham suas descobertas com 
o grupo, realizam a dinâmica "Cabo de Guerra", refletindo sobre o conteúdo apresentado e rea-
lizando atividades sobre o tema proposto. Através de uma maneira lúdica, os alunos apreendem 
o tema abordado em contato com diversas ferramentas de estudo.

FOLCLORE: TRADIÇÃO, VALORES 
E COSTUMES DE UM POVO
Instituição: Colégio Paulista – Copi
Autoria: Izabel Duarte da Costa Miranda [izabelduarte8@gmail.com] 
Márcia Ferreia Fogato Sobral Benegas [marciabenegas@ig.com.br] 
Marcelly Fernanda Amaral [marcellyfe@yahoo.com.br] 
Área: História

Resgatar a importância do folclore; Construir conhecimentos na interação com o outro e com o 
meio; Valorizar manifestações culturais de um povo; Participar de atividades que envolvam tradições 
folclóricas regionais; Conhecer e resgatar lendas tradicionais; Experimentar e preparar comidas típi-
cas brasileiras; Explorar a riqueza de textos do folclore brasileiro; Conhecer adivinhações, parlendas  
e trava-línguas; Exercitar a imaginação e a criatividade por meio de brincadeiras e músicas; Cons-
truir brinquedos antigos com sucata; Utilizar a leitura e escrita como suporte para recontar histórias  
e lendas; Fazer registros artísticos das atividades desenvolvidas; Participar da escrita de textos coletivos. 
Apresentação do tema por meio de dramatização; Contação de histórias/lendas tradicionais; Aprecia-
ção de vídeos e músicas da tradição popular; Exploração de brincadeiras antigas e parlendas; Estudo 
do meio em um sítio; Escritas coletivas de receitas e lendas; Confecção de um álbum de figurinhas 
com os trabalhos desenvolvidos. As tradições populares são mantidas através do folclore. O desenvol-
vimento de atividades pedagógicas em torno do folclore é uma importante contribuição na formação 
do espírito de cidadania e de nacionalidade do aluno. Ao mesmo tempo em que passa a se perceber 
como ser universal, cidadão do mundo, necessita conhecer suas raízes, identificando-se com seu grupo 
social: sua linguagem, sua história e a de sua comunidade. Nesta faixa etária o lúdico no processo  
de aquisição da linguagem escrita torna o trabalho do Folclore ainda mais rico para os alunos.
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FORMAS DE REGISTROS DE 
ESTUDO INDIVIDUAIS

Instituição: Colégio Oswald de Andrade
Autoria: Eric Rodrigues Netto [eric.netto@Colégiooswald.com.br] 

Sheila Cristina Cabral de Sousa Paes Barreto [sheila.barreto@Colégiooswald.com.br] 
Bruna Giuliano Claro da Silva [brunagiuliano@hotmail.com] 

Área: Língua Portuguesa: Registro – Portifólio

Esse projeto, que ocorreu com alunos do 5o ano do Fundamental I, visou o aprimoramento 
das formas de registros pessoais, transitando por diversas áreas do conhecimento: em História 
e Geografia, conteúdos sobre a escravidão no Brasil; em Língua Portuguesa, artigo de opinião  
e elaboração de argumentos. Numa primeira fase identificamos que a maioria dos registros seguia 
um certo padrão descritivo, com uso de textos por extenso e tópicos, isoladamente ou de forma 
mista. Para a segunda etapa, retomamos os registros feitos anteriormente visando ampliação utili-
zando principalmente recursos gráficos (setas, linhas, caixas, balões etc). Na etapa final, utilizamos  
recursos digitais por aplicativos específicos para registros de estudos. Buscamos, assim, enriquecer 
o instrumental de estudos disponível em projeção para uma nova etapa escolar, com a chegada do 
Fundamental II no próximo ano.

FORMAS E IDENTIDADE – ARTE 
SENSORIAL PELA INFÂNCIA

Instituição: Liga Solidaria
Autoria: Gabriela da Silva Ribeiro [gab31ribeiro@gmail.com] 

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Arte sensorial

Este trabalho visa dar significado, aprofundar e reconhecer as produções em arte pelo contato sen-
sorial, pelo símbolo e pela livre criação. Propõe desenvolver o campo imaginativo e motor de cada 
criança através de seu repertório de vida, estimulando seus processos de criação em arte. Desenvol-
ver o campo cognitivo e motor, a autonomia criativa e a exploração de novos materiais. Valorizar 
a estética pessoal através do símbolo singular de cada um. Apreciar produções coletivas e pessoais 
através da reflexão de símbolos e suas histórias. Criar um ambiente de tranquilidade para a produção  
de arte, provocando a conscientização, a atenção, a concentração, e amenizar a ansiedade tão comum 
na infância.
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FRIDA KAHLO: REFLEXÕES ACERCA DE 
SUA OBRA E DA HISTÓRIA MEXICANA
Instituição: Escola Internacional de Alphaville
Autoria: Ronaldo Santos Torres Silva [rothuzs@gmail.com] 
Maíra Barbosa Pereira [mairapereira6@gmail.com] 
Área: Língua Estrangeira – Espanhol

O projeto foi desenvolvido em uma escola particular situada no município de Barueri com o 5o 
ano do Ensino Fundamental 1, durante as aulas de espanhol junto à biblioteca escolar, contando 
com a participação da professora desta língua, do bibliotecário responsável e da professora de artes. 
Tendo como focos principais o conhecimento e envolvimento das crianças com a cultura e histó-
ria mexicana e a compreensão da obra e do posicionamento político de Frida Kahlo, o trabalho 
de aproximadamente um trimestre alcançou a reflexão coletiva acerca de questões que permeiam  
a obra de Frida e o contexto sócio-histórico em que a artista viveu. O diálogo sobre as emoções tra-
zidas por Frida em sua obra, principalmente em seus autorretratos, possibilitou a conscientização 
sobre questões de gênero e sobre as desigualdades vivenciadas pela população mexicana ao longo 
de anos de história de conflito com os Estados Unidos. A escrita de episódios da vida de Frida 
recontou sua história de maneira fictícia, porém levando em consideração as premissas históricas 
estudadas. A apreciação das obras de Frida culminou na montagem de uma exposição de algumas 
de suas obras, seguida pela exposição de autorretratos produzidos pelas crianças. Conclui-se que  
o trabalho proporcionou uma aquisição significativa de conhecimento cultural, artístico, histórico 
e social que se relaciona e dá sentido ao estudo da língua espanhola.

FUTURO SUSTENTÁVEL
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Kelly R. V. Biazoto [kelly.biazoto@objetivosorocaba.com.br] 
Alini Caboatan do Prado [alini.prado@objetivosorocaba.com.br] 
Área: Ciências Naturais

Este projeto teve como objetivo geral apresentar alguns processos de produção de energia, transmitir 
a importância do uso de energias limpas e renováveis no âmbito sustentável e estabelecer relação com 
os benefícios que a sustentabilidade pode trazer à sociedade. Como proposta, o projeto teve a criação 
de objetos (brinquedos, maquetes e outras ideias), sempre pensando na utilização de energias reno-
váveis e no estímulo à imaginação dos alunos, para a criação de algo que colaborasse com um futuro 
melhor. Além disso, o projeto também relacionou a aprendizagem sobre as energias renováveis e fez 
com que os estudantes refletissem sobre suas atitudes, visando a um futuro mais sustentável.
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GAME: MILLION QUIZ
Instituição: EMEF Profa Odila de Souza Oliveira

Autoria: Paula Alexandra Alves Pereira [hermionebarsa@gmail.com] 
Área: Língua Estrangeira – Inglês

Este projeto de Língua Inglesa é um game com perguntas e respostas que pode ser utilizado do 5o 

ano ao 8o ano, bastando para isso separar as questões por nível de dificuldade. Equipes de cinco 
alunos competem de forma amigável entre si para ver qual grupo consegue acertar mais respos-
tas. Utilizado nos últimos vinte minutos finais de aula, visa a estimular o trabalho em grupo dos 
alunos, desenvolver o racíocino rápido, trabalhar com a memonização, o conhecimento prévio e o 
conhecimento de mundo (sobre vocabulário, gramática, etc), promover a socialização e o respeito 
aos colegas, às regras e à disciplina em sala de aula.

GRUPO DE PESQUISA 
INTERDICIPLINAR NO 5O ANO

Instituição: Escola Villare
Autoria: Maria de Fátima Teles [fatima@escolavillare.com.br] 

Janaina Maria Carvalho Katinskas [profjanainakatinskas@gmail.com] 
Área: Ciências Naturais

O Grupo de Pesquisa Interdisciplinar foi organizado com as turmas de 5o ano da Escola Villare. 
Neste projeto temos a integração das áreas de ciência e tecnologia, apoiadas nas propostas funda-
mentais de leitura, escrita e nos conceitos de História e Geografia. Divididos em pequenos grupos, 
os alunos tiveram como objetivo trabalhar com situações-problema e desenvolver habilidades para 
resolvê-las. O tema da pesquisa são as árvores do Espaço Verde Chico Mendes. O desafio proposto 
aos grupos é investigar e documentar informações sobre algumas árvores que fazem parte do par-
que principal da cidade. Como em todo projeto de pesquisa, estão em jogo importantes situações 
de planejamento, decisões quanto à organização de tempo, registros sistemáticos das observações, 
comparações de resultados, entre outros. Nos primeiros desafios foram propostas atividades de 
exploração de mapas, bússola e metodologias de pesquisa voltadas à observação. A curiosidade,  
a grande disposição e interesse foram marcas das primeiras experiências em torno deste rico projeto. 
A segunda etapa do projeto se destinou à elaboração dos produtos finais da pesquisa. Os alunos 
foram organizados em novos grupos com o objetivo de elaborar um único herbário como acervo 
do material coletado, infográficos sobre as árvores, um catálogo informativo, o mapa pictórico do 
Espaço Verde Chico Mendes, vídeos informativos utilizados no app “Aurasma”, placas de identifi-
cação de cada espécime estudada, a planta ampliada do campo de estudo e os modelos das árvores 
em miniaturas. Para cada um desses produtos foi necessário um planejamento rigoroso das etapas 
e a aprendizagem de diferentes procedimentos. Aliadas às praticas da pesquisa sobre as árvores, 
importantes atitudes deram a forma a este percurso e constituíram conteúdos fundamentais de 
aprendizagem, entre elas a persistência, a capacidade de pensar reflexivamente, a responsabilidade, 
a escuta do outro e a ação cooperativa.
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GUERRA E PAZ
Instituição: Wish Bilingual School
Autoria: Marina Gadioli Lenzi Mari [gadioli.m@gmail.com] 
Maria de Lourdes Lopes [mllopes09@gmail.com]  
Juliana Cristina Aguiar Negrisolli [jumaguiar@gmail.com] 
Área: História

Através de um projeto multidisciplinar sobre as histórias de Malala e Anne Frank, entramos em 
um mundo de conflitos e injustiças para trabalhar justamente o oposto: a empatia, a harmonia, 
a tolerância e o respeito com o outro. Exploramos desde histórias reais de pessoas que passaram 
pela guerra até a filosofia do Aikidô, passando pela construção de armas artesanais e pelo quadro 

“Guerra e Paz”, de Portinari. Acabamos por construir três espaços na Mostra de Artes da escola que 
representavam toda essa trajetória e arrecadamos doações para refugiados no Brasil, que foram 
entregues pelos próprios alunos.

"...HÁ SEMPRE UM ÔNIBUS QUE PASSA  
NA VIDA DE CADA UM DE NÓS. FIQUE  
DE OLHOS ABERTOS: NÃO PERCA O SEU"
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Autoria: Adriana Pedroso Cavazzana [adriana.cavazzana@elvirabrandao.com.br] 
Cecília Guimarães Toldi De Carvalho [cecilia.carvalho@elvirabrandao.com.br] 
Área: Língua Portuguesa

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.

I-PAD TRANSFORMANDO O 
ENSINO E A APRENDIZAGEM
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Autoria: Carla Brenes Teixeira [cbt@portoseguro.org.br] 
Tenile Fiolo Duarte [tfd@portoseguro.org.br] 
Área: Informática

Esse projeto visa partilhar e demonstrar práticas pedagógicas que permitam desenvolver nos alu-
nos a autonomia para o uso das ferramentas tecnológicas, assim como a autoria de conhecimento, 
utilizando vários Apps para realizar recontos de histórias, registros e criar situações de aprendiza-
gens colaborativas. O processo de desenvolvimento e aprendizagem dos conteúdos foi planejado 
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e organizado por meio de duas grandes vertentes, a formação pessoal e social e o conhecimento 
de mundo. As ferramentas utilizadas para alcançar tal objetivo foram: equipamentos multimídia, 
lousa digital e a disponibilização de iPads com Apps educacionais. Percebemos que o uso dessas 
novas ferramentas em sala de aula possibilitou muito interesse por parte dos alunos, assim como 
um desenvolvimento notório na aprendizagem dos mesmos. 

IDENTIDADE E ARTE CONTEMPORÂNEA 
– HIBRIDISMO DE LINGUAGENS COM 

CRIANÇAS DOS ANOS INICIAIS 
Instituição: EE Brigadeiro Faria Lima

Autoria: Dione Pozzebon [dionepzn@gmail.com] 
Área: Artes Plásticas

Esse projeto teve como intuito, através do hibridismo de linguagens e obras da arte contemporânea, 
possibilitar e estimular o aluno para a percepção de uma imagem positiva de si, ampliando sua auto-
confiança através das linguagens artísticas. O projeto também buscou estimular a descoberta, pelos 
alunos, de suas particularidades, contribuindo para a aceitação do outro, das diferenças e reforçar as 
atitudes de respeito à diversidade. Além disso, desenvolver a imaginação e a criatividade; proporcio-
nar a experiência com diferentes linguagens artísticas; explorar o uso de diferentes materiais; estimu-
lar e explorar a criatividade, com a produção de retrato e auto representação. O trabalho realizado 
com as crianças do 1o e 2o ano do Ensino Fundamental partiu da apreciação da obra “Fábula do olhar” 
da artista Virginia de Medeiros. E assim buscou-se explorar as questões da identidade através do uso 
de diversas linguagens artísticas. Primeiramente, as crianças conheceram a obra da artista e a partir 
dela foram desenvolvidas atividades relacionadas ao teatro, com uso de objetos cênicos, jogos tea-
trais, criação de personagens, onde as crianças foram desenvolvendo a expressividade. Com a escolha  
de acessórios, roupas e cenário as crianças foram fotografadas, criando seus retratos, com poses, ges-
tos, expressando suas particularidades com muita alegria. Posteriormente, com as fotos impressas, 
puderam imaginar e criar, explorar novos materiais para intervir nas fotos através do desenho e da 
pintura. A produção desenvolvida permitiu às crianças a descoberta de novas possibilidades de se ver 
e de ver o outro, respeitando a diversidade. Um processo que permitiu apreciar a arte contemporânea 
e perceber como a mesma possibilita novas percepções da atualidade. 

ILUSÃO DE ÓPTICA
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

Autoria: Wilse Maria Noronha [wilse.noronha@objetivosorocaba.com.br] 
Flávia Barroso [flávia.barroso@objetivosorocaba.com.br] 

Juliana Serrano [juliana.serrano@objetivosorocaba.com.br] 
Área: Ciências Naturais

Com o intuito de mostrar aos alunos que a ilusão de óptica é “aquilo que, quando olhamos, pa-
rece, mas não é”, os alunos do 5o ano foram desafiados a vivenciar diversas situações em que ela se 
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faz presente. Experiências foram feitas, questões surgiram e a curiosidade se tornou um elemento  
a mais em nossas aulas. E o que começou como uma investigação, passou a ser um processo praze-
roso de aquisição de conhecimento, tendo o aluno como protagonista e autor do seu próprio saber.

INCLUSÃO: QUE "SÍNDROME" É ESSA?
Instituição: EM Prof. Aurelino Leal
Autoria: Tania Regina dos Santos [proftaniaregina@terra.com.br] 
Área: Gestão da aula – Tema:

Que "Síndrome" é essa? Como "síndrome" a inclusão está presente, com sua transversalidade,  
no cotidiano escolar, com suas doenças, com morbidades, e complexidades, nem sempre conheci-
das ou reconhecidas no universo escolar; principalmente quando tão rara quanto a Síndrome de 
Angelman – de origem genética, descoberta pelo médico britânico Harry Angelman. Considerando 
a metáfora: Que "síndrome" é essa?, observaram-se características apresentadas por um dos alunos: 
dificuldades motoras, fascínio por água, estrabismo severo, marcha comprometida, entre outras, 
que provocaram a busca de informações esclarecedoras. Nas consultas e pesquisas na internet, por 
comparação dedutiva, hipoteticamente constatou-se a Síndrome de Angelman. Com respaldo das in-
formações disponibilizadas, pela ASA-Associação Síndrome de Angelman, foi desenvolvido trabalho 
docente durante o ano de 2015, com objetivo de auxiliar o processo de aprendizagem e integração 
social do aluno. Também foi elaborado relatório com base na investigação docente e enviado para o 
AEE-Atendimento Educacional Especializado, com intuito de mobilizar a equipe multifuncional de 
atendimento específico para atender o aluno e confirmar a hipótese. Portanto, o presente trabalho tem 
por objetivo apresentar, ainda que hipoteticamente, a síndrome e as ações que estão possibilitando  
o desenvolvimento do aluno. 

INVENCIONICES – UM ESTUDO 
DA NATUREZA SOB O OLHAR 
DE MANOEL DE BARROS
Instituição: Escola Vera Cruz
Autoria: Inez Pinheiro Christino Netto [zizispinheiro@gmail.com] 
Andrea Gurgel Marrey [deiamarrey@hotmail.com] 
Área: Ciências Naturais

Esse projeto propõe um estudo da paisagem natural "Mata Atlântica" a partir do olhar sensível do 
poeta Manoel de Barros. Uma oportunidade para as crianças aproximarem-se da Natureza com um 
olhar afetivo, prestando atenção desde às coisas mais miúdas até as mais monumentais de um am-
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biente natural, perceberem suas relações e a relação do ser humano com todos os outros seres vivos, 
trazendo uma dimensão de pertencimento e respeito. A partir da leitura de muitos poemas do autor, 
perceberem também as possibilidades criação, imaginação e invenção que aumentem esse olhar sobre 
o mundo. Nas palavras do próprio Manoel de Barros: "O olho vê, a lembrança revê e a imaginação 
transvê. É preciso transver o mundo". A partir daí, num movimento de criação e imaginação, a in-
venção de "objetos para ajudar a natureza" começa a ser vivenciado pelas crianças, que inventam um 

"enchedor de cogumelos", um "multiplicador de natureza", um "renovador de folhas em decompo-
sição", entre outros objetos. Ao final, a exposição desses objetos fazendo parte da Exposição de Artes 
de nossa escola, fechando um ciclo de aprendizagens significativas e importantes.

IT'S HALLOWEEN NIGHT!: APRIMORANDO 
COMPREENSÃO ORAL EM LÍNGUA INGLESA

Instituição: Stance Dual School
Autoria: Bianca Rodrigues dos Santos [biancarsantos@yahoo.com.br] 

Área: Língua Estrangeira – Inglês

No dia 31 de outubro, véspera da festa cristã ocidental do Dia de Todos os Santos, é celebrado  
o Dia das Bruxas, também chamado de Halloween. Para celebrar essa data, diversas atividades são 
propostas na escola e, unindo isso ao interesse dos alunos por vídeos e músicas, planejamos uma 
sequência didática objetivando apresentar alguns dos personagens de Halloween e desenvolver  
a compreensão oral em Língua Inglesa com o 1o ano do Ensino Fundamental. Desse modo, essa 
comunicação propõe-se a apresentar como esse trabalho foi realizado utilizando recursos audiovi-
suais e diferentes configurações de grupo.

JOGO COMO FERRAMENTA PARA 
COMPREENSÃO DO SISTEMA DE 

NUMERAÇÃO DECIMAL
Instituição: Colégio Pentágono

Autoria: Carla Aparecida Conrado Reis [carlaconradoreis@icloud.com] 
Maria Fernanda Malvezzi dos Santos [mafe_malvezzi@hotmail.com] 

Área: Matemática

O Sistema de Numeração Decimal é um sistema posicional, onde, cada algarismo representa deter-
minado valor, dependendo do lugar que ocupa no número. Por volta dos 6 a 7 anos, a criança ainda 
não lida com valores simbólicos. Portanto, jogos, atividades, histórias infantis e brincadeiras que re-
lacionem números e quantidades concretas são fundamentais. Nossa proposta foi iniciar o trabalho 
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com o Sistema de Numeração Decimal, evidenciando o lúdico, de maneira contextualizada e com 
linguagem adequada. Brincando com a primeira calculadora do mundo, nossas mãos, e material não 
estruturado, estimulamos a reflexão sobre a função do valor posicional dos números. Utilizaremos 
os recursos tecnológicos e promoveremos uma oficina para apresentar nossa prática de sucesso com  
os jogos de matemática em sala de aula. “Eu Experimento... Descubro... Invento... Só então compreendo 
e aprendo!” Luzia Ramos

JOGO DA VIDA SAUDÁVEL
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Autoria: Maria Isabel Gaspar Penteado [bel-penteado@uol.com.br] 
Eduardo Garcia [eg@portoseguro.org.br]  
Luis Fernando Rocha Rosário [lrosario@portoseguro.org.br]
Área: Educação Física Tecnologias

Esse projeto envolveu os alunos de 8 a 10 anos do Ensino Fundamental 1. O objetivo é fazê-los 
vivenciar sua rotina e perceber se suas escolhas com relação a atividades e alimentação estão ade-
quadas e saudáveis. Foi utilizado um jogo virtual no tablet e uma aula de Educação Física com um 
circuito de atividades físicas simulando a rotina normal dos alunos. Os resultados foram muito 
positivos, os alunos alcançaram os objetivos propostos, podendo refazer a atividade e perceber 
quais mudanças devem ocorrer na sua rotina para torna-la mais saudável. Ao final do jogo, o aluno 
recebe uma classificação obtendo medalhas de ouro, prata ou bronze o que os motiva a repetir para 
obter um resultado cada vez melhor.

JOGOS E DINÂMICAS EM SALA DE AULA
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Autoria: Adriana Maura Maria Carvalho [acarvalho@portoseguro.org.br] 
Denise Adriana Polpeta Teodoro [dap@portoseguro.org.br] 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Temas Integrados

Celso Antunes (2003) cita o seguinte sobre o jogo: “O jogo é o mais eficiente meio estimulador das 
inteligências, permitindo que o indivíduo realize tudo que deseja. Quando joga, passa a viver quem 
quer ser, organiza o que quer organizar, e faz escolhas sem limitações. Pode ser grande, livre, e na acei-
tação das regras pode ter seus impulsos controlados. Brincando dentro de seu espaço, envolve-se com 
a fantasia, estabelecendo um gancho entre o inconsciente e o real”. De acordo com Celso Antunes, 
afirmamos que o lúdico proporciona momentos mágicos e únicos na vida dos alunos, pois no jogo há 
um instante que diverte, ensina e desenvolve o raciocínio e a criatividade além de obter responsabili-
dades, comprometimentos, participação, respeito a diferenças... nas diferentes situações vivenciadas. 
O jogo com certeza sempre trará resultados para uma melhora na educação, no andamento das aulas, 
nas relações interpessoais, provocando uma aprendizagem significativa que ocorre gradativamente 
e inconscientemente de forma natural, tornando-se um grande aliado dos professores na busca de 
bons resultados. O professor precisa buscar novos padrões de conduta em relação aos alunos, acres-
centando aos seus métodos e técnicas, outros tão eficazes como estratégias do desenvolvimento na 
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sua sala de aula. Os jogos e as dinâmicas visam dar um suporte para professores que já atuam no 
ambiente escolar, e aos futuros professores, a tornar suas aulas mais dinâmicas fazendo com que  
a sala de aula se transforme sempre em um lugar mais prazeroso, construindo a integração entre 
todos que a frequentam. Hoje vivemos em um mundo com novas tecnologias que nossos alunos, 
cada vez mais, frequentam. Jogam e fazem tudo, quase que exclusivamente on-line. Vamos acom-
panhar sim, mas precisamos resgatar também as relações interpessoais e as vivências práticas com  
o outro. As pessoas hoje em dia precisam ser cuidadas, precisamos entender e ajudar na formação de 
pessoas, PARA FORMAR LIDERES NO FUTURO.

JOGOS MATEMÁTICOS
Instituição: Colégio Genius

Autoria: Raquel de Souza Perota [raquelperota@hotmail.com] 
Gabriela Zazini Estevam Martins [gabyzazini@ig.com.br] 

Área: Matemática

O projeto foi realizado com os alunos do Fundamental do 1o ao 5o ano, partiu da necessidade de se 
trabalhar a matemática de uma forma lúdica, proporcionando aos alunos a vivência dos conteúdos 
trabalhados em sala de aula. O uso de jogos como apoio para aprendizagem é um recurso que apre-
senta bons resultados, pois permite aos alunos desenvolverem meios de se resolver em problemas, 
como por exemplo, quando trabalhamos o livro: “Os problemas da família Gorgonzola”, que utiliza 
a criatividade e a participação de todos. Outras técnicas foram utilizadas como a criação de jogos 
de tabuleiros, e realização de jogos cooperativos, com possíveis adaptações; além disso, a maioria 
das atividades foram realizadas em equipes, onde os alunos puderam fazer a troca de experiências, 
proporcionando momentos de interação entre alunos e professor. Com o intuito de trabalhar as 
quatro operações com um linguajar de fácil entendimento, uma vez que se é trabalhado de forma 
lúdica, os objetivos propostos foram atingidos.

KIDSPIRATION: A TECNOLOGIA AUXILIANDO 
O ESTUDO NO FUNDAMENTAL I

Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Ana Cristina Santiago Gonzalez [anacristina@liceusantista.com.br] 

Bruna Scarlate Avelaria Amarante [brunascarlate@liceusantista.com.br] 
Luciana Batista Teixeira Macetto [luteixeira@liceusantista.com.br] 

Área: Ciências Naturais

O mapeamento conceitual é uma técnica poderosa de ensino e aprendizagem, além de ser uma 
excelente estratégia de estudo. Por isso no ano de 2015 as professoras dos 3o anos do Fundamental 
1 do Liceu Santista iniciaram um trabalho com o aplicativo KIDSPIRATION como forma de viabi-
lizar a aprendizagem de conteúdos escolares de forma significativa para seus alunos. As atividades 
realizadas com o uso do mapa conceitual proporcionaram aos alunos melhor organização e estudo 
dos conteúdos dados nas aulas. Com isso, os alunos puderam ter mais segurança para realizar suas 
avaliações, pois estudaram com mapas conceituais construídos em sala. 
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LEARNING TO LEARN WITH STORYTELLING
Instituição: Colégio Santa Amália
Autoria: Fabiana Ferreira da Silva [fabiana.fabi08@gmail.com] 
Área: Língua Estrangeira – Inglês

Aliar leitura e aprendizado de uma língua estrangeira (no caso a língua inglesa) fazendo uso  
de recursos tais como jogos, rimas, canções, vídeos e registros, se mostrou uma maneira eficaz de 
ensinar não só vocabulário quanto pequenas estruturas em língua estrangeira. Contextualizar os 
conceitos aprendidos em sala de aula faz com que os alunos se motivem cada vez mais, aumen-
tando dessa forma o interesse deles não só pelo idioma como também pelo imprescindível ato da 
leitura. Como produto final, os alunos confeccionaram um mini livro para compartilharem em 
casa, com suas famílias. Essa também é uma prática muito apreciada, pois dessa forma a família 
pode participar mais ativamente do aprendizado dos educandos.

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E 
PRODUÇÃO: QUAL A RELAÇÃO?
Instituição: Colégio Pueri Domus
Autoria: Fabiola Gomes Pinho Reis [fgpreis@gmail.com] 
Andrea Gomes Bello Grell De Moraes [agbgmoraes@yahoo.com.br] 
Área: Língua Portuguesa

O trabalho desenvolvido abordou a relação entre leitura, interpretação e produção textual, levando-
-se em conta que a escola precisa pensar sobre o papel do trabalho com os diferentes gêneros tex-
tuais, como ferramentas de apropriação e desenvolvimento não só de competência linguística, mas 
de construção de diversos saberes advindos de diferentes áreas, tempos de aprendizagem e momen-
tos conceituais, diferentes expectativas, experiências e saberes constituídos. Uma das tarefas escola 
é colocar o aluno em contato com leitura de qualidade, criar condições para que o aluno vivencie 
o papel de escritor, garantindo a função social, a alegria, a troca, a participação, a criatividade e a 
escolha; desenvolver compreensão e domínio de diferentes linguagens, dentre elas a escrita formal. 
Expressar a compreensão a respeito de um tema é uma habilidade que depende das competências 
de ler e interpretar. O desenvolvimento da competência leitora garante ampliação das habilida-
des de leitura de mundo e de expressão em relação a estas habilidades, que são interdependentes  
e cumulativas, e vão se desenvolvendo e se aprimorando ao longo do processo de escolaridade.  
A ideia de estimular e orientar os alunos a reescrever seu texto por meio de bilhetes está ligada à 
certeza de que a fase de aprimoramento em uma atividade escolar de escrita é crucial. Ao intervir 
de modo diferenciado, dispensando a cada estudante a atenção que ele demanda, o professor pode 
mediar, ou “catalisar”, a aprendizagem da escrita de um gênero discursivo. Mandar bilhetes é uma 
prática pedagógica dinamizadora que incorporamos constantemente, porque proporciona um mo-
mento de diálogo mais individualizado entre professor e aluno.
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LEMBRANÇAS DE CRIANÇA: MEMÓRIA 
LITERÁRIA – A LEITURA COMO ELO 

ENTRE O PASSADO E O PRESENTE
Instituição: EMEF Profa Ana Íris do Amaral

Autoria: Ana Cristina Motta da Silva [anacristina.motta@uol.com.br] 
Área: Língua Portuguesa

O projeto Lembranças de Criança: Memória Literária – a leitura como elo entre o passado e o 
presente foi desenvolvido no ano letivo de 2015, em uma turma de terceiro ano do Ensino Funda-
mental. Cada criança apresentou para a turma a sua memória literária. Uma vez por semana uma 
criança era a mediadora de leitura para a turma e depois seguíamos com sequências didáticas sobre 
o livro apresentado, desde reescrita, mudança de final, ilustrações... No final do ano letivo, lança-
mos um livro da turma com produções textuais das crianças. As crianças interagiram com vários 
gêneros textuais, desde lendas, contos de fadas, narrativas, fábulas...

LER E ESCREVER PARA ESTUDAR 
– O ENCONTRO ENTRE LÍNGUA 

PORTUGUESA E ESTUDOS SOCIAIS
Instituição: Escola Vera Cruz

Autoria: Wania Lopes Ribeiro [waniah1@hotmail.com] 
Carla Helena Bettini Ronco [carlaronco@hotmail.com] 

Área: Língua Portuguesa

No ano de 2015 iniciamos um projeto de leitura e escrita que possibilitou a integração de duas áreas 
do currículo do 3o ano: Língua Portuguesa e Estudos Sociais. O projeto teve como objetivos ensinar 
a ler e escrever textos expositivos, legendas de fotografias e de objetos, tendo como tema de estudo as 
diferentes culturas dos povos indígenas brasileiros. Com o objetivo de comunicar a produção textual 
dos alunos, foi realizada uma exposição sobre variados aspectos das culturais indígenas. Cada sala do 3o 
ano teve como desafio a composição de um texto coletivo que contemplasse um dos aspectos expostos 
e a reunião de objetos e imagens sobre o tema. Para a produção deste texto, precisaram aprender pro-
cedimentos de estudo e aspectos linguísticos do gênero, tais como: organização composicional, tempo 
verbal, título, subtítulo, ilustrações, mapas, entre outros. Como resultado desse trabalho os objetivos de 
aprendizagem das duas áreas não foram apenas somados, mas sim potencializados.
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LER PARA ESTUDAR  
O MUNDO AO MEU REDOR
Instituição: Colégio Pueri Domus
Autoria: Fabiola Gomes Pinho Reis [fgpreis@gmail.com] 
Andrea Gomes Bello Grell De Moraes [agbgmoraes@yahoo.com.br] 
Área: Língua Portuguesa

O projeto "Ler Para Estudar O Mundo Ao Meu Redor" foi realizado com os alunos do 5o ano C, da 
EE Fulvio Abramo sob orientação da Profª Andreia Fernandes de Souza entre os meses de abril e 
setembro de 2014. Este projeto tinha como principal objetivo ler para estudar, no qual os alunos 
conheceram textos científico que tratavam sobre diversos conceitos relacionados ao meio ambiente 
e em especial o desmatamento. Os alunos aprenderam a selecionar informações relevantes em um 
texto, produzir esquemas e organizar uma comunicação oral. Este projeto foi premiado pela Fun-
dação Victor Civita no Premio Educador Nota Dez/2015.

LÍNGUA DE SINAIS INCLUSÃO 
SOCIAL (LIBRAS)
Instituição: Instituição de Amparo à Criança Asas Brancas
Autoria: Ana Claudia Maciel de Moraes [acmm5678@gmail.com] 
Juliana Correia de Oliveira Gomes [jujuasasbrancas@gmail] 
Luis Fernando Araujo [lusfernandoaraujo@yahoo.com.br] 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Inclusão

Este Trabalho teve de mostrar o discurso sobre o ensinamento de libras, a língua de sinais para 
o mundo ouvinte em relação ao mundo do surdo. A preocupação deste trabalho foi identificar 
como trabalhar com libras e aplicar no dia a dia dos alunos para que eles tenham consciência  
da inclusão de alunos surdos em sua turma. Este Projeto tem dado noções gerais sobre a Língua 
de Sinais, sobre as diferenças de raça, cor, religião, cultura. Colocamos o alfabeto em sinais em um 
lugar visível. Realizamos o alfabeto junto com as crianças, depois elas sozinhas. E para perceber 
a sensação de não enxergar. Dividimos a classe em duplas, cada criança de uma dupla, usa uma 
máscara preta e, ao lado vai o colega acompanhando. Em seguida conversamos com a classe qual 
foi a sensação. Para desenvolver o sentido do tato Levamos para aula diferentes texturas e máscaras 
e uma sacola com diferentes materiais (lápis, borracha, clipe, corda, cd, Fita, adesiva, lã etc.) como 
os olhos tapados a criança tentava identificar que material estava em mãos
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MANIFESTAÇÕES DA SEXUALIDADE 
INFANTIL NO ESPAÇO ESCOLAR: 

UM ESTUDO COM CRIANÇAS DO 2O 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Carla Danielle da Silva [carladanielle08@hotmail.com] 

Área: Orientação Educacional – Tema: Sexualidade Infantil

Com base nos meus conhecimentos prévios, as observações, entrevistas e estudos de documentos das 
instituições onde foram realizados os estágios obrigatórios do curso de Pedagogia, pude identificar 
a relevância e importância de realizar a pesquisa voltada para o assunto em questão por perceber 
o despreparo dos professores diante das manifestações da sexualidade infantil em situações como: 
conversas relacionadas a namoro por parte das crianças, exclusão e resistência de algumas crianças 
por questões relacionadas ao gênero, questionamento sobre o nascimento dos bebês, masturbação 
etc. Junto a isto, atualmente trabalho como auxiliar de classe no 2o ano do Ensino Fundamental  
e a minha ligação direta com os alunos também mostrou a necessidade de se abordar a sexualidade 
infantil, à medida que também o assunto não é discutido ou abordado no espaço escolar. Não apenas 
pensando em como suprir os questionamentos que surgem das crianças na fase denominado por 
Freud (1905/1976) como investigações sexuais infantis, mas pela necessidade de saber como intervir 
diante dessas manifestações. A importância da compreensão de cada fase do processo psicossexual, 
no que diz respeito ao desenvolvimento da aprendizagem e as relações sociais estabelecidas que ao 
fim influenciará na construção da subjetividade e preparação para a vida adulta do sujeito.

MANUAL DE EXPERIMENTOS: 
FÍSICA PARA CRIANÇAS

Instituição: SESI CE 339 – Araraquara
Autoria: Graziella Felizari dos Santos [felizabba@hotmail.com] 

Área: Ciências Naturais 

Criado para o Ano Internacional da Luz e com o objetivo de desenvolver a alfabetização científica, 
o trabalho “Manual de Experimentos: Física para Crianças” foi desenvolvido junto aos alunos do 
3o ano do Ensino Fundamental da escola SESI de Araraquara-SP, partindo de perguntas gerado-
ras que levaram à pesquisa de experimentos que as solucionassem. Ao longo do primeiro quadri-
mestre de 2015, os alunos tiveram a oportunidade de estudar conceitos de refração e reflexão da 
luz, ilusão de ótica, instrumentos óticos (caleidoscópio, taumatrópio) etc. através de experimentos 
divertidos como “Chiclete preto sabor menta”, “A fábrica de arco-íris”, “Os maiores sucessos do 
disco de Newton”, “A luz invisível”, “Peneirando as cores”, “Caleidoscópio”, “Taumatrópio” e “Por 
aqui, Dona Planta”. Ao longo do trabalho, os alunos receberam orientações sobre os materiais  
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e as etapas para a realização de cada experimento; em seguida, eles foram orientados a escrever suas 
conclusões, com base nos resultados e nos conceitos estudados. Os rascunhos, incluindo piadas, 
desenhos e pensamentos, foram selecionados e deram origem ao livro Manual de Experimentos: 
Edição testada, anotada, rabiscada, perdida e reencontrada debaixo da carteira três dias depois 
(Clube de Autores, 2015).

MÁQUINA DA MATEMÁTICA
Instituição: EM Bairro Morro Grande
Autoria: Lucilene Aparecida de Souza da Silva [lucilenesouzaw@hotmail.com] 
Milena Cristina de Souza [elietediasp@hotmal.com] 
Área: Matemática

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 crian-
ças demonstrarem seus interesses e habilidades foi o que motivou o desenvolvimento deste traba-
lho. 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 – Contos 
de Fada – possibilitou às crianças, ao conhecerem os contos, pesquisar sobre esse gênero e seus prin-
cipais 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.

MINHAS PRIMEIRAS HISTÓRIAS
Instituição: Colégio Rio Branco – Campinas
Autoria: Cristiane de Moraes Fabbri Grassi [cristiane.grassi@riobranco.org.br] 
Aline Cristima Piovezana Avanci [aline.avanci@riobranco.org.br] 
Silvia Elaine Pisco Del Grande [silvia.grande@riobranco.org.br] 
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto tem como objetivo dar a possibilidade aos alunos de vivenciarem a autoria na escrita 
de uma história na produção de um livro digital. Escrever sua própria história trabalhando com as 
normas cultas da língua portuguesa. Compreender cada etapa da produção de gênero textual, nesse 
caso uma narrativa, valorizando e respeitando a própria produção e dos colegas. O trabalho foi reali-
zado com os alunos do segundo ano do Ensino Fundamental I. Iniciamos os estudos lendo diversos 
gêneros textuais como por exemplo narrativas, contos de fadas, fábulas, histórias em quadrinhos, em 
que as personagens eram animais que tinham atitudes de seres humanos. Após, iniciamos as discus-
sões e a escrita a respeito das “partes” que compõem uma história (começo, meio e fim). A primeira 
parte precisa ter a caracterização das personagens e do cenário, o leitor precisa se situar na história. 
A segunda parte do texto precisa conter o conflito; nesta parte cabem os diálogos, o suspense e a 
aventura da história. A terceira parte é o final do texto, em que o conflito é solucionado e a aventura 
é concluída. Para finalizar o projeto, fizemos o lançamento do livro digital com uma grande festa, 
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oportunizando ao aluno experimentar mais um momento de autoria, pois compuseram as músicas 
cantadas em show. Os pais, a todo momento do espetáculo, foram convidados a pensar no processo 
de alfabetização e letramento, procurando sensibilizá-los da importância de cada etapa desenvolvida, 
e de toda a sequência que os alunos fizeram em sala de aula para que o Livro Virtual fosse criado.

MOBILIDADE URBANA – TRANSFORMAÇÃO 
DO ESPAÇO E DO OLHAR

Instituição: Escola Viva
Autoria: Dalgimara Vera [dalgimara.vera@escolaviva.com.br] 

Flora Guimarães [florakairos@gmail.com] 
Leandro Paccagnella [leandro.paccagnella@escolaviva.com.br] 

Área: Mobilidade Urbana – Temas integrados

No 5o ano, o Eixo Temático Transformações do Espaço proporciona um trabalho interdisciplinar li-
gado às questões da cidade. Em 2015, os alunos abordaram a mobilidade urbana como uma forma de 
conhecer a nossa cidade e exercitarem o protagonismo. A partir desse tema, os alunos pensaram em 
um logo para esse projeto, confeccionaram e distribuíram panfletos, produziram poesias concretas, 
canções e transformaram espaços da Escola, com o intuito de melhorar o trânsito no seu entorno.  
As propostas desenvolvidas transitaram entre diferentes áreas do conhecimento, envolvendo produ-
ção de texto, poesia, uso de tecnologia (software Inkscape), pintura, intervenções no espaço (adesivos 
com os poemas e frases pela Escola), confecção de fitinhas com frases sobre o tema, inauguração do 
bicicletário público da Escola, conversas com pedestres e moradores do bairro. Assim, foi possível que 
os alunos se percebessem como parte de uma realidade complexa, que nela produz suas marcas. Para 
compreender as transformações do espaço nada melhor do que pensar e agir sobre ele.

MONSTROS DA CIDADE
Instituição: Escola Nossa Senhora das Graças – Gracinha

Autoria: Marcela Juliana Chanan [marcelachanan@gmail.com] 
Área: Artes Plásticas

Monstros Urbanos é um livro que me chamou atenção pela capa, o avistei pela primeira vez em uma 
livraria como destaque de lançamento em 2014. Apanhei-o para folheá-lo e a para minha surpresa tra-
tavam-se de intervenções em fotos de paisagens urbanas que me lembravam a arte urbana que tanto 
admiro. Ideias com as crianças já brotavam na minha cabeça ... A cada página o desejo de ver a próxima 
imagem, de descobrir outro monstro, de conferir a criatividade da autora Renata Bueno e identificar  
o local fotografado. Agora vejo monstros o tempo todo! Levei o livro para a escola e apresentei às crian-
ças. Instiguei-os a adivinharem de quais lugares da cidade eram as fotos. Me surpreendi com a reação 
deles! Terminada a apreciação o livro ficou disponível na sala. Pensei em organizar uma saída com o 
grupo pelas calçadas ao redor da escola e deu certo! Fotografamos e depois trabalhamos no computa-
dor criando cada um seu monstro. A autora Renata Bueno foi ex-aluna da escola e se disponibilizou 
para uma conversa com o grupo, aproveitamos e montamos uma exposição com as produções para 
conversarmos sobre a experiência de conhecer o trabalho dela e produzir monstros.
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MONSTROS URBANOS – INTERVENÇÕES 
CRIATIVAS PARA PROBLEMAS 
NAS RUAS DA CIDADE
Instituição: Escola Santi
Autoria: Alessandra Calegaris [alessandrapaulo@escolasanti.com.br] 
Área: Sociologia

Calçadas rachadas e problemas na sinalização das vias, serviram de pano de fundo para que os 
alunos do 1o ano buscassem soluções criativas para alertar os pedestres que circulam pelo bairro 
sobre problemas no entorno da escola. Conheceram artistas e aprenderam mais sobre arte urbana, 
logo saíram pelas ruas ao redor da escola fotografando problemas e solicitando autorização dos 
proprietários para a realização da intervenção, por último foi só deixar a imaginação fluir para que 
as criações artísticas das crianças, suas formas e cores passassem a servir como um alerta para os 
pedestres que utilizam essas vias.

NAVEGANDO PELO BRASIL COLONIAL
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Autoria: Christiane Klarge [christiane.klarge@makenzie.br] 
Raquel Diório [aquel.diorio@makenzie.br] 
Área: História

Esse trabalho permitiu aos alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie, construir o conhecimento 
sobre a História do Brasil através das Grandes Navegações. A confecção da Nau, proposta pelo livro 
de História do Sistema Mackenzie de Ensino, nos proporcionou "navegar" por todas as disciplinas, 
utilizando-se de gêneros textuais, localizações geográficas, ritmos e melodias e integrando pais  
e filhos. Foi elaborado um vídeo onde cada criança descreveu todo processo de construção da nau 
feito com os pais. Em seguida, juntamente com a disciplina de Artes e Música, realizamos um 
Sarau para apresentação de poemas e poesias sobre as grandes navegações e poetas famosos, que os 
alunos conheceram através do projeto.

O CARTEIRO CHEGOU DESVENDANDO 
OS GÊNEROS LITERÁRIOS
Instituição: Colégio Cristo Rei
Autoria: Sheila Luci Pinto Bontorim [sheilalp@uol.com.br] 
Simone Lima Amaral da Costa [simonlac@ig.com.br] 
Área: Língua Portuguesa

Este projeto foi realizado com as crianças do 2o ano do Ensino Fundamental I. O trabalho com 
o livro O Carteiro Chegou de Janet e Allan Ahlberg foi utilizado por abranger uma variedade de 
situações de aprendizagem, em sala de aula, possibilitando aos alunos um contato direto com 
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diferentes gêneros textuais e propósitos comunicativos. As crianças puderam conhecer melhor  
a profissão de um carteiro, vivenciar o trabalho das agências do correio e desenvolver a leitura  
e a escrita através de diferentes gêneros textuais com diferentes formas de comunicação e pro-
pósito. O produto final foi a participação dos alunos em um livro que foi confeccionado pelo 
colégio e oferecido aos pais no final do ano em um dia de autógrafo.

O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA 
NO PROCESSO DE REVISÃO TEXTUAL

Instituição: Escola Lourenço Castanho
Autoria: Valdirene da Silva de Sousa [valdirene_sousa@yahoo.com.br] 

Área: Língua Portuguesa

A revisão de texto é um conteúdo procedimental que corresponde a uma das etapas da produção 
escrita, quais sejam: planejamento, produção, revisão e reescrita. Diante da necessidade de ensinar 
os alunos a revisarem e a chegarem a uma versão final mais qualificada de seus textos, de maneira 
autônoma, foi desenvolvida uma sequência didática com indicadores de avaliação voltados para esses 
objetivos. A partir do uso de sinais de revisão e de uma grade de (auto)avaliação, os alunos aprende-
ram a analisar e a revisar os aspectos discursivos, textuais, estilísticos e normativos dos contos que 
escreveram. O resultado foi um processo de aprendizagem significativo, no qual os alunos estiveram 
no centro do processo e puderam ampliar sua consciência sobre o processo de produção de texto.

O ENSINO DA LÍNGUA DE SINAIS 
BRASILEIRA COMO SEGUNDA LÍNGUA 

PARA CRIANÇAS OUVINTES E FATOR 
POSSÍVEL DE INCLUSÃO SOCIAL

Instituição: Universidade Federal de São Paulo
Autoria: SMaria Cristina Iglesias Roa [cristina.iglesias@unifesp.br] 

Área: Arte – Outro – Inclusão

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.
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O ENSINO DE ARTE: POR  
UMA EDUCAÇÃO ESTÉTICA
Instituição: Colégio Koelle
Autoria: Ana Carolina Borges Monzon [anabmonzon@hotmail.com]
Área: Arte – Outro – Artes Visuais, Teatro e Dança

A proposta trata sobre a questão da educação estética na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 
I. Através da ampliação do olhar da criança no processo de ensino-aprendizagem em arte, cria-se um 
percurso reflexivo sobre os aspectos principais no ensino de arte em cada etapa. Analisam-se prin-
cípios norteadores das especificidades de cada linguagem artística, em se tratando as artes visuais,  
o teatro e a dança, bem como a interdisciplinaridade entre as linguagens. Para isso, utiliza-se como 
suporte à reflexão o relato metodológico de um projeto intitulado "Projeto Sonhos", que foi viven-
ciado nas aulas de artes com alunos de 4 a 10 anos nos meses de agosto e setembro de 2015. 

O JORNAL ESCOLAR EM  
SÉRIES DE ALFABETIZAÇÃO
Instituição: CEU EMEF Vila Atlantica
Autoria: Francisco Garcia de Souza [f.garciasouza@uol.com.br] 
Área: Língua Portuguesa

O projeto de escrita coletiva de um jornal escolar com crianças de 6 a 9 anos de uma escola perifé-
rica da prefeitura de São Paulo, tinha por objetivo integrá-los em uma escrita autônoma e respon-
sável dentro do processo de alfabetização. Respeitando a etapa da alfabetização de cada criança, 
mas com o propósito de fazê-los evoluir e participar ativamente e com criticidade, fez com o que 
a proposta ganhasse força e apoio da comunidade de pais, que cada vez mais buscavam a unidade 
escolar para inscrever seus filhos. Além da escrita do jornal escolar, a turma ganhou auto confiança, 
desenvolveu olhar crítico e aprendeu a olhar o outro de uma forma mais respeitosa e solidária. 

O LÚDICO COMO FACILITADOR DO 
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM NA 
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
Instituição: Prefeitura Municipal de Santo André
Autoria: Marina Savordelli Versolato Pugin [marina_versolato@yahoo.com.br] 
Elisabete dos Santos Lunardi [elisabete.lunardi@bol.com.br] 
Vânia Aparecida Ventola Ballardie [vballardie@yahoo.com.br] 
Área: Formação de professores – Tema: Inclusão

O projeto em questão visou abordar a importância do lúdico como facilitador do desenvolvimento  
e aprendizagem dos alunos com deficiência na Sala de Recursos Multifuncionais. Considerado como 
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meio de expressão e aprendizado, o lúdico é uma necessidade humana que proporciona a interação 
do aluno com o ambiente. As atividades lúdicas, de uma maneira geral, possibilitam a incorporação 
de valores, o desenvolvimento cultural, a assimilação de novos conhecimentos e estimulam a sociali-
zação, a interação, o raciocínio e a criatividade, proporcionando ao aluno a oportunidade de se desen-
volver de maneira prazerosa. O brincar é natural é faz parte do desenvolvimento humano. Segundo 
Winnicot (1995), o lúdico é considerado prazeroso pela sua capacidade de absorver o indivíduo de 
forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. É exatamente esse aspecto de envolvimento 
emocional que o torna uma atividade de forte teor motivacional, capaz de gerar um estado de euforia 
e alegria, contribuindo para a aprendizagem e desenvolvimento do aluno.

O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO
Instituição: Prefeitura Municipal de Catanduva – Secretaria Municipal de Educação

Autoria: Alessandra Patricia dos Santos Furlan [apsfurlan@hotmail.com] 
Ivanilde Monari Toledo [provan67@gmail.com] 

Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa afirmar que a ludicidade é um instrumento facilitador no processo de alfabeti-
zação e letramento. Devido a esse aspecto procuramos compreender a relevância do lúdico para  
a criança ter uma aprendizagem de fato significativa. Mas para isso é imprescindível que o ambiente 
físico seja um convite lúdico, à fantasia, à imaginação. A alfabetização é concebida na perspectiva 
lúdica. Isso nos auxiliou a trabalhar com crianças com dificuldades de leitura e escrita, de forma 
que todos tivessem acesso aos diversos gêneros literários, jogos que estimulam o aprendizado, par-
lendas, quadrinhas, tangran, alfabetos móveis, bilhetes, e outros gêneros textuais, direcionando  
a oralidade no processo da aquisição de leitura e escrita. 

O QUE DIZ MEU CORAÇÃO
Instituição: EM Roberto Mário Santini

Autoria: Caroline Sati Muller [poentecarol@gmail.com] 
Luciana Martins Nicolosi [luciananicolosi@hotmail.com] 

Área: Língua Portuguesa

Valorizar o projeto “O que diz meu coração” englobou diversas atividades em que toda comuni-
dade esteve envolvida em desenvolver boas ações, baseando-se no resgate de valores importantes 
para a vida em sociedade, contribuindo para a formação de alunos mais críticos, participativos  
e atuantes na luta por interesses individuais e coletivos. Os alunos participaram de ações dentro 
e fora da escola para resgatar valores que são necessários para que o mundo seja um lugar melhor 
para se viver. Confeccionaram corações em que escreveram os seus desejos para um mundo melhor. 
Trocaram com seus colegas e distribuíram para a comunidade no entorno. A partir do desejo es-
crito no coração tiveram a oportunidade de participar do 1o Concurso Literário da escola, em que 
tinham de desenvolver um texto defendendo o seu ponto de vista, explicando por que o seu coração 
dizia que aquele desejo era importante para a construção de um mundo melhor. Os três melhores 
textos de cada sala receberam medalhas e os que ficaram em primeiro lugar foram publicados em 
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um livro que foi lançado em uma noite de autógrafos. Visando difundir boas histórias e boas ações, 
os alunos do 5o ano atuavam no contraturno de seu horário de aula para contar histórias para 
os alunos menores, de 1o ao 3o ano, criando uma atmosfera de cooperação e respeito ao próximo. 
Partindo dessa mesma vertente fizemos uma homenagem aos professores e funcionários da escola 
com depoimentos de alunos demonstrando o que nossos corações diziam para que está presente 
em sua vida escolar. A participação da comunidade foi essencial para o sucesso do nosso PPP, que 
contou com oficinas de desenho, texto e origami, nas quais os familiares, juntamente com seus 
filhos, desenvolveram atividades contemplando valores. O resultado surpreendeu a expectativa de 
todos os envolvidos. Tivemos professores animados, alunos motivados e resultados alcançados!

O QUE É AVALIAÇÃO? COMO AS 
REPRESENTAÇÕES DOS ALUNOS SOBRE 
A ESCOLA E AS PRÁTICAS AVALIATIVAS 
SE RELACIONAM COM O PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA
Instituição: Universidade Federal de São Paulo
Autoria: Bianca Pagano Vitica Venturi [biancaventuri@outlook.com]
Área: Formação continuada de professores: – Tema: Avaliação da Aprendizagem

O objetivo principal da pesquisa foi conhecer as representações das crianças sobre a escola, sobre 
avaliação e sobre a avaliação de sua aprendizagem. Saber o que elas pensam, o que dizem e como 
compreendem esses conceitos foi essencial para investigar como essas representações se relacio-
nam com o processo de desenvolvimento da autonomia. Dessa forma, pode-se perceber e salientar,  
a partir das falas das crianças, a importância de práticas pedagógicas e avaliativas que permitam 
ao aluno participar de seu processo de avaliação da aprendizagem, de maneira que ele possa reco-
nhecer-se como participante, contribuindo para o desenvolvimento de sua autonomia. Tendo em 
vista o objetivo principal de descobrir o que as crianças pensam sobre avaliação, sobre a escola e 
sobre a avaliação da aprendizagem, a metodologia do trabalho se deu, inicialmente, através de uma 
pesquisa bibliográfica sobre as temáticas para construção de um repertório, que possibilitou a de-
finição de alguns parâmetros para análise dos dados que seriam obtidos. Num segundo momento, 
as crianças foram ouvidas a respeito de algumas perguntas chave, como “para que serve a escola?”, 

“o que é avaliação?”, “como você sabe o que você já aprendeu?”, “como a sua professora sabe o que 
você já aprendeu?”, “o que é usado na escola para te avaliar?”. Os dados obtidos foram analisados 
em relação aos parâmetros estabelecidos por meio do referencial teórico oriundo da pesquisa bi-
bliográfica. Por fim, pode-se chegar a algumas conclusões a respeito do que as crianças trazem em 
suas falas diante das questões que lhes foram propostas e como essas representações se relacionam 
com o processo de desenvolvimento de sua autonomia.
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O RITMO DA CORDA DÁ CORDA AO RITMO
Instituição: Colégio Renascença

Autoria: Roseli Novak [roselinovak@hotmail.com]
Área: Arte – Música

Este projeto tem como objetivo utilizar a prática de pular corda como recurso para estimular  
a percepção rítmica e para promover o desenvolvimento rítmico corporal de forma lúdica, tendo 
como alvo a prática de conjunto. Antes de iniciar o projeto, observamos que grande parte dos 
alunos tinha dificuldades em manter um pulso ao tocar individualmente e também em manter 
a sincronia rítmica ao tocarem juntos. Quando iniciamos a prática de pular corda, grande parte 
dos alunos também mostrou dificuldades em pular corda. Alguns nem sabiam pular e apenas uns 
poucos pulavam bem. Os alunos pularam corda com diversos desafios: somente pular; pular e 
cantar parlendas de pular corda; tocar um instrumento de percussão enquanto pulavam; pular en-
quanto os outros alunos tocavam instrumentos de percussão, espelhando reciprocamente o ritmo 
do movimento corporal e do som da corda batendo no chão. Depois, aprenderam a tocar o batu-
que do afoxé, ritmo brasileiro escolhido por manifestar o ritmo implícito em diversas parlendas.  
A partir dessa vivência individual e coletiva, realizaram com instrumentos de percussão exercícios 
de improvisação, criação de um arranjo instrumental para uma canção, composição. O ritmo da 
corda deu corda ao ritmo, os alunos passaram a ouvir mais uns aos outros e a si mesmos, criaram 
consciência de grupo e desenvolveram suas habilidades motoras passando a tocar com segurança 
em sincronia. Puderam tornar mais musical a prática de conjunto.

O TRABALHO DE PESQUISA COM 
CRIANÇAS DE PRIMEIRO ANO

Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Maristela Baldan Zambelli [marisbz@hotmail.com] 

Demetria Michelle Santos [michelle.santos@liceusantista.com.br] 
Maria Angélica Yuriko Arata [maria.arata@liceusantista.com.br]

Área: Língua Portuguesa

Pesquisar é o ato de procurar, buscar informações ou respostas para algo. A criança tem dentro de 
si a curiosidade de conhecer tudo ao seu redor. Vivenciamos alguns procedimentos de pesquisa 
com as crianças do 1o ano do Ensino Fundamental, por meio de propostas significativas em classe  
e de uso social, visando a construção progressiva de alguns conteúdos abordados, além de propi-
ciar a autonomia dos alunos. O tema pesquisado pelos alunos abordou o conteúdo trabalhado no 
material didático As grandes Invenções, com o produto final de uma ficha informativa socializada 
dentre os demais alunos da escola.
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O TRABALHO DE PRODUÇÃO 
TEXTUAL EM SALAS DE 2O ANO
Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Daniella Alves Rebola [danielaalves@liceusantista.com.br] 
Andressa Aparecida Machado Pereira [andressa.machado@liceusantista.com.br]
Área: Língua Portuguesa

O trabalho com a escrita de textos em salas de crianças com faixa etária entre 7/8 anos não é uma 
tarefa fácil se não for atrativa. Sendo assim observando a curiosidade e interesse das crianças sobre 
as lendas folclóricas, as professoras do segundo ano do Fundamental I do Liceu Santista realiza-
ram o trabalho de produção textual com seus alunos seguidos da revisão utilizando este gênero tão 
apreciado. Tal processo é de suma importância, pois através deste as crianças têm a oportunidade 
de aprimorar ainda mais o avanço na aquisição da escrita, levando em conta os principais aspectos 
que compõe a estrutura de um texto, como coerência e coesão.

O USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA – APRENDER BRINCANDO 
(ASPECTOS NEUROCOGNITIVOS)
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Autoria: Graziela de Moraes Galvão Bonetti [grazielabonetti.gb@gmail.com]
Área: Matemática

Como motivar o aluno a buscar novos conhecimentos e/ou sistematizar os já aprendidos,  
de forma lúdica, tornando-se protagonista de sua aprendizagem? Como desenvolver habilidades  
e competências que estimulem aspectos neurocognitivos – funções executivas, ou seja, às capacidades 
de formular um objetivo, bem como planejar e executar ações eficientes para sua realização, sendo 
extremamente necessárias a automonitoração e a capacidade de se autocorrigir de modo espontâ-
neo e confiável. (Lezak, 1995) A criança cria jogos matemáticos com aplicativos (App) que a levam 
a perceber o que precisa ser aprendido e/ou sistematizado (automonitoração). Conheça um desses 
aplicativos e aprenda a usá-lo assistindo a uma vídeoaula de uma criança de 9 anos.
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O USO DO TABLET PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS NA 

ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS NO 2O ANO 
DO EF I: UMA ANÁLISE DAS DIFERENTES 

METODOLOGIAS EMPREGADAS
Instituição: Centro Educacional Pioneiro

Autoria: Cristiane Gonçalves Dib Macedo [cristianed@pioneiro.g12.br] 
Luciana Magno Da Silveira [lucianams@pioneiro.g12.br] 

Cassia Maria Pereira dos Santos [cassiam@pioneiro.g12.br]
Área: Ciências Naturais

Este trabalho analisa duas metodologias de pesquisa que contribuem para a formação de um es-
tudante mais autônomo e protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Processo este que 
deve ter como mote vivências colaborativas e compartilhadas, com a valorização do trabalho coletivo  
e integrado. Apresentamos duas sugestões de como orientar e conduzir o estudante a encontrar me-
lhores resultados para sua pesquisa, associando velocidade e qualidade, por meio de estratégias que 
o levem a uma seleção de palavras ou expressões assertivas para obter melhores filtros, as palavras-

-chave. A partir de uma questão do caderno de atividades que propunha uma pesquisa sobre fer-
roadas de abelhas, os alunos foram organizados para trabalhar em duplas, e receberam cada dupla  
o seu equipamento. Duas maneiras de conduzir a atividade, em turmas distintas, foram identificadas. 
O professor da primeira turma observou que a maioria das duplas digitava a pergunta completa no 
espaço determinado para busca, enquanto outras digitavam apenas algumas palavras ou expressões 
retiradas do enunciado. O professor da segunda turma por sua vez, antes de entregar os tablets, fez 
com sua turma um braisntorm (chuva de ideias) das palavras relacionadas a ferroadas de abelhas.  
E, a partir dessas palavras, as duplas fizeram combinações e associações para formar expressões para 
completar o espaço determinado para busca. Mas existe uma outra demanda neste tipo de proposta: 
selecionar e sintetizar as informações coletadas de forma direta, objetiva, e sem desrespeitar os espa-
ços destinados à resposta, além de organizar e encaminhar o grande volume de dados encontrados, 
que derivaram do tema da pesquisa. As duas metodologias podem ser consideradas complementares 
e com graus de complexidade crescentes. Entende-se que levantar, selecionar e relacionar palavras re-
ferentes a um tema, exigem treino e amadurecimento que serão gradualmente adquiridos e conquis-
tados pelos estudantes. Este trabalho contou com a colaboração das professoras: Chrystiane Roberta 
de Oliveira, Andrea Miranda e Glaucia Brisolla de Almeida.

 255 



150INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

OBRAS DE ARTE, UMA EXPERIÊNCIA 
POR MEIO DO MINECRAFT
Instituição: Colégio Internacional Ítalo Brasileiro
Autoria: Sabrina Quarentani [sabrina.quarentani@Colégioitalo.com.br]
Área: Arte – Outro – Artes Visuais

Para que se possa desenvolver um trabalho pedagógico consistente, é preciso levar em conta  
o conhecimento prévio dos alunos, entendendo a realidade que os cerca, buscando elementos para 
estimular o interesse e a vontade de aprender cada vez mais. Por meio dessa busca, pode-se perceber 
que o jogo Minecraft, muito utilizado pelos alunos, é mais que um mero recurso para entrete-
nimento, mas um complemento pedagógico para as aulas de Artes. A partir de aulas interativas 
utilizando a ferramenta Google Art Project os alunos conheceram alguns artistas do movimento 
impressionista, realizaram uma visita virtual pelos museus e elaboraram releituras das obras utili-
zando o jogo Minecraft.

OFICINA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
COM MATERIAIS RECICLÁVEIS
Instituição: EE Conselheiro Antonio Prado
Autoria: Maria Gildacy Araujo Lobo Gomes [gildacy@uol.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Este projeto tem como objetivo criar, a partir de materiais recicláveis, instrumentos musicais para 
incentivar o processo de ensino-aprendizagem, abordando os seguintes temas: reciclagem, conser-
vação do meio ambiente e formação de valores. Com a oficina de instrumentos musicais e a oficina 
de escrita de letras musicais realizadas pelos alunos foi possível observar um salto na alfabetização 
de alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem. Além, também, de proporcionar au-
tonomia aos alunos e reflexões acerca dos temas abordados, expandindo assim a importância dos 
temas aos pais e à comunidade.

OLHANDO AO REDOR
Instituição: Colégio Renascença
Autoria: Dayene Mari dos Santos [daymari@gmail.com]
Área: Artes Plásticas

O projeto "Olhando ao redor" foi desenvolvido em parceria com as professoras polivalentes rela-
cionando Artes Plásticas, História e Português. As crianças vivenciaram o entorno da escola, com-
preendendo sua história, os personagens que vivem no bairro, através de entrevistas e da observação. 
Construímos e entendemos o mapa da região, ampliando a noção espacial e seu registro. Através 
da fotografia, aguçamos o olhar para detalhes e sutilezas escondidas na vida urbana. Através das 
diversas vivências estéticas, o grupo ampliou sua visão de mundo e suas relações com a cidade. Con-
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cluímos com uma série de intervenções sobre fotografias do bairro, criando um novo olhar para  
os prédios cinzas e esquecidos na correria de nosso dia a dia.

OS DESAFIOS DOS REGISTROS NAS SALAS DE 
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: PARCERIAS

Instituição: Prefeitura de Santo André
Autoria: Rosemeire Soares Estremeira [rosestremeira@hotmail.com] 

Isabel P. H. Napolitani [isabelnapolitani@gmail.com]
Área: Gestão da aula – Tema: Inclusão

Este trabalho descreve o atendimento de uma aluna, dentro do Atendimento Educacional Especiali-
zado no município de Santo André no ano letivo de 2015. Uma aluna com histórico de Anóxia de parto, 
com Diagnóstico de Paralisia Cerebral e Hemiparesia no lado direito. Como será possível acompanhar  
o desenvolvimento da aprendizagem da escrita formal neste caso? Neste trabalho, também pretende-
mos mostrar como a parceria do professor da sala de recursos e os técnicos, que são os profissionais de 
apoio escolar deste município, compõem o trabalho pedagógico. A partir desta parceria foi possível am-
pliarmos a visualização dos efeitos do trabalho pedagógico no desenvolvimento global dessas crianças.

OS SEGREDOS DA CONSERVAÇÃO  
E DECOMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Daniela Fernanda de Almeida Camargo [daniela.almeida@objetivosorocaba.com.br] 

Alini Caboatan do Prado [alini.prado@objetivosorocaba.com.br]
Área: Ciências Naturais

O projeto “Os segredos da conservação e decomposição dos alimentos” teve como objetivo oferecer 
momentos para descobertas científicas, observação de fenômenos, experiências concretas, análise  
e reflexão sobre as transformações de alimentos, e avançar no conhecimento científico, partindo 
das hipóteses dos alunos, experiências de observação, comparação e da linha do tempo. Para aná-
lise do processo de decomposição, os alunos observaram dois diferentes “sucos” de maracujá, o na-
tural e o néctar industrializado, em um período suficiente para que pudessem perceber a ação dos 
fungos e bactérias. Junto com o período de análise e observação sobre conservação e decomposição 
dos alimentos, os alunos realizaram pesquisas sobre as curiosidades que surgiram no decorrer do 
processo investigativo. Ao final do projeto, os alunos criaram um site para socializarem o conheci-
mento construído através das vivências e das pesquisas realizadas.
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PAISAGEM URBANA:  
FRAGMENTOS DE UMA CIDADE
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Autoria: Helena Silva Pinto do Carmo [email@helenasimoes.com]
Área: Arte – Teatro

Construções, monumentos, parques, fachadas, carros e pedestres são como elementos que escrevem 
uma cidade. É preciso ver e reconhecer essa cidade para se tornar parte dela. A paisagem urbana se 
apresenta aos olhos da criança. Porém, é preciso decodificar e reconhecer aquilo que se observa, às 
vezes de dentro de um carro ou de um ônibus, ou até mesmo da janela de sua casa. Trabalhando 
com pesquisa, fragmentos de mapas retirados do Google Maps, tinta acrílica e leitura de imagens, 
a sequência didática que será mostrada nessa apresentação busca unir conceitos de paisagem das 
Ciências Humanas com o gênero pictórico de paisagem das Artes Visuais, além de experimentar novo 
suporte e técnicas. O suporte por sua vez é o mapa da região e sua paisagem irá se revelar com a 
interferência do aluno por meio de desenho e tinta acrílica aquarelada na sua superfície. Apreciação  
e leitura de obras de artistas brasileiros, pesquisa, desenho e técnica de pintura transitam entre ou-
tros componentes num projeto de série que busca compreender nossa relação com o espaço urbano.

PARLENDAS PARA OUVIR, 
GRAVAR E BRINCAR 
Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Carla Lopes Pinheiro Borges [carlaborges@liceusantista.com.br] 
Rosicler Luís Coelho Silva [rosicoelho@liceusantista.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Cadê a parlenda que estava aqui? A tia Carla pegou. Cadê a tia Carla? Tá brincando com as crian-
ças? Cadê as crianças. Estão rimando. Cadê a rima? A parlenda engoliu? E cadê a parlenda? Ops...
tudo de novo??? A parlenda, como uma proposta de trabalho nas classes iniciais de alfabetização 
atende o educando integralmente, enriquecendo o seu universo de conhecimentos. O trabalho com 
parlendas proporciona, assim, para o leitor, o exercício e a exploração da linguagem oral e escrita, 
ampliando as possibilidades de aumento de repertório e de tentativas de escrita. O trabalho desen-
volvido no 2o ano em 2015 trouxe para os alunos a oportunidade de conhecer, reconhecer, explorar, 
recitar e pensar sobre este processo. 
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POR QUE LER OS CLÁSSICOS? PARA 
QUE LER OS CLÁSSICOS?

Instituição: Colégio Ateneu
Autoria: Rita De Cássia Bury [ritabury@bol.com.br] 

Monica De Cássia Di Giaimo Dalmeida [monica@ateneu.com.br]
Área: Língua Portuguesa

A escola deve ser aquela que fornece ferramentas para que possamos reconhecer nossos clássicos  
e escolher, a partir daí, os livros que leremos para sempre. À escola cabe a função de estimular a lei-
tura de todo e qualquer tipo de texto, alternando-os com os clássicos, que servem de contraponto 
para a euforia do atual. A sugestão de leitura de livros clássicos feita pela escola perpassa pelo gosto 
do professor. Para ele, o que é indicado para os alunos deve ser o que ele considera interessante,  
o que dá prazer, o que desperta o mesmo entusiasmo que sentiu ao ler aquele livro. A mesma 

"conversa" que tivemos um dia com determinado livro é a de que queremos que nossos alunos 
tenham em sua experiência com o mesmo livro. Os clássicos são livros que exercem uma influência 
particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da 
memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. (CALVINO, Ítalo. Por que ler 
os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 10-11).

PRÁTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS: 
UM OLHAR SOBRE O AUTISMO

Instituição: Colégio Rio Branco – Campinas
Autoria: Daiana Cristina Caetano Lopes Ruas [daiana.ruas@riobranco.org.br] 

Cintia Cardoso [cincard8@gmail.com]
Área: Educação Especial

Este trabalho teve como objetivo ampliar o vocabulário e a linguagem em contexto oral e escrito;  
diminuir recusas e esquivas quanto a produção textual e leitura; ampliar interesse em leitura de tex-
tos; promover maior interação do aluno com o material utilizado em sala de aula. O trabalho inicial 
foi pensado em equipe de modo a adequar o material didático, bem como diminuir as recusas e 
esquivas apresentadas pelo estudante quando se deparava com alguma dificuldade. A partir de estra-
tégias diversificadas, indicadas na literatura especializada para autistas e crianças com dificuldades 
de aprendizagem, as atividades/ avaliações foram elaboradas com o objetivo de garantir ao aluno o 
acesso ao currículo da série. Os resultados objetivos e de curto prazo permitiram ao aluno experenciar 
situações de sucesso, e com isso, a criação de um círculo virtuoso em que ao se deparar com atividades 
que, gradualmente, realizou com êxito, se esforçou para realizar outras tarefas com sucesso, e com 
isso, aumentou seu tempo de atenção e dedicação nas lições solicitadas. Atividades adaptadas, agenda 
de lição feita no computador, uso da rotina, jogos, entre outros, fizeram parte do material utilizado. 
Conforme o aluno foi ampliando suas potencialidades, as adaptações foram diminuindo, e com isso, 
ele não necessitou em todos os momentos de atividades adaptadas e, em diversos momentos seguiu 
a leitura dos textos e realizou as atividades do livro e caderno apenas com a mediação da professora, 
devido ao controle do tempo e da autonomia que está em seu desenvolvimento. 
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PRODUÇÃO DE BOOK TRAILERS  
COMO FENÔMENO SOCIAL DE 
INTERAÇÃO E INCENTIVO À LEITURA
Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Regiane Cardoso Nunes Brito [regiane.brito@liceusantista.com.br] 
Alessandra Taddeo Marques [alessandra.taddeo@liceusantista.com.br] 
Marcia Aparecida Soares da Rosa Saiago [marsaiago@liceusantista.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Fruto da preocupação dos professores em associar o ambiente virtual às práticas da sala de aula, 
não só para intensificar o interesse dos alunos pelos conteúdos literários, mas para, também, torná-

-los um instrumento de interação social, o projeto fez parte do trabalho de produção textual desen-
volvido com as turmas dos 5os anos do Ensino Fundamental 1, do Liceu Santista, no ano letivo de 
2015. Através da produção de book trailers (produto final) sobre obras literárias escolhidas pelos 
alunos, o projeto resgata e intensifica o circuito real que os livros fazem das mãos de um leitor para 
as mãos de outro. Enfim, uma rede de conhecimento mediada por leitores interessados e ampla-
mente divulgada pelo ambiente virtual que tanto encanta nossa juventude.

PRODUÇÃO DE TEXTO – GÊNERO: 
RESENHA DE LIVROS INFANTIS
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Autoria: Cristiane C. B. Cardinalli [cardinalli@lexxa.com.br] 
Nádia Cristina Canavassi Isaias [nad@portoseguro.org.br]
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa desenvolver nos alunos de 4o ano a habilidade de produzir textos na esfera argumen-
tativa. O trabalho com o gênero resenha possibilita os primeiros contatos com um gênero diferente 
do narrativo visto até então nas séries anteriores. Por meio de uma sequência didática elaborada para 
o trabalho dos componentes composicionais e estilísticos que este gênero requer, os alunos desenvol-
vem a escrita de um texto que fala de outro texto. Após o processo, os alunos conseguem realizar uma 
produção que demonstra o domínio adquirido ao longo da aprendizagem acerca do gênero e do tema 
propostos, o que permite ao professor avaliar o trabalho desenvolvido.
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PROFESSORA POLIVALENTE DO 5O ANO
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro

Autoria: Raquel de Cássia Teixeira Maradei [rmaradei@portoseguro.org.br] 
Polyana Gomes de Faria [pfaria@portoseguro.org.br]

Área: Orientação Educacional

O Kahoot! é uma ferramenta baseada em questões de múltipla escolha, que permite aos educado-
res e aos estudantes investigar, criar e compartilhar conhecimentos, funcionando em qualquer dis-
positivo tecnológico conectado à internet. Além de ser uma ótima maneira de envolver os alunos 
e estimular a concentração em sala de aula, essa ferramenta digital pode ser utilizada para avaliar 
formativamente o conhecimento de cada estudante. Quando um aluno assume uma postura mais 
ativa, interagindo com o ambiente de aprendizado, certamente haverá mais eficiência na obtenção 
de conteúdos. O uso de algo interativo, que saia do estilo de aula comum, auxilia o aluno a fixar  
a teoria em sala de aula de uma maneira muito mais divertida e prazerosa.

PROJETO COISAS E HISTÓRIAS DA ÁFRICA
Instituição: EE Profa Flora Stella

Autoria: Reginaldo da Silva Vieira [regis3727@gmail. com] 
Alessandra Taddeo Marques [alessandra.taddeo@liceusantista.com.br]

Área: Língua Portuguesa

O objetivo mais importante deste projeto era o incentivo à leitura de diversas obras de literatura 
infantojuvenil que gerasse conhecimento, identificação por parte das crianças com as histórias  
e suas personagens, ampliação dos conhecimentos sobre o continente africano e a diminuição do 
preconceito que se tem em relação à população negra e ao continente africano. No desenvolvi-
mento do projeto, foram realizadas diversas atividades junto aos alunos, de modo a envolver toda  
a turma em torno do tema central do projeto, que era a questão literária e não um estudo específico 
sobre o continente africano. Foi necessária a constituição de um acervo que contemplasse o desen-
volvimento dos objetivos estabelecidos.

PROJETO DE LITERATURA:  
O MUNDO DE TAINÁ

Instituição: Centro Educacional Interação
Autoria: Fernanda Marques da Silva [nandamilgi@gmail.com] 

Ketma Moreno Gabriel [ketmamoreno@hotmail.com] 
Leticia Moreira Carvalho dos Santos [leticiainteracao@gmail.com]

Área: Língua Portuguesa

Uma das qualidades da boa literatura é a sua capacidade de nos fazer entrar em contato com di-
ferentes culturas a partir das suas histórias; de conhecer alguns elementos que compõem a iden-
tidade de um povo e ampliar o olhar para enxergarmos o mundo como um espaço de convivência 
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entre os diferentes. Com a leitura do livro O Mundo de Tainá, uma Aventura em tupituguês,  
as turmas do 2o ano puderam de forma divertida e curiosa conhecer algumas lendas, assim como 
hábitos, valores e costumes da cultura indígena. Além disso, o projeto contribuiu para melhorar as 
capacidades de leitura e a produção escrita dos alunos.

PROJETO FELPO EM MINHA CASA
Instituição: SESI CE 023 – Votorantim
Autoria: Carla de Paula Santos Vieira [carlapsvieira@ig.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto surgiu devido à necessidade de mostrar às crianças o mundo em que vivemos, no qual 
a diversidade está presente em qualquer lugar: no modo de pensar, na aparência física, no modo de 
vestir, ou seja, em qualquer lugar para onde olharmos. Na sala de aula, as crianças também perce-
bem que são diferentes uma das outras, porém, nem sempre conseguem conviver com as diferenças 
de uma forma respeitosa, gerando conflitos e até mesmo intolerância entre seus pares. Para traba-
lhar esse assunto, utilizei o livro Felpo Filva, de Eva Furnari, que trata de um coelho que nasceu 
com uma orelha mais curta do que a outra e sofreu muito na escola por ser “diferente”. Além dessa 
temática, este livro traz diferentes gêneros textuais, enriquecendo a aprendizagem das crianças 
de uma forma mais significativa. Ao longo do trabalho, pude observar muitas mudanças, pois os 
alunos demonstravam em suas atitudes o que aprenderam de uma forma natural. Esse trabalho 
contribuiu para o aperfeiçoamento do relacionamento interpessoal das crianças, bem como para  
a mudança de postura e valores da autoestima individual e do envolvimento da família.

PROJETO GENTILEZA GERA GENTILEZA
Instituição: CEU EMEF Parque São Carlos
Autoria: Maria Sueli Santos da Silva [msuelidutra@gmail.com] 
Ana Maria Rodrigues Silva [liaredes@ig.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 
Direitos Humanos – gentileza, solidariedade

O “Projeto Gentileza gera Gentileza” foi realizado com alunos do 5o ano, procurando despertar 
solidariedade e empatia entre os alunos e a comunidade escolar. Constatamos esta demanda por 
meio de dinâmicas em grupo, realizadas em sala de aula, cujo objetivo era verificar “coisas que não 
são boas na escola”. Descobrimos que a violência, xingamentos e comportamentos semelhantes 
desagradavam o grupo. Realizamos diversas pesquisas por meio da internet, apresentações de pes-
quisas, jogos teatrais, assistimos a filmes, fizemos leituras de textos, ouvimos músicas, dançamos. 
Depois de tanta inspiração, passamos à criação das histórias em quadrinhos, onde cada quadrinho 
tem alunos representando as personagens e situações de gentileza, na forma de fotografia. Foi 
necessário uso de tecnologias (câmera, computador, aplicativo), figurinos específicos, exploração 
de outros espaços na escola e no entorno da unidade escolar para produzirmos as histórias. Reali-
zamos também uma campanha de solidariedade, arrecadando alimentos e doces. As doações foram 
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entregues pessoalmente pelos alunos a uma casa de acolhimento de crianças e adolescentes. Na 
ocasião, compartilhamos também um rico café da manhã e brincadeiras. As tirinhas foram divul-
gadas por meio de livro (na Sala de Leitura da escola), banner e internet, além da apresentação em 
evento para a Diretoria de Ensino local realizada pelos próprios alunos do 5o ano.

PROJETO INDÍGENAS NO BRASIL: 
INVESTIGAÇÃO, REGISTRO E REFLEXÃO

Instituição: Wish Bilingual School
Autoria: Beatriz Fosco Giorgi [beatrizfosco@gmail.com] 

Roberta Santos Natali [roberta.sannatali@gmail.com] 
Angela Graziela Fagá [gquisp@hotmail.com]

Área: História

Esse projeto visa discutir alguns aspectos da cultura indígena brasileira, promovendo a desconstru-
ção da visão histórica e estereotipada do indígena no Brasil; Investigar e responder perguntas levan-
tadas pelos alunos por meio de registros históricos oficiais, tais como: cartas, obras de arte, textos, 
entre outros; afirmar as obras de arte como documentação histórica; produzir representações in-
dividuais, baseadas nas opiniões formadas pelos alunos ao final do projeto; comparar diferentes 
períodos históricos da cultura indígena; vivenciar as experiências de uma expedição exploradora  
e produzir registros de observação por meio da arte.

PROJETO O MELHOR DE MIM - 
DESPERTANDO PARA O AUTOCONHECIMENTO

Instituição: Colégio Santa Amália
Autoria: Vera Lúcia Souto [vls.educacao@gmail.com] 

Érika Verzegnassi [erika.verzegnassi@gmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Valores Humanos

O que há de melhor em você? Partindo dos valores humanos que norteiam a convivência de todos, 
esse projeto visa sensibilizar os alunos para que reconheçam seus próprios valores, desenvolvendo 
o autoconhecimento, respeitando a história pessoal de cada um, principalmente a sua própria.  
E nada melhor que escrever e ilustrar para despertar o autoconhecimento. Elaboramos, então, um 
álbum sanfonado com registros escritos e ilustrações, feitas pelos alunos, daquilo que é "O melhor 
de mim", permitindo a reflexão para compreender aquilo que nos faz ser quem somos e assumir 
que seremos mais felizes quando contribuímos para a felicidade do outro, imprimindo nossa marca 
de boa vontade e o desejo de ver tudo melhor.
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PROJETO REDE SOCIAL
Instituição: Planneta Educação
Autoria: Rodrigo Pereira Oliveira [rodrigopeoliveira@gmail.com]
Área: Informática

Este projeto visa gerar comunicação entre os alunos e os professores por meio de um projeto no 
aplicativo Microsoft PowerPoint que permite alocar informações e atividades produzidas durante 
o ano letivo pelos alunos. Utilizar recursos do Microsoft Office: inserir imagens, inserir caixa de 
texto, hiperlink, salvar como, senha de gravação entre outros recursos, com foco especial no Micro-
soft PowerPoint, e seus próprios recursos, executar em modo de apresentação e animações. Utilizar 
os recursos com significância provocou maior compreensão das funcionalidades do aplicativo, por 
exemplo, "hiperlink", recurso tanto quanto complexo nesta fase. Houve grande aceitação por parte 
dos alunos, a autonomia proporcionada no projeto e a possibilidade de expor as criações dão asas 
para que os alunos criem e inovem.

PROJETO: NINGUÉM É IGUAL A NINGUÉM 
Instituição: UME Profa Maria de Lourdes Borges Bernal
Autoria: Paolo Civita [pcivita@hotmail.com]
Área: Orientação Educacional

O Projeto: Ninguém é igual a Ninguém oportunizou um espaço para a discussão das diferenças 
com os alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Surgiu após várias reclamações de 
professores e funcionários a respeito da indisciplina e agressividade de alguns alunos. Ao observar 
as turmas, percebi que o motivo dos conflitos eram as diferenças existentes entre eles e por não 
perceberem que essas diferenças se fazem de suma importância para o estabelecimento de relações 
de aprendizagem. Com vídeos, histórias, uso de tecnologias, dinâmicas, músicas, atividades artís-
ticas entre outras, o projeto sensibilizou a todos os alunos, que entenderam que é possível não só 
aprender com as diferenças, mas principalmente conviver de forma harmoniosa.

PROJETOS DIDÁTICOS NAS 
SALAS DE ALFABETIZAÇÃO
Instituição: Colégio Oswald de Andrade
Autoria: Natália Corrêa Martins [nataliacorreamartins@gmail.com] 
Juliana de Melo Maia Kawaguchi [ju@kawaguchi.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Este projeto visa garantir que as crianças sejam capazes de: analisar e refletir sobre o sistema de es-
crita, bem como sobre a linguagem que se escreve; desenvolver diferentes critérios de análise sobre  
a Língua e a Linguagem; ler ainda que não convencionalmente; produzir textos em linguagem es-
crita considerando os parâmetros da situação comunicativa; planificar o texto a partir das especifi-
cidades da organização interna típica do gênero e do conteúdo temático, revisar o texto produzido 
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considerando sua adequação ao contexto de produção, bem como realizar a correção em relação 
aos aspectos discursivos e notacionais; trabalhar em pequenos grupos e/ou duplas produtivas. Os 
trabalhos realizados com as turmas do 1o ano do Ensino Fundamental em leitura e escrita estive-
ram atrelados aos propósitos sociais e comunicativos. Nesta apresentação será descritas todas as 
atividades desenvolvidas para atingir esses objetivos.

REDE SOCIAL ESCOLAR EDMODO – CASOS 
DE SUCESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Instituição: Colégio Primo Tapia
Autoria: Marcelo Barreto [professormarcelobarreto@hotmail.com]

Área: Informática

Esse projeto visa implantar, utilizar e gerenciar a Rede Social Escolar Edmodo, com alunos do 
Ensino Fundamental I (2o ao 5o ano), durante as aulas de Informática Educativa. O Edmodo é uma 
plataforma de comunicação social, desenvolvida para fins educacionais. A interface é simples e in-
tuitiva. É uma ferramenta poderosa de integração entre professores, alunos e pais. Tudo através de 
um sistema fechado, privado e gratuito. Todos se conectam para compartilhar as ferramentas e re-
cursos, para um aprendizado moderno utilizando a tecnologia. Permite desenvolver uma proposta 
pedagógica híbrida, na qual os estudantes ajustam-se ao processo de aprendizagem, atuando como 
parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir e compartilhar conhecimentos.

REESTRUTURAÇÃO DE TEXTO
Instituição: EMEF Prof. Alceu Coelho

Autoria: Andreia Ferreira dos Santos [batalagoa@gmail.com] 
Maria Alice Ferreira Leite [edvalealice@itelefonica.com.br] 
Lucila Godoy [lucilagodoyparceirodaeducacao@gmail.com]

Área: Língua Portuguesa

A EMEF Professor Alceu Coelho está situada no Município de Lagoinha – SP (Vale do Paraíba). 
Atende a 315 alunos da classe média/baixa, da zona urbana e rural da cidade, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. O projeto Reestruturação de texto foi desenvolvido com os alunos da 
alfabetização no decorrer do ano de 2015. O projeto é relevante socialmente, pois um bom grau 
de letramento é conseguido quando dominamos a leitura e a escrita dos gêneros textuais, que são 
representativos nas áreas de atividades humanas em que são produzidos e com as quais temos que 
estar em contato cotidianamente, de modo direto ou indireto. O trabalho com reestruturação de 
texto tem como foco fazer com que o aluno evolua no seu processo de criação, com a qualidade  
de intervenção que lhe é dada.
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REFLEXÃO SOBRE A ESCRITA –  
NORTE PARA A ALFABETIZAÇÃO
Instituição: Pedagoga
Autoria: Lívia Silva Dias [liviasdias@yahoo.com.br] 
Maria José Silva Dias [mariajosesilvadias23091954@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Essa estratégia de trabalho irá acrescentar à prática docente, respaldo diário para análise pontual 
do nível conceitual dos estudantes engajados nos anos iniciais da alfabetização. De forma lúdica 
e prazerosa, as crianças avançarão na hipótese escrita, facilitando o mapeamento e diagnóstico 
do processo de leitura e escrita, tão fundamental na base comum. A prática diária do "Pensando 
na Escrita" leva ao envolvimento e ansiedade nesse momento, além de contemplar resultados na 
sistematização de atividades sugeridas em sala. O "Pensando na Escrita", vem ao encontro da 
produção de pequenos textos, pois introduzem a partir dele, a reflexão sobre a mesma e a letra 
a ser utilizada, seja em músicas que se sabe de cor, em textos fatiados, reescritas, construção  
de frases. É um método satisfatório e funcional no processo da alfabetização.

REGISTRO EM CADERNO – 
FONTE DE PESQUISA
Instituição: Colégio Arbos
Autoria: Kimberly Barbeitos da Silva [kimberly.silva@arbos.com.br] 
Silvana Paganini Assis [silvana.assis@arbos.com.br] 
Luciane Selli [luciane.selli@arbos.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 
Registro pessoal levando ao protagonismo do aluno

Este projeto visa colocar o aluno como protagonista do seu desenvolvimento e escritor de suas desco-
bertas. O conhecimento prévio de cada aluno é ouvido e respeitado e contribui para a construção de 
definições posteriores. São registros individuais e coletivos que contribuem para a aquisição de conhe-
cimento e autonomia. Os cadernos se tornam ferramentas de pesquisas futuras e contribui como fonte 
de estudo. O trabalho com o caderno é concluído com formas diversas de expor o conhecimento adqui-
rido, pode ser por meio de cartazes, desenhos, apresentações, vídeos, rotinas de pensamento, exposição  
de trabalhos artísticos, etc.
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RELATO DE VIAGEM
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro

Autoria: Ghislayner Aparecida dos Santos [ghislayner@portoseguro.org.br] 
Maria José Canova Venancio [mk@portoseguro.org.br] 

Laura Alberta Bacci [la@portoseguro.org.br]
Área: Informática

Com o apoio do livro Férias na Antártica, os alunos puderam aprender a escrever e a desenvolver 
textos sobre situações reais e conhecer as características principais de um relato de viagem. Utili-
zando os recursos tecnológicos, foi-lhes solicitado que escolhessem uma de suas viagens preferidas 
e fizessem uma coleta de dados sobre ela. Para compor o material, os alunos escolheram fotos, 
pesquisaram informações em sites direcionados e criaram legendas que descreviam a história de 
momentos especiais da viagem. Com a coleta desse material, eles registraram e editaram suas his-
tórias no software PowerPoint. Os alunos foram desafiados a produzir um livro virtual com base 
no gênero Relato de Viagem, relatando uma de suas viagens preferidas e apresentando momentos, 
emoções, sentimentos e curiosidades que vivenciaram durante a viagem. Esse trabalho foi elabo-
rado e formatado durante as aulas de Tecnologia Educacional, no software Microsoft Word. Para 
completar o trabalho usando a tecnologia, os alunos criaram, no software Paint, o desenho do local 
que mais apreciaram em sua viagem, posteriormente inseridos no relato produzido por eles. Em 
Matemática, estudaram os gráficos quantitativos referentes aos países mais visitados, utilizaram  
o editor de gráficos do Portal Educacional e também criaram tabelas no Word para facilitar a edi-
ção dos seus próprios gráficos no aplicativo Number. Com a criação de um site contendo a pro-
dução dos livros virtuais, os alunos divertiram-se com os exemplares que foram produzidos pelas 
turmas dos 3o anos. A possibilidade de utilização de vários recursos e o uso de diferentes aplicativos 
resultaram em atividades criativas e dinâmicas.

RESGATANDO A COMUNICAÇÃO 
POR MEIO DA CARTA
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Autoria: Miriam Vilarinho P. Ferreira [miriam.ferreira@mackenzie.br] 
Ana Della Maggiora Furlan [ana.monteiro@mackenzie.br]

Área: Língua Portuguesa 

Nosso projeto foi idealizado a partir da leitura de um livro paradidático: De Carta em Carta. Rea-
lizando a leitura com os alunos percebemos como a comunicação através da carta é desconhecida 
por esta geração. Eles apenas conhecem e utilizam as novas tecnologias (email, whatsapp). Outro 
fator que abordamos foi o o uso do selo para envio das cartas e aproveitamos esse tema para expor 
alguns selos que foram importantes para a história do Brasil. Abordamos o conhecimento da estru-
tura de uma carta, o preenchimento do envelope, o resgate de sua função social e a importância de 
conhecer o cotidiano de diversas pessoas desenvolvendo, assim, a solidariedade.
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SALA 360O – UM ESPAÇO DE APRENDIZAGEM
Instituição: Colégio Arbos
Autoria: Cintia dos Santos Rodrigues [cintia.rodrigues@arbos.com.br] 
Valéria da Silva Paiola Dell Aringa [valeria.dellaringa@arbos.com.br] 
Rachel Gafforelli Jorge [rachel.jorge@arbos.com.br]
Área: História

É uma proposta que viabiliza a movimentação constante do professor para o atendimento ao aluno, 
pois propõe a exploração de todos os espaços da sala de aula, utilizando-os como um recurso de 
aprendizagem. As paredes, os murais, a lousa e o quadro branco tornam-se meios de comunicação 
de natureza visual que facilitam e permitem a todo instante, a consulta, a pesquisa e o registro, dis-
pondo de uma sala onde os alunos têm um campo visual favorável à observação do espaço. Nesse 
ambiente partilhamos possibilidades de interações, e os alunos têm acesso a diferentes ferramen-
tas. Em um espaço organizado de forma favorável à mobilidade dos alunos, temos como base uma 
metodologia de construção e reconstrução contínua dos saberes.

SALA DE AULA INVERTIDA PARA  
O ESTUDO DE ELETROMAGNETISMO 
NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Instituição: Centro Educacional Pioneiro
Autoria: Marcília Tiaki Nakai Kawata [marciliak@pioneiro.g12.br] 
Patrícia Maria Braz de Menezes [patriciambm@pioneiro.g12.br] 
Regina do Carmo Esteves Garcia [reginag@pioneiro.g12.br]
Área: Ciências Naturais

As atividades práticas e experimentais são recursos importantes na área das Ciências Naturais, utiliza-
dos para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, atitudinais e procedimentais. Neste trabalho 
abrimos mão da sequência mais conhecida do método científico para fazer uso da metodologia da 
sala de aula invertida, em uma versão piloto. Nenhuma explanação teórica ou levantamento de co-
nhecimentos prévios sobre o tema Eletromagnetismo foi realizado antecipadamente. Organizados 
em grupos de 3 a 4 alunos, assistiram no tablet o vídeo do Manual do Mundo sobre eletroímã e motor 
elétrico. Iniciaram a construção dos objetos, usando os materiais sobre a sua bancada. A construção 
do eletroímã foi bastante fácil. O motor elétrico, entretanto, exigiu maior atenção, repetição do vídeo 
e colaboração dos integrantes das equipes nos detalhes dos procedimentos apresentados. Na forma-
ção científica do estudante, uma das etapas importantes é a leitura e compreensão dos procedimentos 
apresentados em protocolos de aulas práticas. Com o intuito de valorizar esta etapa da metodologia 
científica, os alunos foram orientados a organizar, sequenciar e redigir as etapas de construção do 
motor e eletroímã, individualmente em casa. De volta à escola, socializaram e nos mesmos grupos  
de trabalho montaram um único texto. Os cartazes elaborados eram verdadeiros roteiros de aula com 
os procedimentos em tópicos e sequenciados com ilustração. Linguagem simples e direta. O grau de 
detalhamento e os aspectos em que as equipes tiveram maior dificuldade foram apontados. Um dos 
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ganhos dessa atividade foi a espontaneidade com que os alunos do 5o ano aceitaram apresentar seus 
trabalhos para o 1o ano do Ensino Médio ou mesmo para o 6o ano. Acreditamos que a metodologia 
empregada fortaleceu o processo de ensino e aprendizagem o que levou os estudantes a encarar pas-
sos bastante ousados com maior naturalidade.

SÃO PAULO & AMAZÔNIA - 
EDUCAÇÃO COLABORATIVA PARA 

UMA PÁTRIA SEM FRONTEIRAS
Instituição: Colégio Visconde De Porto Seguro

Autoria: Josane Batalha Sobreira Da Silva [jsobreira@portoseguro.org.br] 
Débora Cristina De Assis Godoy [dgodoy@portoseguro.org.br]

Área: Geografia

Por meio da rede social educacional FACEDUC, alunos do 4o ano do Colégio Visconde de Porto Se-
guro corresponderam-se com estudantes de escolas municipais de Santarém (PA), com o intuito de 
discutir através de uma rede social educacional problemas ambientais, refletindo, conscientizando 
e modificando a realidade atual. Os temas trabalhados foram a crise hídrica, os Rios Voadores,  
e a conscientização do uso da água.Outro enfoque é a aprendizagem colaborativa, que se caracte-
riza pela participação ativa do aluno. O trabalho proporcionou uma intervenção das crianças de 
Valinhos na conscientização das crianças do Pará, em relação ao desmatamento e à preservação da 
Floresta Amazônica. 

SÃO PAULO: UM PASSEIO  
HISTÓRICO PELA MINHA CIDADE

Instituição: EE Dr. Luis Arrôbas Martins
Autoria: Maria Lucia de Oliveira Couto Queirolo [mluciaqueirolo@uol.com.br]

Área: História

Com esse projeto foi possível organizar um trabalho coletivo e interdisciplinar, em que o aluno 
desenvolveu, em constante interação com seus pares, conhecimentos sobre sua cidade – São Paulo 

– e sua comunidade escolar, solidificando assim a sua identidade pessoal e cultural. O grupo, com-
posto por alunos de 9 e 10 anos, através de pesquisas e estudos do meio, refletiu de forma crítica 
sobre problemas e dificuldades existentes, e assim reconheceu a importância de cada cidadão na 
sociedade em que vive. Além disso, esse trabalho proporcionou a oportunidade do reconhecimento 
e valorização da cidade, seus atrativos e as diversidades socioculturais.
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SARAU POÉTICO E DANÇA
Instituição: EE Vila Harmonia
Autoria: Lindaura Petronilia Ramos [lindauraramos2011@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Esse Projeto visa aprimorar a leitura dos alunos e sensibilizá-los para os poemas, encantá-los com 
o Sarau e a apresentação aos pais e à comunidade escolar. Escolhemos com os pares os poemas  
a serem analisados e apresentados. O poema "A bailarina" foi o principal, quando foi possível fazer 
uma nova versão com os estudos no decorrer do projeto, mostrar as habilidades e competências de 
cada um. É possível encantar-se com a determinação de cada um e a busca de novos conhecimentos: 
Sarau poético e dança no ambiente escolar. Os alunos são os protagonistas e fazem parte desse 
show. Analisar, discutir, escolher, criar, estudar e ensaiar fez parte desse Projeto de aprendizagem 
leitura e escrita. A Biografia de Cecília Meireles as encantou bem como saber que há poemas para 
todas faixas etárias. O domínio da leitura cresceu a cada etapa e a apresentação foi acima do espe-
rado, com muita determinação, entonação e uma dança com muita graça e leveza.

SCRATCH E A MATEMÁTICA EM UMA 
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR
Instituição: Colégio JK
Autoria: Marcelo Stavale Molina [molina@Colégiojk.com] 
Luciana Correia de Almeida Freitas [lucianacorreia@Colégiojk.com] 
Aldemi Cardoso Lima Junior [juniorrobotica@Colégiojk.com]
Área: Matemática

Esse projeto tem por objetivo trabalhar com as ferramentas tecnológicas a serviço da educação e dos 
conhecimentos que devem ser produzidos em sala de aula, estabelecer relações pessoais e interpessoais, 
integrar diversas fontes de conhecimento, além de trabalhar com a linguagem de programação com 
o aluno; dessa forma, o conteúdo a ser aprendido e desenvolvido chega à fase de construção do co-
nhecimento científico. O trabalho realizado parte do Levantamento de Conhecimentos Prévios até  
a apresentação de uma animação interativa para explicar e explorar o assunto definido. Com o tema 
Grécia e a Matemática os alunos fizeram pesquisas, registros reflexivos, debates, estabeleceram rotei-
ros, desenvolveram jogos e animações interativas, apresentaram o produto à outros colegas e ensina-
ram o que aprenderam ao público espectador. Ampliou o repertório do aluno desde o vocabulário até  
a produção de roteiros, da pesquisa até a aprendizagem significativa, da análise do produto à avaliação 
qualitativa desse trabalho. 
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SEMANA DO CONTO DE TERROR
Instituição: EM Antonio Peres Ferreira

Autoria: Daniela Gurgel Filgueiras de Almeida [danielagurgela@gmail.com] 
Israel Batista de Oliveira [israel.valeria@ig.com.br]

Área: Língua Portuguesa – Narração de histórias

A "Semana do Conto de Terror" foi um evento criado para aumentar a frequência espontânea à 
biblioteca e incentivar o hábito da leitura. Em 2013, o evento realizou-se no período do Halloween 
e foram contos diversos de terror. Em 2014, buscando uma identidade com nossa cultura e maior 
significância, o evento passou a acontecer durante a Semana do Folclore, no mês de agosto. Essa II  
Semana do Conto de Terror foi executada dando ênfase aos mitos, assombrações e lendas do Brasil. 
No ano de 2015 a III Semana do Conto de Terror enfatizou o folclore brasileiro e mundial. O ambiente  
é modificado para causar expectativas e soltar a imaginação. Some a biblioteca e entra a caverna es-
cura somente iluminada por luzes negras e fogueira artificial. Ouvintes sentados no chão, o contador 
à frente iluminado pela fogueira, em pé ou sentado na pedra conta a primeira história e convida os 
ouvintes a contar também. A primeira surpresa do projeto, desde a primeira edição, os alunos do 1o, 
2o e 3o ano, imediatamente se prontificam a contar histórias o contador só conta a primeira história 
e introduz o tema, o restante fica por conta deles. Os alunos do 4o ao 9o ano participam de forma 
diversa, eles têm timidez de contar história para seus amigos, mas gostam de participar na execução 
do evento como personagens das histórias ou equipe de apoio. Nessas séries a expectativa vem da 
história que tem personagem assustando-os. São contadas algumas histórias e eles não sabem em 
que história terá esse personagem. Após a 1a edição do evento, alunos do 6o ao 9o ano começaram 
a procurar a biblioteca para poder participar da execução e começaram a sugerir histórias e fanta-
sias para a equipe de apoio, porém ainda não contavam histórias. Na 3ª edição do projeto, durante  
o evento, alunos do 4o ao 6o ano, também estão levantando e contando histórias e alguns alunos do 
8o e 9o ano nos procuraram antes do início do evento com histórias que gostariam de contar.

SEMEANDO O VERDE
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

Autoria: Dylze Garcez Costa Caldini [dylze@objetivosorocaba.com.br] 
Aparecida Della Rosa [aparecida.rosa@objetivosorocaba.com.br] 

Magali Passini [magali.passini@objetivosorocaba.com.br]
Área: Ciências Naturais

Como nasce uma planta? Qual a importância delas para nossa vida? Partindo de levantamento 
de hipóteses, os alunos do 2o ano fizeram pesquisas e experiências com olhar investigativo sobre 
as plantas(Levantamento de hipóteses, Pesquisas de Campo: no Colégio e em casa, Confecções  
de cartazes, Conhecimento e plantio de vegetais, Registro das observações, Elaboração de salada de 
frutas, Experiências com sementes e mudas, Exposição de sementes e Confecção do livro de coleta 
das plantas). Eles conheceram um pouco da diversidade e da utilidade das plantas, bem como seu 
desenvolvimento e germinação.
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SENTINDO A INCLUSÃO – SALA SENSORIAL
Instituição: Prefeitura Municipal de Santo André
Autoria: Talita Regina Campos Costa Thanes [tathanes@gmail.com] 
Gisleine Gardesani Tuvacek [gtuvacek@gmail.com] 
Tiago Luís da Costa Alves [tiago.fisio@hotmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Inclusão

Levando em consideração que nosso acesso à informação se dá através das áreas sensoriais, o pro-
jeto “Sentindo a Inclusão – Sala Sensorial” visa estimular de forma inclusiva as habilidades sen-
soriais que são de extrema importância para o desenvolvimento da aprendizagem. Ele traz como 
proposta criar um ambiente estimulante sensorialmente com materiais recicláveis e de baixo custo, 
e que possibilite a participação dos alunos da sala regular e da Sala de Recursos Multifuncionais, 
oportunizando a interação e a socialização de alunos com e sem deficiência. Além disto, viabiliza 
uma mobilização por parte da comunidade escolar, onde os profissionais estabelecem parcerias  
e contribuem com suas experiências e criatividade.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: CONTO DE MISTÉRIOS
Instituição: Prefeitura Municipal de Ibiúna
Autoria: Mila Zeiger Pedroso [milazeiger@hotmail.com] 
Maria Cristina Camargo Rosa Do Amaral [titiacristina2010@hotmail.com] 
Daniela Paulino [danielapaulino1@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa

A E.M. Antonio Coelho Ramalho está situada no Bairro da Figueira, próximo ao centro da cidade. A 
comunidade é bastante carente, sendo a maioria dos alunos vinda de outras cidades. A escola oferece 
Educação infantil fase I e II e Ensino Fundamental I 1 ao 5o ano, atendendo atualmente o total de 
112 alunos. 3o ao 5o ano – período da manhã Fase I e II, 1o e 2o ano – período da tarde. O trabalho  
de formação de professores com tema Sequência didática foi realizado nos HTPCs em fevereiro  
e março, o tema metodologia e estratégias para produção de texto iniciou-se em junho. O projeto 
envolveu todos os alunos e foi desenvolvido entre os meses de junho, julho e primeira quinzena de 
agosto, com encerramento no dia 15 de agosto, com a Festa Contos de Mistério. Analisando os grá-
ficos de sondagem da unidade escolar e as avaliações internas e externas, a equipe percebeu que os 
alunos apresentaram avanços no processo de alfabetização, mas dificuldades em produção de tex-
tos, e que para sanar essa dificuldade era necessária uma mudança na prática dos professores. Nesse 
momento a gestora da escola iniciou o curso do Argento para gestores e professores coordenadores, 
introduzindo nos HTPCs as pautas formativas, no primeiro momento sobre Sequências didáticas  
e em seguida sobre Produção de texto, com base nos Curso do Argento oferecido para os professores 
do 5o ano.A partir da experiência da professora do 5o ano com produção de texto Contos de Mistério 
(proposta Ler e Escrever), surgiu a necessidade e o interesse de envolver todas as salas de aula. Os 
textos produzidos pelos alunos do 5o ano foram usados na alimentação temática, e os autores dos 
melhores textos foram presenteados, e a escolha foi por meio de votação. Apresentaremos nesse con-
gresso o Trabalho com a sequência didática Contos de Mistério que teve como público-alvo todos os 
alunos da E.M. Antonio Coelho Ramalho.
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SERÁ POSSÍVEL INCENTIVAR CRIANÇAS 
DE 6 E 7 ANOS A REFLETIR SOBRE 

SUA POSTURA DE ESTUDANTE?
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro

Autoria: Marina de Figueiredo Restaino Perboni [mrestaino@portoseguro.org.br] 
Mariane de Cássia Gomes [mgomes@portoseguro.org.br]

Área: Orientação Educacional

Na série que marca a transição das crianças entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental,  
os alunos deparam-se com as mudanças e os novos desafios de aprendizagem. Devido à faixa etária, 
por vezes, ainda não conseguem identificar atitudes necessárias para um processo de aprendizagem 
significativo, respeitando os diferentes momentos da rotina. Nesse sentido, o professor acaba por 
assumir o controle desse aspecto, orientando o aluno quanto às suas posturas, sem que tal movi-
mento seja, de fato, significativo para a criança. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar uma estratégia educativa para que as crianças possam se perceber como protagonistas 
do seu desenvolvimento, refletindo sobre as atitudes que podem favorecê-las ou não. Assim, visa-se 
o início de uma autorreflexão por parte das crianças sobre sua postura e a influência dela em seu 
processo de aprendizagem.

SIM! NÓS APRECIAMOS CRÔNICAS
Instituição: EE Adalgisa de São José Gualtiéri

Autoria: Rita Marta Mozetti Silva [rmozetti@yahoo.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Crônica... Um gênero textual que, muitas vezes, passa despercebido e esquecido em sala de aula. Ficava 
uma falsa certeza: “Meus alunos não gostam de crônicas porque não entendem”. Mas como apreciar 
uma crônica se não foram ensinados e preparados para isto? Inclusive muitos adultos dizem não gostar 
deste gênero devido à sua complexidade. Engraçado... As crônicas nos divertem, os cronistas geralmente 
são grandes observadores, além de serem muito bem-humorados. Se este gênero traz humor, por que 
não levá-lo para a sala de aula? Foi o que decidi fazer... Aprender a apreciar uma crônica para poder 
ensinar para meus alunos. Primeiro, o desafio foi meu... Vi que nas expectativas de aprendizagem cons-
tavam também as crônicas... Mas como ensiná-las se nem mesmo eu tinha familiaridade com o gênero? 
A compreensão das crônicas é difícil para quem? Professores ou alunos? Corri atrás e fui estudá-las para 
compreendê-las e buscar uma metodologia que despertassem em mim e nos alunos o gosto. Seria pre-
ciso algo especial, dinâmico e envolvente. Crônicas fazem parte do nosso dia a dia, pois retratam nosso 
cotidiano com humor e crítica... Acreditei que tudo deveria partir daí, usar nosso cotidiano. Selecionei 
coletâneas e mais coletâneas, li muitas crônicas e elas, além de entreter e divertir, me trouxeram grandes 
momentos de reflexão sobre os temas desenvolvidos. Me encantei, precisava encantar também meus 
alunos. Aí veio a dúvida... Por onde começar? Quais objetivos? Onde pretendo chegar? O que almejo que 
meus alunos aprendam? O gênero também faz parte do material pedagógico que trabalho no estado: 
Programa Ler e Escrever. Todo ano o gênero está ali, me incomodava muito, pois não queria apenas ler, 
responder as questões; queria ir além... Não apenas "passar pelas crônicas", queria que se tornassem 
realmente significativa para mim como professora e para meus alunos...
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SOL: A MELHOR PROTEÇÃO É A PREVENÇÃO
Instituição: EM Profa Maria Alice Rangel – Prefeitura de São Sebastião
Autoria: Amélia França de Avelar [francaamelia@uol.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 
Interdisciplinaridade e cidadania: O Sol: vida, saúde e prevenção

Esse projeto buscou conscientizar toda a comunidade escolar sobre a importância do Sol e a preven-
ção do câncer de pele desde a infância. Utilizaram-se diferentes fontes de pesquisas, reflexão, leitu-
ras informativas e palestras para entender que todo cuidado é pouco em relação à exposição a luz 
solar. O protagonismo juvenil, enquanto multiplicador de informações, foi fundamental no decorrer  
do trabalho. A experiência nos mostra que transmitir informações é necessário para a manutenção 
da saúde e que o desenvolvimento do hábito de leitura e de atitudes positivas são fundamentais para  
o desenvolvimento da aprendizagem e intercâmbio de ideias.

SONDAGEM DE MATEMÁTICA 
UTILIZANDO O ENSINO HÍBRIDO
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Autoria: Cláudia Pantojo De Campos [claudia.campos@elvirabrandao.com.br] 
Lilian Cristina Pais De Andrade Alves [lilian.alves@elvirabrandao.com.br]
Área: Matemática

O Ensino Híbrido é uma metodologia que torna-se cada vez mais aliada às necessidades do aluno  
e traz, para o ambiente escolar, recursos tecnológicos, criando novas relações e delineando o apren-
dizado do estudante. Nessa vertente, realizamos uma Sondagem de Matemática, nos primeiros 
anos do Ensino Fundamental I, no modelo Rotação Individual com objetivo de mapear os conhe-
cimentos de cada estudante na área. Pudemos coletar dados, registros e fazer observações, o que 
favoreceu a elaboração do planejamento personalizado para o alunado.

SPACE SITE
Instituição: Escola Lumiar Internacional
Autoria: Célia Maria Piva Cabral Senna [celia@lumiar.org.br] 
André Henriques Asquenazi [andre@lumiar.org.br]
Área: Informática

Os estudantes, principalmente os dessa faixa etária (6 a 9 anos), têm verdadeiro fascínio por temas 
que envolvam “o espaço”. Em geral, já leram muitos livros e/ou assistiram a inúmeros filmes de ficção 
científica. Mas sempre ficam muitas questões a serem esclarecidas. Como seria se elas pudessem morar 
no espaço? Já existe esta possibilidade? Como seria a vida no espaço? E em algum outro planeta?  
O que é Universo? Em que lugar do Universo estamos nós? Será que estamos sozinhos? O que estuda 
a Astronomia? O que é o Sistema Solar? Como se entra em órbita? Existem roupas apropriadas?  
É preciso treino para ser astronauta? O espaço é o lugar de moradia do futuro? Uma das necessidades 
detectadas para o ciclo é a do conhecimento de como utilizar um software de texto. Com o objetivo 
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de aliar interesses e necessidades, neste Projeto SPACE SITE, foi trabalhado, conjuntamente com  
o Módulo de aprendizagem sobre o uso do Microsoft Word, em um primeiro momento (um bi-
mestre) e com a confecção de um site (um bimestre). Este projeto teve como objetivo desenvolver as 
seguintes habilidades/competências: imaginar – distinguir entre o real e o imaginário; entender espa-
ços e formas e operar com eles – reconhecer e interpretar situações que envolvam noções e modelos 
geométricos; entender medidas e saber operar com elas – reconhecer e interpretar situações que en-
volvam medidas. Os estudantes puderam estudar sobre como seria a vida no espaço, a possibilidade 
de existência de vida fora do planeta Terra; entender a questão da distância em relação ao tamanho 
entre os planetas através de modelos, porém tiveram dificuldades de compreender a questão das dis-
tâncias entre os planetas, mesmo utilizando modelos de aproximações. Conseguiram escrever textos 
em Word e fazer um site onde colocaram todas as informações trabalhadas durante o projeto.

SUSTENTABILIDADE E EU
Instituição: EM Nova Morada

Autoria: Audaci Maria de Lima Silva [audadocente@gmail.com]
Área: Ciências Naturais

A partir da leitura do livro Quem sumiu com a água?, com a turma de 5o ano, um debate muito 
consistente foi construído sobre o desperdício da água em nosso planeta. Neste mesmo período  
os telejornais, jornais impressos e a internet noticiavam a crise do abastecimento de água no estado 
de São Paulo. Os alunos começaram a relacionar o tema do livro com o que estava acontecendo em 
São Paulo e incluíram no debate a poluição das águas no planeta Terra. A partir daí foram propostas 
várias atividades de reflexão e ação que tiveram como objetivos: compreender que a água é um recurso 
escasso no planeta e que o uso irresponsável deste recurso pode prejudicar a sobrevivência dos seres 
vivos; mobilizar os alunos para desenvolver ações de conscientização na escola, em casa e na comuni-
dade sobre o uso consciente da água. Desenvolver atitudes pessoais de coleta seletiva de lixo. Para isso, 
várias atividades foram desenvolvidas: leitura de livro, leitura (individual e compartilhada) de textos 
informativos e jornalísticos; debate; construção de panfletos explicativos; panfletagem nas ruas pró-
ximas à escola e entrega de lixo doméstico ao carro da coleta seletiva. O resultado foi a ampliação da 
leitura de mundo dos alunos, que estabeleceram relações entre vários conteúdos e contextos num 
projeto que envolveu não só os alunos, mas seus familiares, os outros alunos da escola e a comuni-
dade que mora nas ruas próximas à escola.

TABUADA E TECNOLOGIA
Instituição: Colégio Mater Dei

Autoria: Marta Ohara [martaohara@uol.com.br] 
Erica Guimarães De Souza Mantovani [erica@mantovani.com.br]

Área: Matemática

Aprender Tabuada se tornou lúdico para o Fundamental l. Através da tecnologia, os alunos se divertem, 
treinam e aprendem esse recurso importante para as 4 operações. Sem a tabuada, multiplicar e dividir 
se torna muito complicado. Sendo assim, vamos jogar para aprender! No dia a dia, as professoras criam 

 298 

 299 



170INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

uma rotina de jogos que levam os alunos a entender o processo de soma de parcelas iguais. Com objetivo 
de memorizar o que já foi entendido os alunos jogam individualmente e em grupo aplicativos testados  
e aprovados pelos professores. Esses aplicativos são, muitas vezes, colocados em tablets pessoais e o tra-
balho sai da escola para casa. 

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO TEXTUAL 
Instituição: Colégio Nossa Senhora dos Remédios
Autoria: Vivian Avanci de Oliveira [vivi.avanci@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Como estimular pequenas crianças que foram alfabetizadas recentemente ao interesse por diversos 
gêneros literários, além de utilizar recursos tecnológicos e ainda despertar reflexões sobre o meio 
ambiente com atividades sustentáveis e a motivação de criar um ambiente saudável e agradável de 
viver? Provavelmente é uma dúvida comum entre os professores das séries iniciais do Ensino Fun-
damental I. Neste trabalho, pudemos vivenciar um pouco de tudo isso: Leitura, escrita, tecnologia, 
meio ambiente e socialização. Um trabalho rico e produtivo realizado a partir da leitura do livro 
paradidático Por um mundo mais bacana de Lúcia Reis.

TEMATIZAÇÃO DA PRÁTICA: O PENSAR 
PEDAGÓGICO NA ATUAÇÃO DOCENTE
Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Adriana Amore [adriamore@liceusantista.com.br]
Área: Formação continuada de professores – Tema: Tematização da prática

Sabendo que o fazer docente requer reflexão e planejamento constantes e, que o coordenador peda-
gógico é um colaborador nesse processo, o trabalho desenvolvido aliou planejamento, observação, 
reflexão e ações, que permearam todas as áreas do conhecimento, nos diferentes anos escolares do 
Ensino Fundamental 1. Garantindo enfoque formativo, ampliação de repertório e o pensar peda-
gógico sob a ótica do professor-mediador, alcançaram avanços assertivos e consistentes. Assim, (re)
planejar incide maior significado, agregando e contribuindo para todos os envolvidos no processo de 
ensino- aprendizagem.
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TGD E AS POSSIBILIDADES 
EM SALA DE AULA

Instituição: EMEIEF Luiz Sacilotto
Autoria: Renata Damico [renata.damico@hotmail.com] 

Kelly Cristina Ricci Gomes [kelly.gomes@ymail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Autismo

O trabalho tem como objetivo demonstrar a prática docente a partir de propostas realizadas com 
um aluno diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento. A apresentação consiste em 
slides que abordam o TGD, de modo a elucidar brevemente qual é o contexto em que os profissionais 
atuam e quais são as principais características de um aluno com esse diagnóstico. Serão expostas 
algumas possibilidades de trabalho realizadas em sala de aula com materiais confeccionados pela 
professora com a AIE. Além dos slides, será relatado o processo educativo do aluno ao longo do ano, 
comparando posturas de anos anteriores com a atualidade, perpassando os campos do cuidado pes-
soal, convivência com as demais pessoas, alfabetização, autonomia. É possível demonstrar que houve 
uma aprendizagem significativa; sendo assim, a socialização dessas experiências almeja nutrir, ajudar 
e promover a criação e produção de novos materiais e possibilidades em sala de aula. Os objetivos 
foram alcançados, pois constatam-se mudanças significativas na vida escolar do aluno em questão. 
Partindo da realidade do aluno, criando vínculo e estabelecendo de um canal de comunicação efetivo, 
entrarmos com uma intervenção de forma a proporcionar uma aprendizagem que rendesse melhora 
tanto na escola, quanto na organização em casa. O aluno ampliou o encanto por atividades que não 
estavam nos seus afazeres, através do oferecimento de uma variedade de materiais. O ponto chave foi 
o comprometimento das profissionais em procurar alternativas que contemplassem uma educação 
de qualidade. Encontramos algumas dificuldades acerca da inserção de novas propostas, havendo 
resistências em alguns momentos por parte do aluno. Os obstáculos vieram ao encontro das expecta-
tivas iniciais e serviram como ferramenta de reflexão da prática.

TRABALHANDO COM ATIVIDADES 
DIFERENCIADAS QUE PERMEIAM 

AS HIPÓTESES DE ESCRITA NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Instituição: Colégio Arbos
Autoria: Aline Peres Setari [aline.sestari@arbos.com.br] 

Michelli Cristina Vieira Dos Santos Mizumoto [michellivieira@yahoo.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Ao entrar em contato com um grupo heterogêneo e a partir de uma avaliação diagnóstica, o professor 
se depara com um momento individual e pessoal que a criança elabora quando falamos de escrita  
e leitura. E, partindo dessa investigação, o professor constrói atividades diferenciadas que permeiem 
as hipóteses de escrita de cada um. Um único objetivo com muitas maneiras de atingi-lo. O projeto 
é realizado com os grupos de trabalho, que são organizados de acordo com o objetivo do professor, 
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ora um grupo homogêneo, ora heterogêneo, buscando sempre propor atividades que contemplem os 
desafios individuais que cada criança necessita para avançar no seu processo de construção da escrita.

TRABALHANDO COM VIRTUDES: 
UMA EXPERIÊNCIA NO 5O ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Instituição: Colégio Dante Alighieri
Autoria: Bianca Pagano Vitica Venturi [biancaventuri@outlook.com] 
Ana Claudia Baldi [ana.baldi@cda.colegiodante.com.br]
Área: Orientação Educacional – Tema: Ética e Convivência na Diversidade

A temática da educação moral e ética tem estado cada vez mais presente no ambiente escolar, prin-
cipalmente nas discussões entre professores, gestores e orientadores de ensino, visando encontrar 
diferentes formas de abordagem para efetivar um plano de ação pedagógica diante das necessida-
des dos alunos, famílias e comunidade em relação a essa formação humana. A partir da realidade 
em que vivemos, em meio à globalização, diante de uma sociedade em que a vida acontece de forma 
instantânea, cada vez mais individualizada e em que as relações interpessoais têm sido abaladas 
pelo pouco tempo que temos disponível em nosso cotidiano, percebemos a necessidade de trazer 
também para a escola essa preocupação, visando oferecer experiências que não envolvam apenas 
a apreensão dos conteúdos, mas também a abordagem de outras temáticas, que possibilitem uma 
formação global dos alunos, uma formação ética. A partir da contação de histórias e de experiências 
reais das crianças com situações e desafios lançados a respeito dos valores éticos, pudemos alcançar 
os objetivos propostos de humanização das relações das crianças, contribuindo para a construção 
significativa dos conceitos humanos, de forma que a apreensão se deu a partir da experiência dos 
alunos com essas situações. Se em sua vida cotidiana a criança não experimentar situações con-
cretas que possa associar às virtudes como honestidade, solidariedade e tolerância, construindo 
assim seus conhecimentos e trazendo significado a suas práticas, o trabalho não poderia trazer re-
sultados efetivos na convivência entre os alunos. Eles saberiam o significado das virtudes, mas não 
as reconheceriam em suas práticas ou atitudes reais. Portanto, foi preciso oferecer oportunidades 
concretas de “aplicação” dos conceitos humanos, sempre através de situações-problema e desafios 
práticos. O resultado, de forma geral, foi a clara transformação das relações das crianças com os 
demais, sejam pares, professores, funcionários ou familiares.
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TRABALHANDO EDUCAÇÃO EMOCIONAL 
ATRAVÉS DA LITERATURA

Instituição: Colégio Cristo Rei
Autoria: Ericka Grecco Gomes Duarte [erickinhagrecco@gmail.com] 

Erika Campos Tsukamoto [erika_tsukamoto@hotmail.com] 
Priscila Costa [prii-costa@uol.com.br]

Área: Filosofia

Na geração tecnológica na qual vivemos, os sentimentos ficam muitas vezes esquecidos ou pouco 
trabalhados dentro da escola, onde a relação entre os alunos não é vista como uma área em si, 
uma inteligência a ser aprendida, conquistada com a ajuda de um moderador. Com o auxílio do 
livro paradidático O Coelho Sem Orelhas trabalhamos a educação emocional dos alunos, através  
de vivências cotidianas, que incluem ajudar os alunos de todas as séries a se relacionarem na hora 
do recreio, e dinâmicas de valorização de si mesmo e do outro, onde cada criança pode se perceber 
como um ser único inserido em um grupo com características diferentes. Através de assembleias, 
oportunizamos momentos de discussão que trabalharam atitudes antibullying, uma vez que as 
emoções e sentimentos de todos são ouvidos, discutidos e valorizados no grupo. Como a educação 
não pode ser fragmentada, incluímos a educação emocional em todas as áreas do conhecimento, 
como trabalhar problemas não convencionais em Matemática, Literatura, interpretação de texto 
e gêneros textuais em Português, e família e escola em História e Geografia. O trabalho se finaliza 
trazendo as famílias para dentro da escola para que possam vivenciar o ambiente de respeito em 
que as crianças convivem e, assim, repensarem seus valores.

TRABALHO EM EQUIPE ATRAVÉS  
DA ATIVIDADE LÚDICA: COOPERAÇÃO 

E IMPORTÂNCIA DO OUTRO
Instituição: Colégio Santa Amália

Autoria: Anderson José de Moraes Coelho [anderson.coelho@icloud.com]
Área: Educação Física

Esse projeto tem como objetivo mostrar aos alunos a importância que cada aluno tem nas atividades 
propostas em aula prática, bem como deixar claro ao aluno que ele não precisa ser o melhor em todos 
os momentos, e sim que sua habilidade e sua capacidade técnica específica pode ser utilizada para que  
o objetivo do grupo seja alcançado; Mostrar ao aluno que mesmo com uma maior habilidade e com uma 
capacidade técnica específica "diferenciada", tendo como referência seus colegas de sala, ele necessita de 
apoio de outros alunos com capacidade técnica e habilidades específicas tão aprimoradas quanto as suas, 
e também dos alunos que, para ele, não possuem condição para cumprir nenhuma função que seja impor-
tante para alcançar o objetivo proposto, mas que são incluídos na atividade.
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UM BARRIL DE RISADAS,  
UM VALE DE LAGRIMAS – UM 
CONTO DE FADAS ÀS AVESSAS
Instituição: Colégio Arbos
Autoria: Marcia Maria da Silva Prioli [marcia.prioli@arbos.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Um barril de risadas, um vale de lágrimas: neste livro há um príncipe que só ri, um vilão muito 
voluntarioso, uma dama de companhia cheia de expedientes, e isso é apenas o começo. Como se vê, 
esse conto de fadas vai na contramão dos contos tradicionais, pois há uma inversão no papel dos 
personagens da história. Para estudar e conhecer esta paródia, contamos com professores e alunos 
de 5o ano cheios de curiosidade e prontos para novas descobertas. Nesse processo de descoberta  
e aprendizagem, é preciso ler, comparar, diferenciar, relacionar, pois, além de ler os livros assisti-
mos às narrativas fílmicas e assim concluímos nosso trabalho. O resultado: a construção de novos 
conceitos, novos saberes, entre outros.

USO CRIATIVO DO IPAD NO 
CURRÍCULO DO FUNDAMENTAL I
Instituição: Colégio Dante Alighieri
Autoria: Solange Giardino [solange.giardino@cda.colegiodante.com.br] 
Priscila Gabriela Costa [priscila.costa@cda.colegiodante.com.br] 
Bianca Sabbag Hemsi [bianca.sabbag@cda.colegiodante.com.br]
Área: Formação continuada de professores – Tema: Dispositivos móveis

O uso dos dispositivos móveis se torna cada vez mais comum nas escolas, pois possibilita a am-
pliação do espaço da sala de aula, assim como propicia o protagonismo e a criatividade do estu-
dante. A partir da formação de professores por meio da abordagem do Design Thinking, pudemos 
empoderá-los no uso do dispositivo, para que fizessem suas próprias escolhas a partir do interesse 
e necessidade de seus estudantes, obtendo como resultado maneiras efetivas de engajá-los no pro-
cesso de aprendizagem. Ao olharmos para as experiências vivenciadas pelos professores, em suas 
diferentes perspectivas, pudemos encontrar inúmeras maneiras inovadoras de uso dos iPads na 
educação. A partir do Design Thinking, colocamos o aluno como centro do pensamento dos pro-
fessores ao criar as atividades pedagógicas, garantindo uma prática criativa e participativa pelo 
engajamento do grupo de educadores envolvidos e pelo compartilhamento de ideias e vivências, 
que se transformam em ações concretas.
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USO DE CADERNO DE ESTUDOS NAS 
SÉRIES FINAIS DO FUNDAMENTAL I

Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Autoria: Juliana Manente Rotella [jrmrotella@gmail.com] 

Raquel de Cássia Teixeira Maradei [rcassia_@uol.com.br] 
Polyana Gomes de Faria [pfaria@portoseguro.org.br]

Área: Formação de professor – Tema: Estudo

A apresentação tem como foco discutir técnicas de autorregulação e elaboração de estratégias apli-
cadas no trabalho com estudo autônomo, podendo auxiliar professores a desenvolver o hábito de 
estudos em seus alunos. Serão apresentados roteiros e exemplos de diferentes atividades e estraté-
gias que podem ser realizadas de forma individual ou em grupo com foco em retomada de assuntos 
já estudados. Das atividades aplicadas, discutiremos sobre seus objetivos e resultados ao longo  
de alguns anos com esse trabalho em sala de aula. As atividades são voltadas a profissionais que 
trabalham com alunos entre 9 e 12 anos.

VALORES CAMINHO CERTO PARA A PAZ
Instituição: EM Antonio Peres Ferreira

Autoria: Vanessa Primo da Silva Hassan [pvnessa@hotmail.com] 
Rosely da Silva Verardi [roselyverardi@gmail.com]

Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa valores para melhorar a leitura de mundo-espaço. Para embasar foram utilizadas 
as produções da Dra. Zilda Arns Neumann; Apreciar as próprias produções; construir composi-
ções individuais e coletivas; manusear objetos com destreza observando cores e formas; partici-
par ativamente na construção dos cartazes; conhecer materiais diversificados e manipulá-los com 
autonomia; reconhecer a própria contribuição nas atividades coletivas; atribuir significado  
às nossas produções; expressar opiniões sobre o trabalho em construção; conhecer e compreender 
o percurso do artista. O trabalho realizado com as crianças do primeiro ano partiu do percurso 
do artista. Além de tê-lo como inspiração, buscamos produções tridimensionais e a exploração de 
materiais. Ao escolher as fotos, criamos a possibilidade de produzir atividades plásticas, mosaicos 
com materiais variados. Brincando com a Arte, as crianças agiram cognitivamente, ficaram livres 
para determinar suas próprias ações e tomar decisões; a simplicidade dos materiais aproximou 
as crianças das fotos. Utilizaram todos os sentidos nessa vivência, descobrindo novas sensações 
que provocaram e despertando um olhar para o respeito ao outro. As produções expressam toda  
a preocupação da Doutora Zilda Arns Neumann com o outro.
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VALORIZANDO AS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Instituição: EMEIEF Prof. José do Prado Silveira – PM Santo André
Autoria: Sérgio Carvalho de Oliveira [sco.massoterapeuta@hotmail.com]
Área: Educação Física

A Educação Física passou, ao longo dos anos, por momentos de indefinição, afetando sua identi-
dade e causando a desvalorização da disciplina, bem como, do professor que atua na área. Desta 
forma, existe a necessidade de reconstruir sua imagem perante a comunidade escolar, visto que,  
a disciplina é vista por pais e alunos como: momento de brincar, oportunidade de sair da sala 
de aula, jogo de futebol e outros. Sendo assim, há a necessidade de sua valorização, como disci-
plina atuante e importante do currículo escolar. Para iniciar o processo de mudança desse cenário, 
foram introduzidas diversas atividades, tais como: seminários, projeto de Judô na escola, avaliação 
física e aulas diárias propriamente ditas, o que fez com que o professor e a disciplina passassem  
a ser mais valorizados pela comunidade escolar.

VEM PASSARINHAR
Instituição: Departamento de Educação Ambiental
Autoria: Leonardo Casadei [leonardocasadei@yahoo.com.br]
Área: Ciências Naturais

Este projeto tem o intuito de sensibilizar o aluno quanto à importância da preservação ambiental 
e das áreas verdes que ainda restam no município; à conscientização em relação ao meio ambiente 
para o correto destino do lixo, visto que muitas espécies de aves morrem por ingestão acidental 
de resíduos sólidos (principalmente o plástico); além de conhecer as espécies de aves da região 
por meio de estudos que serão realizados. Esperamos com esse projeto incentivar a atividade de 
observação de aves no município, fazendo com que os alunos possam se interessar em conhecer as 
espécies, aprendendo assim a gostar, respeitar e preservar as aves e os seus hábitats.

VISITAS CULTURAIS
Instituição: EM Dom Mathias
Autoria: Raquel Cristina Marcon Simenzato [raqmarcon@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Referências. Quanto mais referências de qualidade oferecermos à nossas crianças, mais qualidade terá 
o repertório delas, seja este repertório de livros, de filmes, de músicas, etc. Neste projeto, as referên-
cias são pessoas inspiradoras que trazem conhecimento, aprendizado e que despertem algo especial 
em cada um. Tais pessoas abarcam com as crianças temas nos quais a professora não é especialista; 
portanto, o projeto permite ater-se a temas que vão além dos conteúdos escolares, os quais são minis-
trados por profissionais da área, oferecendo um detalhamento que ficaria restrito caso o projeto não 
fosse viabilizado, uma vez que a professora não tem toda a abrangência de conhecimento que a curio-
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sidade dos alunos alcança. Para não impedir os alunos de conhecer diversos itens que lhes despertam 
interesse, as visitas culturais fazem-se mais do que necessárias, uma vez que engrandecem o conteúdo 
e o repertório cultural das crianças e motivam-nos a buscar sempre mais. O projeto “Visitas Culturais” 
abarca os temas constantes nos conteúdos mínimos do 5o ano, abrangendo diversos gêneros textuais 
e itens de análise linguística que precisam ser trabalhados; todavia, o faz de forma que vá além do 
livro didático, da lousa e da exposição dialogada com a professora. Ouvir de um aluno que já decidiu 
que será um “profissional da arte especializado em charge” após a visita de um chargista profissional, 
torna o projeto “Visitas Culturais” extremamente pertinente e inspirador.

VISUALIDADES AFRICANAS 
NO ENSINO DA MÚSICA

Instituição: EME Profa Maria Gusmão Britto
Autoria: Guadalupe da Silva Vieira [lupisquetinha2010@gmail.com]

Área: Arte – Música

O projeto Visualidades Africanas no Ensino da Música busca refletir sobre a (in) visibilidade da mú-
sica africana e afro-brasileira no contexto escolar. Essas reflexões apontaram caminhos e possibili-
dades para mergulhar no universo da linguagem musical, com ênfase nos instrumentos musicais de 
tradição africana. Para tornar efetivo esse compromisso, busquei referencial teórico nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino da Música, das Artes e nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira  
e Africana. As ideias de Paulo Freire, Kabengele Munanga, Ana Mae Barbosa, Carl Orff, Enny Parejo, 
Fernando Hernández, Rosa Iavelberg deram a sustentação teórica possibilitando a construção de 
uma trilha conceitual viabilizando uma ligação com a cultura afro-brasileira contemplando as di-
versidades regionais, culturais, religiosas e de gênero. A música sempre foi a herança mais visível que 
os negros africanos escravizados trouxeram para o Brasil. Diversa, rica, rítmica, a tradição africana 
se misturou e se transformou aqui no Brasil. É sobre isso que pulsa esse trabalho: a herança africana 
que construiu a música brasileira. E ela será um passaporte para que os educandos compreendam, 
comparem e vivenciem a musicalidade brasileira percebendo a semelhança dos ritmos, da estética da 
percussão e da expressão corporal na dança. A partir dessa perspectiva lúdica e imaginativa, abre-se 
espaço importante para o diálogo intercultural fornecendo um panorama dos afrodescendentes no 
Brasil. Todos esses elementos se entrelaçam, se comunicam e nos comunica algo sobre nosso territó-
rio, nossa cultura, nossa língua, nossa música, enfim, nossa história.

VIVENCIANDO LIBRAS NA SALA DE AULA
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 
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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 
importância, destino e finalidades. Após todas essas etapas, transmitiriam, através de um semi-
nário, 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.

WHAT A WONDERFUL WORLD! 
– INTEGRANDO VALORES E 
RESPONSABILIDADE AOS OBJETIVOS GERAIS 
DO INGLÊS NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Autoria: Marcela Chimenti Orlando [marcela.orlando@mackenzie.br] 
Tatiana Dafferner [1146595@mackenzie.br]
Área: Língua Estrangeira – Inglês

Desenvolvido em 2015, no Ensino Fundamental I (1o ao 5o ano), o projeto despertou nos alunos  
a importância de valorizar a natureza, conviver em harmonia, amar ao próximo, respeitar as diferen-
ças, sonhar com um futuro melhor e investir em ações que possam melhorar o mundo maravilhoso 
que vivemos, integrado aos objetivos gerais do ensino da Língua Inglesa no Ensino Fundamental 
I: ouvir, falar, ler e escrever. Em contato com a famosa canção “What a Wonderful World!”, demos 
início ao projeto, já que a canção retrata as coisas simples do cotidiano, com um tom esperan-
çoso e otimista em relação ao futuro. Com a leitura de livros paradidáticos em inglês, cada série 
desenvolveu um tema relacionado à canção e ao vocabulário. Finalizando o projeto, com a coleta  
e reutilização de garrafas de vidro, os alunos confeccionaram vasos e escreveram frases da música, 
culminando com a publicação, exposição dos trabalhos, e apresentação musical. Pensar no futuro 
e fazê-lo acontecer no presente, serve de “luz” e clareia nossos pensamentos.
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#TÔLIGADONAPROFISSÃO
Instituição: EEEI Olímpio Catão
Autoria: Simone da Silva de Paula [simone.paulasjc@hotmailcom]
Área: Orientação Educacional – Tema: Profissões

Esse projeto foi muito significativo e enriqueceu o conhecimento da área profissional que nossos 
alunos almejam seguir. Através de estudos, pesquisas, oficinas e palestras, conseguimos conhecer 
um pouco mais da especificidade de cada profissão para que o aluno possa fortalecer seu Pro-
jeto de Vida. Mostramos os caminhos que o educando pode seguir para realização de seus sonhos  
e as oportunidades do mercado de trabalho, além aprofundar a concepção de que a profissão, seja 
ela qual for, é que dá dignidade ao homem, se for executada com empenho e dedicação. O fato de 
conseguirmos oportunidade para dois alunos participarem do grupo de teatro da pastoral da edu-
cação em nossa cidade e alguns conseguirem começar cursos técnicos destinados à sua profissão, 
foi gratificante para nós.

A ABORDAGEM BASEADA EM PROJETOS 
EM LÍNGUA INGLESA: TIME TRAVELLERS
Instituição: Escola Villare
Autoria: Victor Fernandes Fiorotti [victor.fiorotti@usp.br]
Andrea Bin [andrea_bin@hotmail.com]
Ameli Caparroz [amelicaparroz05@hotmail.com]
Área: Língua Estrangeira – Inglês

Este trabalho visa abordar a metodologia PBL aplicada ao ensino de Língua Inglesa durante o pro-
jeto "English Week" com os alunos dos 6os anos. A aprendizagem baseada em projetos, nesse con-
texto, pode agir enquanto ferramenta facilitadora para a autonomia, autogestão e comunicação  
do aluno. Nesse sentido, através do tema "Time Travellers", procurou-se repensar os paradigmas 
do trabalho em grupo, colocando o aluno-investigador no centro de seu processo de aprendizagem 
através da exploração de assuntos autênticos e relevantes socialmente. Nossos alunos, então, ao 
longo do ano de 2015, iniciaram uma nova etapa de aprendizado, pautada pela aquisição de habi-
lidades e conhecimentos adquiridos através da investigação, exploração e descoberta.
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A AUTORREGULAÇÃO NO APRENDIZADO 
DA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Instituição: Escola da Vila
Autoria: Verônica Bochio [veronica@vila.com.br] 

Área: Língua Estrangeira – Inglês

Ter o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem faz com que ele se mobilize  
e avance de maneira muito mais eficaz. Sendo assim, o professor deve propiciar situações para que 
o aluno analise, compare e ajuste a sua produção através de modelos, autoavaliações e outras ativi-
dades. Mas é possível fazer isso quando avaliamos a oralidade? Como levar o aluno a refletir sobre 
o seu discurso ou "output"? O trabalho terá como objetivo fazer uma análise do protagonismo do 
aluno no seu processo de aprendizagem no projeto "Presentations about different styles of music" 
e também de como propiciar situações que permitam o avanço da oralidade em língua estrangeira.

A MAGIA DAS LETRAS
Instituição: EE Prof. Teotônio Alves Pereira

Autoria: Marcos Vinicius de Andrade Steidle [marcos.vinicius@professor.sp.gov.br] 
Márika Utiike [mariuti5@yahoo.com.br] 

Área: Língua Portuguesa

Inspirado nos ideais autores consagrados como Paulo Freire e Ruth Rocha, a proposta se funda-
menta em uma extensão do aprender a ler/escrever formalmente, reconsiderando esse processo de 
construção social. Assim surgiu a disciplina eletiva “Magia das Letras”, resultado de um projeto 
específico em Língua Portuguesa e Geografia, que ocorreu durante o primeiro semestre de 2015. 
Sua fundamentação tem por perspectiva o desenvolvimento de ações de intervenção espacial dos 
educandos na escola, que pressupõe uma modificação na maneira de entender os adolescentes e de 
agir em relação a eles. A leitura/escrita amplia a visão de mundo do educando, melhorando a sua 
escrita e desenvolvendo o seu olhar crítico. Desta forma, a proposta é um livre convite ao mundo 
das letras, onde os educandos possam sentir-se à vontade e conquistar a capacidade de se comuni-
car através diversas formas de expressões: intervenções, palavras, frases, história ouvidas e escritas 
por eles mesmos – mudando o lugar, o território e as paisagens, dentro e fora da escola. Para isso,  
é preciso repensar como a comunicação se faz de maneira dominante ou dominadora no cotidiano. 
O resultado? Um novo espaço permanente e vivo para a comunidade escolar.
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A MEGERA DOMADA – FOTONOVELA
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie Autoria: Margareth Tringoni 
[margareth.tringoni@mackenzie.br] 
Lucinéia Santos Oliveira[lucineiaoliveira@mackenzie.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Este trabalho iniciou-se após a leitura do livro A megera domada, de William Shakespeare (adaptada 
por Walcyr Carrasco) com o objetivo de desenvolver nos alunos o desejo de conhecer diferentes gêneros 
textuais e a necessidade de ler cada vez mais, a fim de ter um contato mais lúdico com os livros. Na sala 
de aula, divididos em grupos, os educandos produziram uma fotonovela a partir de uma cena do livro 
lido e criaram os diálogos e o contexto para essa produção. Motivados pela descoberta desse gênero  
e pela possibilidade de reinventar cenários e figurinos em um ambiente virtual, os discentes exploraram 
a diversidade de histórias representadas nas décadas de 1960 e 1970 e vivenciaram-nas na prática. Assim, 
por meio da leitura, vivenciaram a narrativa de Shakespeare e as características textuais da fotonovela  
e, sobretudo, desenvolveram a criatividade e a capacidade de raciocínio, de reflexão e de escrita.

A MELHOR OFERTA DE PAZ –  
LEILÃO DE ARTE
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie 
Autoria: Ruth Blaud Pomar [ruth.pomar@mackenzie.br]
Área: História

Este projeto foi pensado para proporcionar ao aluno o conhecimento da arte como valor de mer-
cado. Para que algo tão distante da realidade escolar seja compreendido, é sugerido que o aluno 
vivencie a experiência da pesquisa histórica, produção artística e execução do leilão das obras pro-
duzidas e previamente pesquisadas. Para que haja perfeita compreensão deste valor, a execução do 
leilão é motivada por uma ação beneficente, onde os valores serão convertidos em doações. Este 
projeto também permite que a comunidade local, tais como pais e professores, possam participar 
de maneira que não apenas os alunos, mas todos os envolvidos, aprendam, contribuam e valorizem 
a produção e pesquisa. Há também a possibilidade de integrar conhecimentos com outras lingua-
gens; contudo isso seria um outro projeto!
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A UTILIZAÇÃO DE FILMES COMO 
INSTRUMENTO DE TRABALHO 

NAS AULAS DE ÉTICA
Instituição: Colégio Eduardo Gomes

Autoria: Juliana Becegato Todeschi Fornaziere 
[juliana@Colégioeduardogomes.com ; julianabcgato@outlook.com]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Ética através do cinema

“A utilização de filmes como instrumento de trabalho nas aulas de Ética” apresenta a proposta de 
utilizar filmes como recursos pedagógicos que gerem maior interesse e envolvimento dos estu-
dantes durante as aulas de Empreendedorismo e Ética, promovendo um aprendizado significativo. 
Para isso, reserva-se um trimestre para explorar ao máximo um filme escolhido para determinado 
ano. Essa proposta é aplicada ao EFII e cada ano (6o, 7o, 8o e 9o) trabalha com um filme distinto 
que leva em conta os interesses e aspectos comuns aquela faixa etária. Os filmes são assistidos, 
na íntegra, nas aulas que acontecem uma vez por semana. Durante a execução do filme, aspectos 
relevantes e apontamentos são feitos de forma rápida e pontual para chamar a atenção sobre algo 
essencial. Concluído o filme, é apresentado aos estudantes uma sequência de trabalhos e produ-
ções que deverão ser realizadas de forma individual e coletiva, envolvendo assuntos abordados no 
filme. Observa-se os bons resultados deste trabalho a partir da qualidade das produções dos alunos 
e do aprofundamento da visão em determinados aspectos do filme que, se não fossem analisados 
a fundo e de forma crítica certamente passariam despercebidos. Além disso, cria-se a possibilidade 
de relacionar esses conhecimentos a experiências da vida pessoal e social dos estudantes.

ADAPTAÇÕES CURRICULARES PARA 
ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL 

NO ENSINO FUNDAMENTAL II
Instituição: Colégio Rio Branco – Campinas

Autoria: Daiana Cristina Caetano Lopes Ruas[daiana.ruas@riobranco.org.br] 
Ricardo Thimossi [ricardo.thimossi@riobranco.org.br] 

Área: Gestão da aula – Tema: inclusão

O trabalho tem como objetivos: elencar quais os recursos pedagógicos a serem utilizados pelo 
aluno, de forma gradual, para a compreensão do conteúdo/série; apresentar como foi realizada  
a adaptação curricular ao longo do ano letivo; revelar os avanços acadêmicos do aluno, e da equipe 
pedagógica envolvida. Em parceria com o corpo docente e coordenação/orientação escolar e com 
base nos planejamentos trimestrais, as adaptações curriculares são pensadas dentro do conteúdo/
série em que o aluno se encontra e dentro das suas necessidades físicas e de linguagem. Os mate-
riais e mobiliários sofrem adaptações, e variam desde tablet, fichas, lápis, tesoura e cola, agenda  
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e cadernos ampliados. O trabalho realizado de forma constante e sistemático atingiu o resultado 
esperado ao longo do ano e o aluno pode mostrar maior desenvolvimento, segurança e autonomia 
ao realizar as atividades propostas. As maiores dificuldades do aluno estavam no âmbito da lingua-
gem e da compreensão; desse modo, foi preciso que os assuntos de aula fossem adaptados de modo 
a se tornarem visuais, concretos, manipulativos e mais objetivos.

ALUNO PESQUISADOR
Instituição: EE Deputado Augusto do Amaral
Autoria: Ronaria Gasbarra de Melo [nala.mello@hotmail.com]
Área: História 

Aluno pesquisador é um projeto que tem por objetivo desenvolver habilidades de pesquisa, de busca 
de conhecimentos a partir de um tema escolhido, de organização do material encontrado, confec-
ção de um “diário de bordo” e troca de informações com o grupo. Os alunos aprendem também  
a conhecer as “redes sociais” como forma de pesquisa e, ao mesmo tempo, a distinguir quais são as 
dignas de confiança. A apresentação do produto final foi muito satisfatória e os alunos compreen-
deram que para se conhecer algo da Historia não basta apenas ler, mas é preciso também refletir, 
analisar e procurar sempre saber mais.

ALUNOS COM DIFICULDADES  
E INTERVENÇÕES DOCENTES NAS 
AULAS DE MATEMÁTICA
Instituição: Escola da Vila 
Autoria: Priscila Sanches de Andrade [priscilas@vila.com.br] 
Área: Matemática

Esse trabalho teve como objetivo elaborar intervenções docentes capazes de promover um ambiente 
favorável em sala de aula para que alunos em situações de fracasso escolar pudessem avançar. Para 
isso, participei de um grupo de estudos com colegas de trabalho de outras áreas para discutir-
mos estratégias e fazer um estudo de caso com esses alunos. Para lidarmos com o fracasso escolar, 
precisamos lidar com os erros. Mas como distinguir o erro do fracasso? Fracassamos sempre que 
erramos? Qual o papel do erro nas situações de aprendizagens? Como o encaramos? E como os 
alunos o encaram? Muitas foram as questões levantadas e, estudando algumas teorias, compreendi 
que o erro só terá valor no processo de aprendizagem, quando ele for observável pelo aluno, ou 
seja, quando o aluno tiver acesso à qualidade de seus erros. Ao me apropriar da teoria, busquei ins-
trumentos e estratégias para tornar o erro observável aos alunos. Nesse trabalho, apresento essas 
intervenções e também falo sobre como esse estudo me possibilitou adquirir mais elementos para 
identificar alunos em possíveis situações de fracasso, ou seja, alunos que não tinham ainda sido 
reprovado, mas que seriam fortes candidatos à retenção.
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ALUNOS ESCRITORES
Instituição: CEU EMEF Parque São Carlos 

Autoria: Denise Perdigão Venancio [deniseperdigaovenancio@yahoo.com.br]
Leticia Camilo Conceição [leticiacamilo@uol.com.br] 

Área: Língua Portuguesa

Este trabalho teve como objetivo levar os alunos a ler diversos gêneros textuais, produzir textos 
a partir das leituras, trabalhar as questões estéticas da língua e sensibilizá-los da importância da 
língua escrita e falada como inserção social. Ao mesmo tempo, observando que eles não se jul-
gavam competentes para participar de um concurso literário, foi trabalhada essa possibilidade. 
Recebemos em nossa escola um Sarau com o curador do concurso, Rodrigo Ciríaco, que despertou 
a sensibilidade dos alunos através das Artes. Como resultado, houve a participação no Concurso 
Literário "Pode pá que é nois que tá" onde tivemos seis textos publicados na Antologia, sendo 
que um dos nossos alunos recebeu o primeiro lugar na categoria poesia. Tomamos parte em uma 
tarde de autógrafos realizada na Galeria Olido, no centro de São Paulo, essa atividade pertencendo 
ao EMIL "Encontro Mundial da Invenção Literária". Com certeza essa experiência toda resgatou  
a autoestima dos alunos, percebendo-se capazes de uma boa produção literária.

AMPLIAÇÃO DOS SENTIDOS: 
VIVÊNCIA DE PROBLEMÁTICAS DA 

ACESSIBILIDADE EM SÃO PAULO
Instituição: Escola Santi

Autoria: Stefan Bovolon [sbovolon@hotmail.com]
Área: Ciências Naturais

Com estruturas que deveriam atender plenamente à sociedade, em sua maioria, mal planejadas 
na nossa cidade, como calçadas esburacadas, ônibus mal adaptados, semáforos sem tempo defi-
nido, rampas de acesso em locais onde a calçada não comporta um cadeira de rodas ou não pos-
sui adaptação tátil, e com a constatação e análise da enorme quantidade e diversidade de pessoas 
com deficiências no Estado de São Paulo, a acessibilidade continua um grande desafio a ser vencido.  
As dificuldades de locomoção acabam interferindo diretamente na autonomia dessas pessoas e reflete, 
diretamente, em sua vida pessoal e profissional. Essas questões passam praticamente despercebidas 
para aqueles que não sofrem com isso, porque, de fato, é complicado compreender as necessidades  
e limitações quando o problema não nos atinge. Pensando nisso e visando a melhoria desta situação, 
a Escola Santi incentivou seus alunos a fazerem um estudo de campo. Durante as aulas de ciências, 
os alunos do 8o ano fizeram um estudo pelo bairro Paraíso, São Paulo, com o objetivo de vivenciar as 
dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiências.
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AMPLIANDO HORIZONTES
Instituição: EMEF Arquiteto Luis Saia
Autoria: Ana Paula Quarantani [quarantaniap@gmail.com] 
Patricia Lima Vieira [patricialimavieira33@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

O presente trabalho teve por objetivo inserir a leitura de textos paradidáticos como uma atividade 
sócio-interacionista e aplicar os conceitos de gêneros textuais para o ensino de língua materna.  
A pesquisa foi realizada com alunos do 6o ano do Ensino Fundamental de uma escola pública mu-
nicipal. Durante as aulas, foi inserida a leitura dos livros e discutido o seu papel na sociedade. Ao 
mesmo tempo, foram programadas atividades com diferentes gêneros de texto a fim de que o estu-
dante pudesse se apropriar do conhecimento e refletir sobre o seu uso diário. A obra escolhida para 
o primeiro semestre foi: Cem dias entre o céu e mar, Amyr Klink. Já para o segundo semestre, contos 
de fada, Chapeuzinho Vermelho, Imãos Grim e Perrault; e Chapeuzinho Vermelho recontada, Júlio 
Emílio Braz, e o filme “Deu a louca na Chapeuzinho”. Para cada obra lida houve uma atividade 
final. No primeiro semestre, a criação de um romance de aventura, uma História em Quadrinhos  
e um blog com as experiências relatadas pelos estudantes nas ruas do bairro de São Miguel Paulista; 
No segundo semestre, a reescrita de um conto de fadas e a publicação de notícias e entrevistas sobre 
Chapeuzinho Vermelho para o jornal Folha de São Paulo, cadernos: Saúde+Equilíbrio, Cotidiano, 
Mundo, Mercado, Ilustrada e Esporte. Ao longo do ano, os estudantes puderam se relacionar com 
o texto e compreender suas condições de produção e circulação, seu propósito comunicativo, seu 
conteúdo composicional, temático e estilo, assim como habilitar-se a utilizar a língua de modo 
variado e adequado a distintas situações de comunicação oral e escrita.

ANÁLISE ESTATÍSTICA SOBRE A 
ANTECIPAÇÃO DE ERROS EM SITUAÇÃO 
DE TRABALHO EM DUPLA
Instituição: Escola da Vila 
Autoria: Kalil Hussein Charanek [kalil@vila.com.br] 
Renata Mendes Soares [renatas@vila.com.br]
Área: Matemática

Segundo Emília Ferreiro, o mais sensato a se fazer diante do erro de um aluno, na visão construti-
vista, seria analisá-lo e tentar entender suas razões, e não apenas apontar o que está errado. Como 
a existência do erro é inevitável, é interessante fazer com que os alunos pensem sobre ele, antes 
mesmo de saberem o resultado da avaliação. Neste trabalho, pretendemos fazer um estudo estatís-
tico, partindo das respostas de uma autoavaliação de antecipação de erros de uma prova realizada 
em duplas com turmas de 6o ano, seguida de entrevista com cada uma das duplas, com o objetivo 
de confrontar o que cada dupla pensava sobre sua avaliação com o resultado obtido. Pretendemos, 
com esse estudo, verificar quais fatores, como a autoimagem, por exemplo, influenciam o pensa-
mento dos alunos quando refletem sobre o que sabem ou o que não sabem, e como isso pode ser 
desequilibrado quando é necessário trocar ideias, discutir e chegar a uma resposta única, como no 
caso das provas em dupla.
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APRENDIZAGEM COOPERATIVA
Instituição: Colégio Magister 

Autoria: Daniela Ono [daniela_ono@magister.com.br] 
Elisa Silva [elisacs@uol.com.br]
Área: Língua Estrangeira – Inglês

Aprendizagem cooperativa (Cooperative Learning) é um procedimento de ensino, aprendizagem 
que desenvolve a habilidade de trabalhar em equipe, favorecendo as capacidades individuais dos 
alunos. Os estudantes do Fundamental 2 do currículo bilíngue foram organizados em pequenos 
grupos em que a heterogeneidade contribuiu para que metas e objetivos comuns fossem atingi-
dos, pressupondo a responsabilidade de participação de todos os membros. Cada um desempe-
nhou diferentes funções no grupo, onde todos ensinaram e aprenderam. Este procedimento não 
só permitiu às educadoras abordar temas e conteúdos pertinentes ao ano, como também atitudes 
e procedimentos necessários para o crescimento de um cidadão crítico, investigador, reflexivo, in-
tegrador e avaliador; além de ter sido um ótimo instrumento de avaliação formativa, essencial para 
o autoconhecimento e protagonismo do estudante.

ARGU-MENTE
Instituição: EE Ismênia Monteiro de Oliveira

Autoria: Elaine Cristina de Jesus Santos [elainessantos.prof@gmail.com] 
Arlete Fernandes Corrêa [arlete.ferdinan@gmail.com]  

Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa, a partir de leitura de textos literários, filmes e situações cotidianas, abordar temas 
polêmicos que serão socializados por meio de debates e discussões em sala de aula, tendo como 
produto final a criação de um júri simulado baseado na obra literária “O Enfermeiro”, de Ma-
chado de Assis. O objetivo é, além de levar o aluno ao contato com textos literários consagrados, 
desenvolver sua capacidade argumentativa em contextos éticos e morais, ampliando sua visão de 
mundo para que seja capaz de se manifestar criticamente de modo oral e/ou escrito perante dife-
rentes situações cotidianas que exigem posicionamento consciente de ideias. O trabalho teve par-
ceria com o judiciário, os alunos foram ao Fórum para conhecerem conceitos e o desenvolvimento  
de um julgamento, tendo assistido presencialmente um deles, atividade que estimulou e serviu de 
subsídio para a criação do júri simulado.
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ARTESANATO SUSTENTÁVEL  
E NOÇÕES EMPREENDEDORAS
Instituição: Colégio Criação
Autoria: Soraia Néia de Tres Rios [soraia3rios@gmail.com]
Área: Ciências Naturais

Este projeto visa trabalhar noções de empreendedorismo com educandos do Ensino Fundamental 
II – 6o ano, através de práticas desenvolvidas com técnicas de artesanato sustentável, procurando 
aprimorar os conceitos desenvolvidos teoricamente. Os objetivos foram: trabalhar com o conceito de 
reutilização de materiais tais como o papelão, vidro, lata, plásticos através de técnicas de artesanato 
sustentável; introduzir os conceitos de empresa, matéria-prima, produção, controle de qualidade, 
marketing, venda, lucro e prejuízo comercializando objetos produzidos; conscientizar o educando 
quanto ao reaproveitamento de materiais para redução de danos ambientais e melhorias na qualidade 
de vida (sustentabilidade). Através das práticas desenvolvidas em grupo, os educandos aprimoraram 
suas noções teóricas sobre empreendedorismo e sustentabilidade além de melhorar a socialização 
entre ambos e demais colegas e integrantes da escola. Também puderam expressar, através do artesa-
nato sustentável, sua criatividade, debater suas ideias, conhecimentos e aprendizados. 

ASPECTOS ETNO-ORNITOLÓGICOS DE 
DISCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DO DISTRITO DE MAROMBA, ITATIAIA 
-RJ: OBSERVAÇÃO DAS AVES COMO 
FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
PARA NO ENSINO FORMAL
Instituição: Colégio de Aplicação de Resende – AEDB 
Autoria: Thais Galdino Alves [thaisgaldino_vr@yahoo.com.br]
Área: Ciências Naturais

A observação de aves é uma atividade iniciada na Europa em meados do século XVIII como lazer, 
passando atualmente ao status de turismo ecológico, sendo ainda muito limitada a sua exploração 
como ferramenta didática. Como método alternativo no ensino dos conteúdos formais e na inter-
disciplinar a observação de aves surge como prática pedagógica valiosa, oferecendo a possibilidade 
de ser empregada sob diferentes enfoques e abordagens, reunindo diversas áreas do saber de forma 
integrada, visto seu caráter lúdico, prático, sensorial e experimental, oferecendo assim múltiplas 
possibilidades de trabalhar conteúdos e atitudes nos alunos. A facilidade de condução da observa-
ção de aves se funda na atração que as aves exercem sobre as pessoas, sobretudo jovens e crianças, 
aliada à sua ocorrência em todas as regiões e ambientes, a condução sem necessidade de equipa-
mentos, materiais didáticos e capacitação de professores. Este trabalho foi desenvolvido na Escola 
Municipal Joaquim Miguel dos Santos situada no Distrito de Maromba, zona rural do município de 
Itatiaia- RJ, com o objetivo de investigar o estado do conhecimento empírico, biológico, ecológico e 
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comportamental das aves por discentes do 6o e do 7o ano do Ensino Fundamental e explorar as pos-
sibilidades de aprendizagem a partir dessa temática. A pesquisa foi desenvolvida entre agosto e se-
tembro de 2014, totalizando cerca de 20h de esforço amostral. Foram respondidas quatro questões 
cognitivas dos alunos a respeito das aves, além de terem sido desenvolvidas atividades lúdicas e de 
campo. O grupo mostrou conhecimento amplo sobre a diversidade da avifauna local e ainda alguns 
aspectos referentes a sua importância para o homem e para a natureza, apesar de a maior parte das 
citações estarem limitadas aos conteúdos trabalhados nos 6o e 7o ano. Foi evidenciado o interesse 
por parte dos alunos na utilização dos métodos inovadores para o processo de ensino-aprendizagem.

ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS 
E O REGISTRO DIGITAL

Instituição: Colégio Santa Amália 
Autoria: Eliana Baptiston Schmidt[ebaptiston@uol.com.br] 

Área: Educação Física 

O Brasil é um pais rico em manifestações rítmicas e expressivas, devido à sua grande miscigena-
ção de etnias, contribuindo para a formação, modificação e transformação de diversas formas de 
expressão. Esse projeto visa conhecer as diversas formas de expressão corporal utilizando o ritmo, 
apreciar filmes cujo contexto seja a dança, identificar esses ritmos realizados pelos atores, criar 
uma coreografia para o tema escolhido utilizando os conhecimentos prévios, participar ativamente 
na construção do projeto, conhecer a ferramenta tecnológica do imovie (trailer), captar imagens 
do grupo no momento de criação e ensaio, remeter essas experiências a outras possibilidades de 
expressão para o cotidiano. Esse trabalho realizado com as alunas de 9o ano do Fundamental II 
partiu da necessidade de entender a importância da expressão corporal nas nossas vidas e de como 
elas podem contribuir para diversas situações. Aprenderam a utilizar alguns recursos tecnológicos, 
deixando as apresentações mais completas e interessantes. Eles trabalharam livremente e puderam 
expor opiniões, discordar, ceder e argumentar, além de utilizar o corpo como forma de expressão.

 AULAS PRÁTICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
Instituição: EEEI Prof. Ayres de Moura

Autoria: Thais Galdino Alves [thaisgaldino_vr@yahoo.com.br]
Área: Ciências Naturais

Este trabalho analisa a importância das aulas práticas no ensino de Ciências Naturais para os alu-
nos de uma turma, do Segundo Segmento do Ensino Fundamental do colégio de Aplicação de 
Resende (CAR). O trabalho analisa o conceito de aulas práticas, a aceitação e as impressões pessoais 
dos alunos em relação a estas aulas na disciplina de Ciências Naturais. Os resultados demonstram 
que os alunos jovens gostam desse tipo de aula e se sentem motivados quando a mesma é proposta, 
principalmente quando elas ocorrem no laboratório e, desse modo, o desenvolvimento dessas aulas 
pode ser uma importante ferramenta no ensino de Ciências
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BREAKFAST/DESAYUNO
Instituição: Escola Monteiro Lobato
Autoria: Mércia Bonon Ferreira[mercia@monteirlobato-sjc.com.br] 
Cyntia Ribeiro [cyntia@monteirolobato-sjc.com.br]
Área: Língua Estrangeira – Inglês/ Espanhol

Este trabalho tem como objetivos a aquisição e o aprimoramento dos idiomas Inglês e Espanhol 
em seus mais abrangentes aspectos e utilização no dia a dia de um estudante de idiomas. ¿Qué tal 
un desayuno en Español? What about an English breakfast? Neste projeto os alunos tornam-se 
maitres, garçons e até mesmo chefes de cozinha! Eles começam com uma pesquisa bem intrigante 
e abrangente sobre os aspectos culturais e gastronômicos do país escolhido pelo grupo, desenvol-
vem um cardápio que dará origem a um "Table Mat" (na parte frontal, comidas e bebidas a serem 
oferecidas aos dois convidados do grupo no dia da apresentação. E na parte de trás, ilustrações 
de pontos turísticos, bandeiras, pessoas famosas etc.) relacionado àquele país. Os convidados são 
levados a uma sala toda decorada, prestigiam a apresentação e degustam algo do cardápio ao som 
de uma música ambiente típica e tudo acontece em Inglês ou Espanhol.

CARTOGRAFIA – MAPAS ARTÍSTICOS
Instituição: Colégio Santa Amália 
Autoria: Eliane de Oliveira [amorineliane@hotmail.com]
Área: Geografia

Esse projeto visa tirar a cartografia do lugar comum da ciência e torná-la bela através da arte e teve 
como objetivos: apreciar as próprias produções; construir composições individuais e coletivas; ma-
nusear diferentes objetos como possibilidades para a criação de um mapa; participar ativamente 
na construção do mapa; utilizar os mapas como forma de expressão do conhecimento adquirido; 
reconhecer a própria contribuição nas atividades coletivas; expressar opiniões sobre o trabalho 
individual próprio e do outro em debates; conhecer e compreender o processo de elaboração de um 
mapa e todos os conceitos envolvidos. Brincando com a Arte as crianças compreenderam conceitos 
e elaboraram criticamente as decisões sobre os materiais a serem utilizados, tendo a diversidade 
dos materiais transformado o mapa em algo significativo. Utilizaram a arte para expressar seus 
gostos, criatividade e individualidade.

CLUBE FILATÉLICO MAAC
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Autoria: Alice Costa [alice.costa@mackenzie.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Pesquisa

O Clube Filatélico MARY ANN ANNESLEY CHAMBERLAIN, com a sigla MAAC, fundado em São 
Paulo, em 31 de outubro de 2012, é uma associação filatélica, sem fins lucrativos ou econômicos, 
de caráter essencialmente cultural. Composto inicialmente por alunos do Colégio Mackenzie tem 
como lema: “Uma Vez Mackenzista, Sempre Mackenzista”, significando na prática que o ex-aluno 
poderá manter-se vinculado ao Clube. Tem como gestor, responsável técnico e centro de decisão, 
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a Direção do Colégio e um professor coordenador. Tem como objetivos ampliar aspectos cultu-
rais e cognitivos dos alunos e levá-los a; estudar, aplicar e difundir a Filatelia, editar publicações, 
preservar acervos filatélicos e, em particular, promover o estudo e o colecionismo de selos postais, 
moedas e assemelhados praticando o método científico de pesquisa através da observação, formu-
lando hipóteses e investigando diversas áreas do conhecimento. Para isso é mister que ocorram ati-
vidades e encontros sobre Filatelia, intercâmbio com entidades congêneres, exposições e promoção 
de encontros periódicos para breves seminários temáticos. Apesar de sabermos que uma coleção 
pode demorar o tempo de uma vida inteira para ser considerada finalizada pelo seu dono, o conhe-
cimento ocorre durante todo o tempo em ele coleciona, o envolvimento com a pesquisa também. 
Isso é um diferencial desse sujeito que quer conhecer e se propõe a fugir ao senso comum.

COMO AS COISAS FUNCIONAM II
Instituição: EEEI Olímpio Catão

Autoria: Marisa Maria Nascimento Nóbrega [marisa_nobrega@hotmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Construção de dispositivos

 A disciplina eletiva "Como as Coisas Funcionam II" trabalhou com alunos do 8o e 9o ano a constru-
ção de objetos, máquinas e casas para compreenderem os princípios básicos de engenharia e arqui-
tetura. Os projetos desenvolvidos pelos alunos foram pequenos robôs que simulavam movimentos, 
geradores de energia eólica, montanha russa de brinquedo e a construção de uma casa de caixinhas de 
leite, mesas de garrafas pet. O resultado do trabalho foi excelente, tanto na parte de desenvolvimento 
do espírito investigativo, quanto no desenvolvimento de trabalho em equipe. Algumas dificuldades 
foram encontradas, tais como as diferenças entre tamanhos das caixas de leite, a necessidade de obter 
um número significativo de caixas para construir uma casa de tamanho de 4 X 3 X 2, e a estocagem 
e preparação dos materiais. Na construção de máquinas, a principal dificuldade foi em aprender  
o funcionamento de motores simples e a sua montagem. Todo trabalho foi patrocinado e man-
tido através dos Parceiros da Educação, que forneceram os materiais necessários para a construção  
dos projetos. 

CONHECENDO OS JOGOS OLÍMPICOS
Instituição: EM Antonio Peres Ferreira

Autoria: Ricardo de Mello Martins [ricardomellofn@hotmail.com] 
Área: Educação Física

Pudemos observar tudo que envolve os Jogos Olímpicos desde seu início até os dias de hoje, apro-
fundando o conhecimento sobre a importância deste acontecimento esportivo na união dos povos, 
quebrando barreiras de discriminação e preconceitos culturais, ampliando assim o respeito pela 
diversidade cultural esportiva existente em nosso país e nas outras nações. Os alunos puderam 
apreciar as próprias produções e criticar o comportamento de alguns, expressando opiniões sobre 
a necessidade da participação de todos para realização deste projeto e assim dar significado que 
interessasse a todo grupo na realização das atividades principalmente quanto à necessidade de 
adaptações para determinadas modalidades. No final, eles construíram um painel de comparação 
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entre os Jogos Olímpicos da Antiguidade e os Jogos Olímpicos da Era Moderna, assim como um 
painel de Classificação dos Esportes.

CONNECTING CULTURES
Instituição: Escola da Vila
Autoria: Andreia C. Alves de O. Silva [andreiac@vila.com.br]
Área: Língua Estrangeira – Inglês

O presente trabalho descreve um projeto de Língua Inglesa desenvolvido com turmas do 6o ano que uti-
lizou recursos tecnológicos para promover a interação dos alunos com crianças de outros países. Essas 
interações eram temáticas e dialogavam com os objetivos propostos pelo Common European Frame-
work. Além disso, será apresentado uma análise dos avanços linguísticos observados nas produções dos 
alunos, assim como os ganhos culturais trazidos para a sala de aula. Por fim, propõe-se uma reflexão 
sobre a autoavaliação, considerando ser este um ajuste necessário ao trabalho para a construção de uma 
aprendizagem mais autônoma e e significativa da língua inglesa.

CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 
– UMA IDEIA QUE DEU CERTO!
Instituição: EM Antonio Peres Ferreira
Autoria: Ana Paula de Souza [profanapaulasouza77@gmail.com] 
Douglas Nascimento Gonçalves [douglasnascimentogoncalves@gmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Conselho de classe participativo

Promover um conselho de classe participativo com alunos de 6o, 7o, 8o e 9o ano foi um grande 
desafio. Os objetivos do projeto: despertar o protagonismo juvenil como ferramenta para trans-
formação dos conflitos sociais no ambiente escolar, promovendo o papel de avaliação formativa 
e de autoavaliação dos alunos e dos docentes em suas práticas pedagógicas, com o objetivo de 
diagnosticar a razão das dificuldades dos alunos, apontando as mudanças necessárias para superar 
tais dificuldades e contribuir para a formação do caráter e da cidadania e oportunizar momentos 
de reflexão coletiva e individual sobre a prática do alunado – o seu papel no próprio processo de 
escolarização fizeram toda a diferença. Momentos de estudo teórico e reflexivo em HTPC com os 
docentes, debates e discussões sobre as turmas participantes determinaram as escolhas, de acordo 
com as dificuldades e mudanças que se esperavam no âmbito pedagógico e social. E ao final dos 
trimestres víamos alunos com rendimentos maiores, com excelente frequência, comprometidos 
com suas tarefas e seu papel no processo de escolarização.
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CONSIDERAÇÕES NA ELABORAÇÃO 
DA AVALIAÇÃO, NA BUSCA DE UM 

INSTRUMENTO QUE PROMOVE O 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, 

HABILIDADES, AUTONOMIA 
E AUTOCONHECIMENTO

Instituição: Colégio Magister
Autoria: Angela C. B. Borges [angela_borges@magister.com.br] 

Área: Formação continuada de professores – Tema: Avaliação

Ter clareza dos limites e potencialidades da avaliação possibilita ao educador transitar com mais 
segurança e objetividade em um procedimento que é desafiante pela subjetividade, que provoca 
stress nos estudantes, ansiedade nas famílias e que pode ser traduzido no final do processo, se não 
for bem conduzido e compreendido, em apenas duas coisas: os estudantes foram bem ou foram 
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 con-
ter, para ir além da coleta de dados, este trabalho apresenta resultados da orientação ao professor 
na elaboração de seus instrumentos avaliativos. Pretende também analisar os limites e potencia-
lidades da avaliação e 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 critérios de correção na elaboração de instrumentos avaliativos operatórios 
e apresentará exemplos considerando esses critérios. As questões operatórias e contextualizadas 
das provas diminuíram muito os questionamentos dos estudantes sobre por que estudar deter-
minados conteúdos. Observou-se também, registros mais coesos e coerentes, assim como maior 
desenvolvimento e estabelecimento de relações nas respostas.

CONTOS MARAVILHOSOS E 
TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Autoria: Roberta Calderoni Menezes [rocalderoni@gmail.com]  

Márcia Regina Barbosa [marciareginab2014@gmail.com]
Silvana Sales Purcino Simões [silvana@portoseguro.org.br] 

Área: Língua Portuguesa e Informática

Os alunos estudaram sobre contos maravilhosos, pesquisaram a origem das histórias e compara-
ram as semelhanças e as diferenças entre as versões originais, modernas e cinematográficas. Utili-
zaram um espaço colaborativo (wiki) para registrar as informações encontradas e compartilhá-las 
com os outros grupos. Nas aulas do curso de Robótica, escolheram os contos Os três porquinhos  
e João e Maria para representar. Construíram robôs, programaram e sincronizaram os movimentos 
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com a narração dos contos, gravada pelos colegas de classe. Esse projeto, com o apoio das Tecno-
logias da Informação e Comunicação, permitiu desenvolver habilidades de criatividade, colabora-
ção, inovação e autoconfiança. Foi possível: ter acesso aos recursos disponíveis na internet; registrar  
e compartilhar informações em um ambiente de colaboração on-line (wiki); usar recursos multimídia 
para explorar a linguagem oral; estudar conceitos da robótica contextualizados com o cotidiano do 
aluno; desenvolver a capacidade de resolução de problemas, construindo e reconstruindo projetos.

CORDEL EM SALA DE AULA 
– VARAL DE IDEIAS
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba 
Autoria: Andréa Sílvia Menezes Furnkranz [andreaf@objetivosorocaba.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Através do estudo de um gênero textual específico — o cordel —, os alunos puderam pesquisar, co-
nhecer e se encantar pela nossa cultura, tão rica e variada, por personagens históricos e lendários e 
pela leitura de outros textos relacionados ao tema. Foram motivados a produzir um cordel a partir 
de um vídeo, obedecendo à estrutura desse tipo de texto, pesquisando e sendo criativos em relação 
à musicalidade do poema. O objetivo principal era fazer com que os alunos pesquisassem sobre o 
tema, pensassem, refletissem e entendessem a importância da valorização de nossa cultura, além de 
se envolver com a leitura do livro adotado.

CRIAR VÍDEOS PARA AS 
AULAS DE ESPANHOL
Instituição: Colégio Terra Mater
Autoria: Dirce Helena Cortez Toledo [helenatol@bol.com.br]  
Angelica Arcanja Vieira [angelicaaavieira@hotmail.com]  
Eliana Carla Pereira Esteves Capriello [carlacapri@gmail.com]
Área: Língua Estrangeira – Espanhol 

Esse projeto visa tornar a aprendizagem um momento de prazer. Aprende-se quando se envolve 
profundamente naquilo que é significativo. O vídeo é um instrumento que ajuda introduzir um 
novo conteúdo, que auxilia o despertar do interesse; portanto, é um importante recurso no pro-
cesso educativo. Quando se apresenta um novo léxico através de vídeos produzidos pelos próprios 
alunos, é possível analisar e entender como este recurso, usado como objetivo específico, é capaz 
de centrar a atenção na forma do idioma em estudo, levando o aluno a reconhecer e a se apro-
priar de diferentes usos do idioma, de acordo com determinadas intenções comunicativas. Fazer 
uso dessa consciência, procurando extrapolar a simples exibição de vídeos pré-prontos, envolve  
o aluno para que partícipe do processo, seja criando novos materiais, seja interferindo de ma-
neira criativa em materiais já existentes. Os alunos assumem papel de sujeitos responsáveis por 
seu estudo e por seu desenvolvimento e também se sentem protagonistas desse processo. Apreciar  
as próprias produções, criar e recriar cenas individuais e coletivas, conhecer novas tecnologias, par-
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ticipar ativamente na construção das cenas, filmagens e edições, conhecer materiais diversificados  
e manipulá-los com autonomia, reconhecer a própria contribuição nas atividades coletivas, atribuir 
significado às nossas produções e expressar opiniões sobre o trabalho em construção são ganhos 
não só na língua estrangeira mas também e principalmente na visão crítica dos estudantes.

DE OLHO NA PERSPECTIVA
Instituição: EE Profa Olga Benatti

Autoria: Joseneide Alves de Barros Silva [jojobarrosss@hotmail.com] 
Maria do Socorro Rodrigues [masocorroro@ig.com.br]

Área: Ciências Naturais

Este plano de ação foi elaborado com base nos interesses dos alunos que buscaram ampliar seus 
conhecimentos no fazer arquitetônico, com intenção de aprimorar seus saberes abordados nas 
aulas de Matemática e Ciências, desenvolver um trabalho atrelado ao projeto de vida da maioria 
dos alunos ingressantes nessa eletiva e como exercício de expressão da arquitetura através de pro-
duções reproduzidas ou criadas pelos alunos. A Arquitetura é linguagem que transforma ideias e 
símbolos, em forma. A produção crítica de desenhos se faz diante da mediação do professor com 
os ideais dos alunos. O nosso objeto de estudo é ensinar técnicas de Desenho em Perspectiva aos 
alunos para ampliar o repertório acadêmico.

DEBATES EM HISTÓRIA – AFINAL, QUE 
RAZÕES PREVALECERAM PARA A PROIBIÇÃO 

DO TRÁFICO DE ESCRAVOS NO BRASIL – 
QUESTÕES DE ORDEM ECONÔMICA OU 

DE MUDANÇA DE MENTALIDADE?
Instituição: Escola da Vila

Autoria: Rogê Carnaval do Nascimento [roge@vila.com.br]
Fernando Sarti Ferreira [fernandosarti@vila.com.br]

Área: História

Os alunos e alunas do 9o ano da Escola da Vila são apresentados a dados relativos ao desembarque 
de escravos no Brasil entre 1780 e 1850. São convidados a formularem hipóteses acerca das bruscas 
oscilações verificadas nos gráficos e tabelas fornecidos. Depois, recebem textos de diversos autores 
(Sérgio Buarque de Holanda, Fazoli Filho, Souto Maior, Haddock Lobo, entre outros) que tratam 
de diferentes teses acerca da proibição do tráfico no Brasil oficializada pela lei Eusébio de Queirós 
em 1850. Depois de municiados, a sala é dividida em duas bancadas que farão a defesa das razões 
que prevaleceram para a referida proibição: questões econômicas desencadeadas pela Revolução 
Industrial ou questões culturais, ligadas à profusão dos princípios iluministas.
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DESAFIOS DE EQUILÍBRIO
Instituição: EM Antonio Peres Ferreira
Autoria: Patrícia Regiane da Silva Furlaneto [prof.patriciafurlaneto@bol.com.br] 
Carla Maria Gatto Pera Gonçalves [carlagpgoncalves@hotmail.com]
Área: Educação Física

O "desafio de equilíbrio" é uma prática corporal que foi vivenciada nas aulas de Educação  
Física. Consiste em realizar movimentos como parada de mãos, ponte, estrela entre outros e depois 
construir torres humanas. Proporciona ao corpo vivências e experiências desafiadoras a respeito 
do equilíbrio, estimula os alunos a vencer o medo e encarar novas posturas corporais e promove 
a interação entre diferentes grupos. Esta prática teve uma aceitação tão boa que transcendeu  
a sala de aula e atraiu a atenção da equipe gestora, dos professores e dos funcionários da escola, 
alcançando assim outros patamares. Nosso objetivo era trazer uma prática diferenciada e desa-
fiadora para os alunos. E o resultado foi surpreendente, sendo a aula também ministrada para 
gestores, professores e funcionários. Os resultados alcançados foram além de nossas expectativas. 
Vale a pena conferir.

DESCOBRINDO A ARQUEOLOGIA
Instituição: Colégio Renascença
Autoria: Lilian Maria Pivato[lilianpivato65@gmail.com] 
Gerson Carlos Torres do Nascimento [gersontorres77@yahoo.com.br] 
Murilo José de Resende [murilo.r@renascenca.br]
Área: História

Sabemos que a aventura humana já era intensa mesmo antes da “invenção da escrita” pelos Sumé-
rios (por volta de 3500 a.C.). Tais aventuras envolvem histórias de guerra, de caça e até de amor. 
Para recuperar essas histórias, nossos arqueólogos utilizaram as mais diversas linguagens para  
reproduzir sítios arqueológicos e investigar vidas passadas. Após a discussão de textos nas aulas de 
Língua Portuguesa, os artefatos arqueológicos foram construídos nas aulas de robótica e analisa-
dos nas aulas de História. O trabalho final respeitou o principio da Arqueologia: interdisciplinar  
e investigativo.
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DO LIVRO À HQ: UM PROJETO DE 
LEITURA DE OS MENINOS DA RUA 

PAULO, DE FERENC MÓLNAR
Instituição: Colégio Beit Yaacov

Autoria: Marisa Garbieri [mgarbi@uol.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Este trabalho visa apresentar o Projeto de leitura do livro Os meninos da rua Paulo de Ferenc Mól-
nar, aplicado aos alunos do 7o ano do Ensino Fundamental II, em 2015. No decorrer do projeto,  
os alunos assistiram a uma palestra sobre o autor da obra e sobre a Hungria, puderam vivenciar 
brincadeiras de outros tempos e assistir ao filme "A guerra dos botões" (1963), de Yves Robert, 
estabelecendo uma comparação com o livro lido. Além disso, a partir da leitura, discussão e análise 
da obra estudaram os elementos constitutivos da narrativa e produziram textos de gêneros varia-
dos tais como: questionário, entrevista, roteiro, culminando na transposição de episódios do livro 
para histórias em quadrinhos.

ECONOMIZANDO ÁGUA
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Autoria: Gisele de Carvalho P. Cabral Holzhausen [gisele.cabral@mackenzie.br]
Área: Ciências Naturais

Os objetivos desse trabalho foram: informar e sensibilizar os alunos a respeito da importância da 
água e do seu uso sustentável, repensar atitudes do cotidiano, além de fazer com que eles pratiquem 
ideias sustentáveis e as divulguem, conscientizando os demais membros da comunidade escolar.  
A sensibilização começou quando os alunos tomaram conhecimento de quão importante é a água 
para todos os seres vivos e de como esse recurso natural está ameaçado com algumas ações antrópicas. 
Os estudantes foram direcionados a propor ideias de economia e reutilização da água, possíveis de 
serem realizadas em seu cotidiano. Em grupos, confeccionaram cartazes com informações incentiva-
doras para se colocar em prática as ideias sustentáveis. Além disso, gravaram um vídeo, demonstrando 
a facilidade em praticá-las. Os cartazes e vídeos foram utilizados para divulgação e conscientização 
de todos do colégio.
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EDMODO E SCHOOLOGY: BREVE 
ESTUDO SOBRE AMBIENTES VIRTUAIS 
E SUA RELEVÂNCIA NO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM ENTRE 
OS ALUNOS DO 8O E 9O ANOS
Instituição: Colégio Fortes
Autoria: André Antonio da Silva [prof_aas@hotmail.com]
Área: Matemática

O presente trabalho trata de uma pesquisa que está sendo realizada com alunos dos 8o e 9o anos do 
Ensino Fundamental II, sobre o uso de AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem), de forma mais 
específica com duas plataformas, sendo a EDMODO e SCHOOLOGY. Essas plataformas estão 
sendo utilizadas segundo o sistema de EAD (Educação a Distância). Os alunos assistem um video 
com a explanação de conteúdo já previamente trabalhando em sala de aula: polígonos para os 
oitavos anos e funções para os nonos e, posteriormente, responderem duas questões relacionadas 
à explanação já assistida. O método exposto busca compreender se o sistema de EAD, através do 
AVA e com a utilização das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), auxilia no processo 
de ensino e aprendizagem. Serão relatados os resultados observados.

EDUCAÇÃO DIGITAL –  
SEGURANÇA NA INTERNET
Instituição: Colégio Santa Amália
Autoria: Ariane Alves dos Santos [iarianepsikhe@gmail.com] 
Regiane Souza de Melo [regianemelo1@gmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Segurança na internet

A proposta do projeto é oferecer dicas e refletir sobre questões de segurança na internet para que 
cada aluno desfrute de todos os benefícios oferecidos por ela, sem comprometer sua privacidade 
e de outras pessoas. O projeto foi direcionado aos alunos do Ensino Fundamental II, devido  
a essa faixa etária se expor a riscos que desconhecem. A educação digital é uma forma de promover  
a conscientização para ações de combate ao preconceito, à discriminação, à injúria, à calúnia e à di-
famação. Desse modo, o aluno reflete sobre quais comportamentos são inadequados no ambiente 
da rede e quais reflexos têm em seu cotidiano escolar e familiar. O projeto foi desenvolvido em 
cinco aulas por turma e dividido em duas etapas. A primeira consistiu na discussão de três temas: 

“o eu”, “o outro” e “redes de quê?”. Cada um deles foi abordado partindo de materiais teóricos, tais 
como vídeos, livros, notícias e cartilhas de orientação. As turmas foram divididas em quatro grupos 
e receberam um desses materiais para discussão e reflexão. As professoras fizeram a mediação para 
incitar o debate. Em seguida, todos compartilharam suas conclusões com a turma. Na segunda 
etapa, cada grupo produziu um cartaz com orientações para o uso adequado da rede. Percebeu-se 
que o envolvimento com esses temas gerou um debate rico e uma autorreflexão, pois após o projeto 
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os alunos internalizaram alguns bons hábitos de segurança no seu cotidiano, compartilhando-os 
inclusive com suas família.

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA: DEBATENDO 
O RACISMO EM SALA DE AULA

Instituição: EE Profa Lurdes Penna Carmelo
Autoria: Mariana Marques de Maria [ma12marques@gmail.com]

Área: História

O projeto intitulado ¨Somos todos iguais?¨, realizado com estudantes do 7o Ano do Ensino Fun-
damental, surgiu a partir da necessidade de se contemplar alguns dos temas transversais previstos 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais e a partir disso, desenvolver as habilidades previstas no 
Currículo Oficial do Estado de São Paulo para o 7o Ano. Tais temas e habilidades se apresentam 
como fundamentais para a compreensão de questões que se fazem urgentes na sociedade contem-
porânea. A partir de discussões referentes à prática do racismo no Brasil, procurou-se contemplar 
especialmente os temas da Ética (respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade) e da Pluralidade 
Cultural (o ser humano como agente social e produtor de cultura, bem como direitos humanos  
e cidadania). Além disso, por meio da realização de variadas atividades, os estudantes puderam re-
conhecer a relevância do estudo das questões de alteridade para compreender as diferentes relações 
de caráter histórico-cultural que podem se estabelecer ao longo do tempo e também apreender que 
as atuais formas da sociedade brasileira são resultados de lutas de poder entre diversos agentes 
sociais e políticos. Visando, portanto, compreender tais aspectos, o projeto partiu de um mapea-
mento das possíveis “origens” do racismo no Brasil, bem como das diversas formas de resistência 
negra ao longo da história brasileira e as variadas políticas governamentais que foram criadas em 
uma tentativa de superar as discrepâncias ocasionadas por séculos de opressão e manifestações 
racistas. No decorrer do projeto, as turmas se dividiram em três grandes grupos, cada um ficando 
responsável por uma atividade, quais sejam: entrevistas sobre o tema estudado, mural de fotos  
e debate regrado. Ao final, foi possível observar a formação de uma postura crítica diante dos pro-
blemas que afetam a sociedade, considerando o diálogo como ponto de partida para a tomada de 
decisões e o respeito às diferenças.

ELETIVA X SAÚDE – CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA COM SABOR DE QUERO +

Instituição: EEEI Olímpio Catão
Autoria: Iva Tavares da Rocha [univa23@ig.com.br]

Área: Ciências Naturais

Este projeto visa realizar um paralelo entre a culinária em Ciências Naturais e engenharia de pro-
dução dos gêneros alimentícios com ênfase na Matemática, de forma contextualizada. Através  
de cálculos de ingredientes, procura levar a reflexão sobre a importância da nutrição e qualidade de 
vida, das calorias contidas nos alimentos e análise dos alimentos que possuem alto valor calórico  
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e nutritivo com enfoque na cultura de uma alimentação saudável. São também objetivos do pro-
jeto: despertar no aluno o conhecimento científico que está presente em tudo, principalmente na 
culinária, aprender a utilizar esse conhecimento para compreender o mundo e suas transformações, 
o que não deve ser visto como algo distante, fora da realidade, questionar as leis da natureza e fazer 
experiências para testá-las, perceber que as hipóteses formuladas podem ou não ter fundamento 
científico e ainda ir atrás de informações que lhe permitam achar respostas. Dentro da área de 
Matemática: mostrar que a matemática está em praticamente tudo o que fazemos, desde calcular 
quanto arroz precisamos preparar para o almoço até planejar como será gasto nosso salário ou 
mesada. Levá-los a entender que a matemática é uma disciplina útil para inúmeras atividades do 
nosso dia a dia, pois muitas vezes estamos usando nossos conhecimentos matemáticos e nem per-
cebemos (quando preparamos o arroz para o almoço, estamos inevitavelmente fazendo contas para 
calcular a quantidade necessária para o número de pessoas que vão comer). Revelar aos alunos que 
quando entendemos a matemática, ela se torna uma atividade prazerosa e saborosa.

EM BUSCA DE NOVOS LEITORES:  
A ATUAÇÃO DE ALUNOS MEDIADORES 
DE LEITURA NA ESCOLA
Instituição: EMEF Bartolomeu Campos de Queirós
Autoria: Mari-Cléia Pelegi Lobo [maricleia@objetivosorocaba.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Essa apresentação tem a intenção de compartilhar as ações e resultados do projeto de alunos me-
diadores de leitura em uma escola municipal de São Paulo. O objetivo era desenvolver ativida-
des de formação dos alunos, do Ensino Fundamental II, para eles realizarem mediação de leitura 
na própria unidade escolar, junto aos alunos do Ensino Fundamental I. A partir de reuniões de 
organização, foi possível executar encontros formativos acerca das práticas de leitura e da ação 
mediadora, que culminaram em uma série de intervenções nas leituras realizadas pelos alunos 
durante o ano letivo. Foram realizadas diversas ações no interior da escola, que buscaram alçar os 
alunos do Ensino Fundamental II como referenciais de boas práticas perante os alunos do Ensino 
Fundamental I. Através do projeto foi possível evidenciar a importância da interação entre alunos 
de níveis de ensino distintas, através da leitura de livros literários e não literários. Os alunos do 
Ensino Fundamental I ampliaram seus referencias de leitura, e de leitor, a partir da mediação de 
leitura promovida pelos alunos do Ensino Fundamental II. As ações do projeto contribuíram com 
a formação dos alunos, do Ensino Fundamental I e II, aprofundando as práticas de leitura desen-
volvidas na Sala de Leitura da unidade educacional.
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EMOJIS E EMOTICONS: UMA POSSIBILIDADE 
PARA FOMENTAR A AVALIAÇÃO INTEGRADA

Instituição: Escola Lumiar Internacional
Autoria: Graziela Miê Peres Lopes [grazimie@gmail.com] 

Área: Orientação Educacional – Tema específico: Drogas

Com esse trabalho pretende-se criar uma maneira profunda e divertida de refletir sobre o processo de 
avaliação e auxiliar o estudante a perceber as diversas variáveis que se relacionam para que o processo 
de aprendizagem seja bem sucedido. Para ser divertida, o ponto de partida foi algo que chama a atenção 
constante e é do interesse dos estudantes: emojis e emoticons, figuras utilizadas para comunicar rapida-
mente sentimentos, desejos, estados físicos entre outras coisas. A simplicidade e eficácia da linguagem 
permite uma comunicação rápida mas também com boa complexidade. Os estudantes analisaram uma 
série de emoticons e emojis e agruparam-nos em categorias. Após analisar as categorias criadas, per-
ceberam que algumas poderiam ser utilizadas para avaliar o aproveitamento das aulas. Percebendo a 
necessidade de criar novas categorias para dar conta de expressar tudo o que desejavam, os estudantes 
tiveram a oportunidade de imaginar, desenhar e criar novos emoticons e emojis, utilizando para isso di-
ferentes softwares. Refletindo sobre as categorias e tentando criar uma hierarquia entre elas, chegaram 
à conclusão de que o sucesso no processo de aprendizagem depende da relação entre diferentes fatores 
como: estado físico (sono, boa disposição, doente etc); qualidade da aula (conteúdo bem explicado, 
falta de organização do professor, etc) e estado emocional (alegre, triste, ansioso, apaixonado, etc). Para 
testar a ferramenta criada, o grupo decidiu montar e imprimir um arquivo com as figuras selecionadas 
e utilizá-las como adesivos autocolantes para avaliar as aulas por um determinado período. Após este 
teste, cada estudante pode fazer uma análise de si mesmo, verificando quais foram as figuras mais ou 
menos utilizadas, realizando cálculos simples e construindo gráficos. Dessa forma, cada estudante pode 
ter uma boa compreensão de si em relação à própria aprendizagem e quais os fatores que podem contri-
buir para melhorar os resultados.

ENERGIAS DO DESENVOLVIMENTO
Instituição: Colégio Oswald de Andrade

Autoria: Andrés Reyes [andres.reyes@Colégiooswald.com.br] 
Vania de Andrade Luz [vania@Colégiooswald.com.br]

Ricardo Santoro [ricardo.santoro@Colégiooswald.com.br]
Área: Gestão Escolar – Tema específico: Prática democrática na sala de aula

Tendo como questão norteadora "Como as fontes de energia/indústrias de base interferem na cons-
tituição de uma comunidade/sociedade?", os alunos do 9o ano, no estudo do meio, puderam anali-
sar as múltiplas relações que podemos estabelecer ao visitarmos a região de Volta Redonda, Angra 
dos Reis e Paraty, localidades que são impactadas por grandes obras: usina nuclear, CSN e usina 
hidrelétrica. Em campo, os alunos puderam investigar o funcionamento e os impactos de uma usina 
hidrelétrica, de uma usina nuclear e de uma siderúrgica, incluindo as transformações históricas  
e geográficas decorrentes da construção das usinas para geração de eletricidade e do processo indus-
trial da produção do aço. Para entender parte dessa realidade e ampliar a análise do tema, os alunos 
coletaram informações, trabalhadas posteriormente em sala de aula seguindo, por um lado critérios 
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estatísticos selecionados para esse nível de escolaridade e, por outro, pela produção de reportagens 
que tinham como principal objetivo apresentar problemáticas, tais como: os impactos ambientais; as 
relações de trabalho, a tecnologia; segurança; impactos sociais; população (composição étnico-racial); 
transformações da paisagem e impactos econômicos.

ENGLISH FESTIVAL NIGHT
Instituição: Colégio Magno / Mágico de Oz
Autoria: Roberta Tassinari Saraiva [rsaraiva@Colégiomagno.com.br]  
Ligia Leme Brull [lbrull@Colégiomagno.com.br] 
Área: Língua Estrangeira – Inglês

O Projeto English Festival Night realiza um trabalho com os alunos do Fundamental II até o 3o Ano 
do Ensino Médio, desde o início do ano letivo até a sua apresentação, que ocorre no mês de Novem-
bro. Baseia-se em uma produção teatral a partir de um texto em inglês, cujos temas podem ser: sé-
ries de TV, biografias, livros paradidáticos lidos, shows, filmes e outros temas contemporâneos.  
O objetivo deste projeto não abrange apenas o desenvolvimento das competências de ler, falar, es-
cutar e escrever, como também proporciona aos alunos proximidade com a cultura de diversos 
países da Língua Inglesa. Ao longo dos primeiros três meses do ano, a Equipe de Inglês e de Teatro 
elabora o texto do EFN, que é apresentado aos alunos, para que eles possam participar do evento. 
As áreas como a dança e a música também fazem parte do projeto. A interpretação das persona-
gens é feita de acordo com as características físicas e desenvoltura de cada aluno. Em seguida, é feita  
a leitura do texto corrigindo possíveis dúvidas de vocabulário e pronúncia. Após estas etapas, ini-
ciam-se os ensaios e a escolha dos figurinos. O entrosamento aluno X aluno e professor X aluno  
é muito amplo, fortalecendo ainda mais o convívio entre ambos. A finalização do projeto culmina com 
uma belíssima apresentação no Teatro para familiares, amigos e convidados.

ENSINAR PELA PAZ
Instituição: EM Antonio Peres Ferreira
Autoria: Fabiana dos Santos Mazzei [fabimazzei@gmail.com] 
Élide Costa Mourad [elidemourad@hotmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Cultura de paz na escola

A violência tem sido uma característica comum presente nas relações interpessoais das pessoas que 
fazem parte das diferentes sociedades deste mundo globalizado. A mídia tem mostrado, regular-
mente, violência, desacato e enfrentamento em todos os setores da sociedade, praticados por pessoas 
sem levar em conta seu nível social ou cultural. A escola, embora seja um espaço educativo em que 
se pressupõe a existência de cidadania responsável e a total ausência de atos violentos e de agressões, 
também não está isenta desta situação, pois nem sempre tem sido um ambiente de paz. Isto tem se 
constituído em sérios problemas para a Educação, visto que interfere no processo ensino/ aprendi-
zado de respeito às diferenças e ao próximo. Através dos vídeos apresentados conseguimos tratar 
e discutir temas como intolerância, respeito, deveres, fraternidade, entre outros, pois com sua lin-
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guagem jovem, simples e sensível se tornou interessante aos alunos. O projeto tem como objetivo 
trabalhar uma Educação de Cultura de Paz, que fortaleça os valores de uma convivência solidária  
e conciliadora entre as pessoas, buscando construir uma sociedade mais humana e fraterna.

ENSINO HÍBRIDO EM MATEMÁTICA: 
EXISTE SÓ UM JEITO DE FATORAR?

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Rafael Pascualon [pascualon@gmail.com] 

Área: Matemática

No ano de 2015, através da prática da modalidade rotação por estações do Ensino Híbrido, os 
alunos dos 8os anos foram desafiados a compreender de forma efetiva e funcional o conceito de 
fatoração, tanto de forma algébrica como geométrica. O ponto de partida era fazer com que eles 
refletissem, por si, sobre o conteúdo matemático, para que pudessem ser protagonistas de sua 
aprendizagem. A abordagem foi feita apresentando-se, sob diversas modalidades, casos de fatora-
ção que permitiram que tanto aluno como professor reconhecessem as dificuldades e facilidades 
envolvidas no processo de aprendizagem matemática.

ENTRE A DIVERSIDADE DA FONTE 
HISTÓRICA E A CONSTRUÇÃO DA 

CONSCIÊNCIA HISTÓRICA
Instituição: Escola Granja Viana

Autoria: Márcio Noseda [marcionoseda@gmail.com] 
Área: Gestão Escolar – Tema específico: Aprendizagem baseada em problemas e por projetos

O projeto de pesquisa visa contribuir para a formação da consciência e da autonomia do estudante, 
por meio da organização do espaço de aprendizagem em núcleos de trabalho, nos quais o estudante 
tem acesso a diversificadas fontes de pesquisa e a possibilidade de gerenciar a construção do saber. Foi 
escolhido o recorte histórico entre o processo de Independência e o I Reinado, pois o projeto visava 
tambem debater a importância de alguns tópicos da disciplina, como o patrimônio histórico, a me-
mória e a identidade nacional. O trabalho foi dividido em cinco etapas de ação, sendo a primeira a 
organização das duplas, o levantamento prévio do conhecimento sobre o tema e a explicação para a 
atividade em cada núcleo de trabalho, na segunda e terceira etapa os alunos circularam pelos núcleos 
de trabalho e analisam as fontes escritas e visuais para o levantamento de informações essenciais para a 
busca da compreensão, a quarta ação envolveu a troca de informações entre as duplas, momento para 
compartilhar as experiências e redigir um resumo sobre o que foi compreendido, a quinta etapa consis-
tiu na devolutiva para o professor, em forma de debate onde as duplas apresentam suas considerações 
e conclusões. O projeto foi finalizado com a produção de resumos ou esquemas de estudo dependendo 
da opção da dupla, o material produzido serviu para compor a organização dos tópicos da disciplina e 
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se tornou base para o estudo do grupo. A compreensão da importância do patrimônio histórico e sua 
relação com a memória coletiva e a identidade nacional serviram para despertar a consciência histórica 
sobre o processo de formação do Estado Nacional.

ENTRE O TATO E AS SENSAÇÕES: 
RELATO DE UMA VIVÊNCIA
Instituição: Colégio Magister
Autoria: Sara Bonisson [cacau42002@hotmail.com]  
Roselene Aparecida dos Santos Luz [rosesanluz@terra.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: Formação de uma 
consciência ambiental plena e atuante na interação do ser humano com o ambiente

Este projeto foi desenvolvido com 8o anos do Fundamental II e teve como objetivo a familiarização 
com o sistema em braile como forma de inclusão da pessoa com deficiência visual, além da vivência 
de como reconhecer o ambiente através do tato, passando a valorizar essa língua. Para o desenvol-
vimento desta atividade foi necessária uma pesquisa prévia individual sobre a origem do sistema 
braile e sua relevância na sociedade. Em seguida, organizados em grupo, selecionaram charadas/
enigmas e as transcreveram em braile para serem decodificadas por outros grupos. Os alunos per-
ceberam que, utilizando o sistema em braile, as pessoas com deficiência visual podem estar imersas 
em uma cultural letrada, na qual ler e escrever é fundamental para todos. Para os deficientes visuais 
o braile é o único caminho que permite a interação leitor/texto. Os alunos foram desafiados com  
a memorização do sistema e tiveram um excelente desempenho.

ENTRELACES DE LINGUAGENS: 
FOTOGRAFIA E PINTURA
Instituição: Escola da Vila
Autoria: Marisa Szpigel [za@vila.com.br]  
Érica Priscila Campos Dos Santos [jairoaf@ig.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema específico: 
Reconhecer e valorizar os jogos e esportes típicos de outros países

O projeto Entrelaces de linguagens – fotografia e pintura ocorre há alguns anos e a cada ano é possível 
fazer adaptações do projeto. A proposta de reflexão sobre a prática artística dos estudantes, realizada 
continuamente, é para garantir que nas experiências com a arte não se faça distinções entre teoria e 
prática, para que o fazer e o pensar estejam entranhados na busca de estratégias que afirmem uma 
construção significativa dos conhecimentos em arte. As turmas envolvidas no projeto foram 4 classes 
de 8o ano, aproximadamente 100 estudantes. As aulas de arte acontecem duas vezes por semana, com 
a duração de 1 hora cada. Uma das aulas é de história da arte e a outra é de ateliê, duas frentes de 
trabalho em que os conteúdos são os mesmos. É a partir do 8o ano que os estudantes passam a ter as 
aulas de história da arte e ateliê separadas, pois nesta faixa etária as possibilidades de articulação do 
pensamento verbal e visual se intensificam, o que possibilita uma aproximação mais autônoma dos 
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estudantes com a leitura, escrita, e comentários orais sobre arte. As produções de fotografia e pintura 
dos estudantes que serão apresentadas revelam que há pensamento implicado no fazer, mas para que 
isto ocorra, as opções didáticas precisam estar abertas às escolhas e ao diálogo com o processo criador 
que faz emergir singularidades. 

ESPORTES NÃO CONVENCIONAIS: 
UMA POSSIBILIDADE NAS AULAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Instituição: Prefeitura Municipal de Praia Grande

Autoria: Caroline Dias de Arruda [carolinearruda2@gmail.com]  
Área: Gestão Escolar – Tema específico: Alunos monitores

Este trabalho consiste em uma prática educativa desenvolvida na disciplina de Educação Física com 
alunos do 6os anos sobre Esportes Não Convencionais da cultura brasileira. Durante muitos anos 
o esporte tornou-se um conteúdo hegemônico em suas aulas, porém dentre tantos, apenas quatro 
eram e são trabalhados na maioria das vezes. Entre eles o futsal/futebol, vôleibol, basquetebol  
e handebol. Nesse sentido, o intuito do trabalho foi de ampliar o diálogo com outras representações 
e manifestações da cultura corporal de movimento, por meio de práticas educativas na quadra es-
portiva. O objetivo, portanto, foi vivenciar e compreender, por meio de materiais adaptados, diver-
sos esportes não convencionais da cultura nacional. Interessados com o tema, os alunos interagiam 
de forma expressiva na aula, desenvolvendo novas ideias e alternativas para momentos posteriores. 
Conseguiram associar e compreender tais esportes quando eram televisionados e corroborando de 
forma positiva com o objetivo do trabalho, reproduziram algumas atividades com colegas fora da 
escola, ou seja, conquistaram autonomia e amplo repertório.

ESPORTES RADICAIS E DE AVENTURA: 
UMA PROPOSTA DIALOGADA PARA O 9O 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Instituição: Escola Granja Viana

Autoria: Diogo Inacio Dias [diogo.dias@egv.com.br]
Área: Educação Física

Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto que aborda as modalidades esportivas radicais e 
de aventura desenvolvido nos 9os Anos. Ao longo de um trimestre os alunos mergulham no universo 
das modalidades em questão e são convidados e apreciá-las, vivenciá-las, criticá-las, problematizá-las 
ao longo das aulas de Educação Física. As modalidades esportivas radicais e de aventura ganharam 
destaque no cenário esportivo mundial ao longo das décadas de 1980 e 1990, e no Brasil por volta dos 
anos 2000. Atualmente, observa-se que os jovens acompanham e praticam algumas delas, conhecem e 
valorizam seus ícones. Sendo assim, trazer essa discussão para a escola torna-se pertinente na medida 
em que, enquanto disciplina escolar, a Educação Física dispõe dos meios necessários para instrumenta-
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lizar o aluno para vivenciar essas práticas corporais de maneira crítica. Por meio de aulas, de vivências, 
pesquisas e experimentações, são estimulados e orientados a criar oficinas teórico-práticas para os cole-
gas em uma das diferentes modalidades, dentre as quais se destacam: Parkour, Skate, Surf, BMX, Patins, 
Patinete, Slackline. Para ampliar o repertório, tornando as vivências mais significativas e próximas da 
realidade, os alunos visitam: Casa de Pedra para prática de escalada esportiva; passam um fim de se-
mana em um sítio em Ibiúna para prática de Rally a Pé e Canoagem; realizam uma trilha de Mountain 
Bike (ou a pé) em parque da região de Cotia. O projeto já foi realizado nos anos de 2014, 2015 e 2016.  
O envolvimento, participação e empenho dos alunos no processo apontam para a pertinência de intro-
duzir os esportes radicais e de aventura como tema curricular da Educação Física.

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA ESCOLA
Instituição: Escola de Educação Básica Feevale – Escola de Aplicação
Autoria: Janine Vieira [janinevieira@feevale.br]
Área: Ciências Naturais

O comportamento proveniente da sociedade moderna tem provocado um desequilíbrio em todos 
os âmbitos da vida humana. Nessa perspectiva, a educação é uma ferramenta importante para 
que o indivíduo reflita sobre suas atitudes e busque alternativas para modificá-las. O objetivo da 
oficina é despertar a sensibilidade do educando em relação ao seu corpo e ao ambiente, bem como 
sua atitude transformadora diante da realidade que o rodeia. Além disso, buscamos averiguar se 
essa estratégia pode refletir positivamente, modificando atitudes e valores referentes ao ambiente, 
aumentando a qualidade de vida e tornando mais significativa a aprendizagem dos educandos.  
A estratégia de utilizar as AFAN e as técnicas permaculturais para trabalhar a Educação Ambiental 
foi aplicada em alunos de 11 a 14 anos, do Ensino Fundamental, uma vez por semana, durante 3,5 
horas, no contraturno escolar. Para executar as atividades, os educandos foram divididos, através 
de sorteio, em quatro grupos. Esses grupos eram compostos por educandos com idades diferentes 
e foram sorteados novos grupos a cada encontro, possibilitando diferentes vivências aos alunos.  
As atividades foram propostas por meio de problemas reais, sendo os alunos desafiados pelos pro-
fessores para a sua resolução. Durante as vivências e nos relatos dos alunos, verificamos que os 
conceitos ecológicos se tornaram mais claros, assim como a preocupação com o meio ambiente. 
Utilizando as AFAN, observamos o aumento da motivação em realizar as propostas nas aulas. 
Estabeleceu-se melhora nos fatores emocionais e afetivos diretamente ligados ao autocontrole, au-
toestima, confiança, autoconhecimento, percepção de competência, autonomia e aproximação aos 
meios naturais. Com a necessidade de adaptar-se à nova forma de resolver problemas concretos, o 
grupo alterou seu comportamento social, desenvolvendo habilidades de comunicação, enfrenta-
mento e defesa do seu pensamento, fatores esses primordiais a todas atividades do projeto.
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ESTUDO DO MEIO NA ILHA DO CARDOSO 
- UMA VIVÊNCIA MULTIDISCIPLINAR

Instituição: Colégio Oswald de Andrade 
Autoria: Nelson Antonio Calil Filho [nelson.calil@Colégiooswald.com.br] 

Michelle Sestare Perego [michelle.perego@Colégiooswald.com.br]
Área: Ciências Naturais

Este projeto visa a produção de um blog em inglês, um documentário, um jornal e um jogo de 
super trunfo a ser feito pelos alunos do 7o ano com informações bibliográficas e observações rea-
lizadas no estudo do meio na Ilha do Cardoso, SP. A partir da viagem, os alunos desenvolvem um 
projeto interdisciplinar, nas áreas de Ciências e Língua Inglesa. Por meio de vivências, se apropriam 
de novos conceitos como os ecossistemas do bioma Mata Atlântica e comunicam os saberes adqui-
ridos de diferentes formas: vídeos, blog em inglês, jornal impresso, e jogo de cartas no estilo Super 
Trunfo produzido com as informações obtidas.

ESTUDO DO MEIO: O ALUNO 
COMO PROTAGONISTA

Instituição: See-saw Panamby Bilingual School Autoria: Humberto 
Luis Tammaro [htammaro@hotmail.com]

Vinicius Gruppo Hilário [viniciusghilario@gmail.com] 
José R. G. Dias [josergdias@yahoo.com.br]

Área: Formação continuada de professores: – Tema: Formação para os projetos de Estudo do Meio

Este trabalho visa demostrar que um Estudo do Meio é uma importante ferramenta de aprendiza-
gem e que pode ser mais eficaz quando o aluno é protagonista em todas as fases do projeto, desde 
sua elaboração até a avaliação. Também procura demostrar que o envolvimento de várias disci-
plinas enriquece a percepção de que o conhecimento não é partilhado e que o aluno pode, além  
de apropriar-se do meio como seu, parte de seu ser, influenciar e modificar esse meio, agindo como 
cidadão crítico e atuante em sua sociedade e no mundo que o cerca. Apresentaremos como os pro-
jetos são desenvolvidos, exemplificando o planejamento e a execução de suas etapas.
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EVENTO INTERNO: O TRABALHO 
MULTIDISCIPLINAR FORTALECE A ESCOLA 
INSTITUIÇÃO: COLÉGIO SANTA AMÁLIA
Instituição: Colégio Santa Amália
Autoria: Anderson José de Moraes Coelho [anderson.coelho@icloud.com] 
Ângelo Francisco Pinto de Carvalho [buzinafutsal@yahoo.com.br]
Área: Educação Física

Esse projeto tem como objetivo principal fazer com que as áreas de conhecimento (disciplinas) in-
terajam entre si e estimulem os alunos a interagirem com os colegas e também com os professores 
fora do contexto da sala de aula. Além disso, visa contemplar o maior número possível de alunos  
e professores engajados em um mesmo objetivo, mostrando aos participantes desse evento (alunos, 
professores, funcionários da limpeza, administrativo do colégio, etc) que o coletivo organizado e 
com foco no mesmo objetivo tem todas as condições de alcançar o que é proposto, mesmo que seja 
uma meta com obstáculos difíceis e aparentemente intransponíveis. Fica claro ao final do projeto 
que o individual, por melhor que seja, nunca será tão bom quanto o coletivo.

EXPERIÊNCIAS DENTRO DO PROCESSO 
DE AVALIAÇÃO EM TEATRO
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Autoria: Pedro Haddad Martins [pedrom@lourencocastanho.com.br]  
João Afrânio Lessa Neto [joao.afranio@gmail.com]
Área: Arte – Teatro

O presente trabalho tem por finalidade apresentar e analisar a experiência da implantação de um 
sistema de avaliação e autoavaliação elaborado dentro do componente Teatro, realizado com alunos 
do 6o ano do Ensino Fundamental (entre 10 e 11 anos de idade). Esse sistema, que vem sendo implan-
tado e aprimorado desde 2012, tem como objetivo abarcar a experiência do aluno em sala de aula, 
visando: retratar de maneira sensível sua trajetória, abrangendo a multiplicidade de sua experiência 
durante o processo, fornecer elementos para que ele seja capaz de pensar e avaliar o seu próprio fazer 
(durante as aulas e no momento da autoavaliação), elaborar uma alternativa que dê elementos para o 
professor avaliar o aluno de maneira mais abrangente, não reduzindo seu desempenho a números ou 
fórmulas, fazer da avaliação um elemento coletivo, integrado ao processo e parte da experiência ar-
tística do aluno, tendo ela também um caráter artístico-pedagógico. Este sistema consiste numa au-
toavaliação trimestral feita pelos alunos a partir dos indicadores de aprendizagem de cada trimestre  
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e a sua comparação com a avaliação feita pelo professor (seguindo os mesmos critérios). A análise 
comparativa das duas avaliações, que permite revisitar o processo do aluno, resulta no estabeleci-
mento de metas de aprendizagem. Além disso, a avaliação é complementada pela feitura de um “Livro 
de Expressão” de cada turma, onde os processos desenvolvidos em sala de aula são registrados livre-
mente pelos alunos, e apresentados dentro do coletivo, resultando num “diário de bordo” das expe-
riências das turmas, que serve para visualizar a totalidade do processo.

EXPLORANDO O MUNDO DAS PROFISSÕES
Instituição: EEI Carlos Maximiliano Pereira dos Santos 

Autoria: Alexsandro Expedito Pereira [geographus@gmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Profissões

Este projeto foi concebido para que os alunos do Ensino Fundamental tivessem um contato inicial 
com o mundo do trabalho através do conhecimento de algumas profissões e cursos técnicos. Os 
alunos tiveram a oportunidade de observar profissionais ligados ao projeto Rumo, do Rotary Club, 
os quais apresentaram diversos aspectos do seu trabalho; visitaram escolas técnicas (SENAI e ETEC)  
e foram ao Torneio World Skill para saber mais sobre as áreas técnicas e as escolas que oferecem 
esses cursos. Na parte pedagógica, elaboraram relatórios, pesquisaram e produziram banners sobre 
tudo o que foi estudado neste período.

FEIRA DE CIÊNCIAS E AS 
PRÁTICAS INVESTIGATIVAS

Instituição: Prefeitura de São Vicente
Autoria: Vandilma Silva Galindo [dilma.galindo@hotmail.com]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Pesquisa e prática investigativa

A Secretaria de Educação do Município de São Vicente realiza anualmente a Feira de Educação, 
Ciências e Tecnologia e Cultura, como programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

– SNCT. O tema abordado contempla a proposta da SNCT do Ministério de Ciências e Tecnolo-
gia. A Feira de Educação, Ciências e Tecnologia e Cultura têm como objetivo estimular a pesquisa,  
a prática investigativa e a divulgação das produções dos alunos para a comunidade escolar e local. 
Quarenta e duas Unidades Escolares desenvolveram os projetos referentes à temática, com aproxi-
madamente 30.000 participantes, sendo eles: alunos dos Anos Iniciais, Anos Finais, Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e comunidade escolar. A avaliação demonstrou que a maioria das Unidades 
Escolares deu conta da proposta, os alunos atuaram como protagonistas, socializando os conhe-
cimentos científicos e tecnológicos adquiridos durante o processo de construção, nas produções 
apresentadas e na interação com o público da comunidade escolar. Verificou- se que a realização da 
Feira de Educação, Ciências e Tecnologia e Cultura contribui para o desenvolvimento das práticas 
investigativas, promove o engajamento dos alunos nos aspectos científicos e tecnológicos voltados 
ao tema abordado, além de divulgar as produções resultantes dos projetos multidisciplinares ou 
Interdisciplinares. Para o ano de 2016 pretende-se buscar parceria com a Universidade para oferecer 
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curso de formação aos professores de Ciências e assim aprimorar o desenvolvimento deste evento 
na da rede municipal de ensino. 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 informática, parceria com a biblioteca, encerramento com confecção 
de bombons e dramatização de teatro, reproduzindo um capítulo do livro.

FIGURAS E PINTURAS, CONHECENDO 
PIET MONDRIAN
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Claucia Garcia Portilho Ferreira [claucia.ferreira@objetivosorocaba.com.br] 
Mari Cléia Pelegi Lobo [maricleia@objetivosorocaba.com.br]
Área: Matemática

FIGURAS E PINTURAS- Conhecendo Piet Mondrian Este projeto interdisciplinar envolvendo as dis-
ciplinas de Matemática e Artes, foi realizado com os alunos do 6o ano do Ensino Fundamental 2, e 
tem como objetivo introduzir os conceitos básicos de Desenho Geométrico e aplicá-los na confecção  
de uma releitura em tela do pintor neoplástico Piet Mondrian. Tais conceitos de desenho geométrico 
são: identificar figuras geométricas e relacioná-las com a realidade; conhecer os instrumentos de dese-
nho geométrico e sua utilização; compor e decompor figuras geométricas; uso do geoplano; conhecer 
e identificar os ângulos de 90 graus. Após os alunos terem conhecido esse conteúdo e terem estudado 
a biografia e as obras de Piet Mondrian com base nas cores neutras e primárias, no abstracionismo 
e nos ângulos de 90 graus, construíram uma releitura das obras do pintor utilizando tinta guache e 
caneta permanente. Para abrilhantar nosso projeto, realizamos um estudo do meio, visitando a expo-
sição do pintor em São Paulo, no Centro Cultural do Banco do Brasil.

FOCADOS BOOK: O MANUAL 
DO JORNALISTA MIRIM
Instituição: Colégio Dante Alighieri
Autoria: Verônica Martins Cannatá [veronica.cannata@cda.colegiodante.com.br] 
Barbara Endo [barbara.endo@cda.colegiodante.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Visando estimular nos estudantes o prazer pela comunicação, expressa na forma escrita, oral ou  
visual, com vista ao bom entendimento entre as pessoas, incentivando assim o convívio, a ética e a 
responsabilidade social propusemos aos alunos da produção multimídia do Colégio Dante Alighieri, 
a Dante Em Foco, a produção de um e-book em que eles pudessem compartilhar a vivência na oficina 
de jornalismo de maneira simplificada. Isto é, o desafio era, além de produzir e divulgar conteúdos, 
o objetivo era promover ações que beneficiassem os estudantes da mesma faixa etária e toda a comu-
nidade escolar. Com essa proposta, o uso da tecnologia, das ferramentas de comunicação e das redes 
sociais foi imprescindível para que o processo de aprendizado fosse resignificado. O e-book foi ela-
borado utilizando a metodologia do Ensino Híbrido, no qual eram propostas diversas atividades, em 
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uma mesma aula, visando a aprimoração de conceitos e a produção de um veículo multiplataformas 
(texto, vídeo e áudio) acessível ao público leigo, especialmente crianças e adolescentes.

FOME E DESPERDÍCIO:  
NÃO ALIMENTE ESSA IDEIA

Instituição: EE Dr. Reinaldo Ribeiro da Silva
Autoria: Marilene Magalhães Chichetti [marilenechichetti@hotmail.com] 

Guacyra Maria Sbrana de Sá Brasil Lima [guacyra.brasil@gmail.com]
Área: Ciências Naturais

Sabemos que são altos os índices de desperdício de alimentos no Brasil, configurando uma contra-
dição, uma vez que temos em nosso país um elevado número de pessoas que não têm o que comer. 
Desse modo, faz-se necessário conscientizar nossos alunos sobre a importância de ações que evitem 
o desperdício bem como o reaproveitamento de alimentos, pois esse é um problema grande em nossa 
escola. Por isso, desenvolvemos atividades sobre o ciclo de desperdício de alimentos, desde o campo 
até nossa mesa, conhecendo diferentes utilizações de alimentos que normalmente são desprezados 
na culinária tradicional. Utilizando habilidades nas áreas de Matemática e Ciências desenvolvemos 
atividades práticas, visita monitorada, além de pesquisas e vídeos relacionados ao tema. O resultado 
foi satisfatório, pois conseguimos conscientizá-los e reduzir o desperdício em 70%.

FÓRUM DE DISCUSSÕES COMO 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EM CIÊNCIAS

Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Ana Margareth Junot Longhin [lulu_bia@ig.com.br] 

Área: Ciências Naturais

Conceitos básicos da Química e Física surgem durante o Ensino Fundamental II e, muitas vezes, 
são trabalhados superficialmente. Frequentemente, durante as avaliações, esses saberes são solici-
tados em questões simplistas que minimizam sua importância. Pensando em aprofundar os con-
ceitos de “Características dos Materiais” e “Transformações Químicas e Físicas”, possibilitando ao 
aluno assumir uma postura protagonista na construção de seu próprio conhecimento, foi utilizado  
o Fórum de Discussões disponível na plataforma LMS (learning management system), Schoology, 
para avaliar os conhecimentos construídos durante as aulas de Ciências no 6o ano, de forma cria-
tiva e diferenciada. Tal proposta proporcionou resultados significativos, favorecendo uma concep-
ção de aula dinâmica e participativa.
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FÓRUM DE PERSONAGENS: UM  
EXERCÍCIO DE ALTERIDADE COM  
O USO DA PLATAFORMA MOODLE
Instituição: Colégio São Luís
Autoria: Fernanda da Silva Franco [fernanda.franco@saoluis.org]  
Myrta Garcia Pradel Biondo [myrta.biondo@saoluis.org]
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto, realizado com alunos do 7o ano por meio do recurso “fórum” da plataforma “Moodle”, 
tem como objetivo o aprofundamento das competências de interpretação de texto e de escrita criativa, 
o uso de recursos tecnológicos para fins educativos e a produção individual de conhecimento. Após 
a leitura de um livro escolhido individualmente em uma lista de 15 títulos pré-selecionados pela 
professora, os alunos deveriam assumir o papel de um dos personagens e se comunicar através de pos-
tagens em um fórum fechado, de acordo com as vivências do próprio personagem ao longo da nar-
rativa. Dessa forma, puderam planejar e selecionar os conteúdos a serem reproduzidos, apropriar-se 
da personalidade e visão do personagem escolhido sobre os acontecimentos da narrativa, desenvolver 
discurso criativo e individual e utilizar recursos do cotidiano virtual para produzir conhecimento. 
Temos como resultado, por exemplo, A volta ao mundo em 80 dias, de Julio Verne, contada pela 
perspectiva de Jean Passepartout como se ele fosse um participante ativo de fóruns de discussão na 
internet, enquanto acompanha e auxilia a viagem de seu patrão.

FOTOGRAFIA PINHOLE: O MUNDO 
DENTRO DE UMA LATINHA
Instituição: Colégio Dominus Vivendi
Autoria: Gabriela do Espirito Santo Oliveira [gabrielaeso@yahoo.com.br] 
Luci Mary Venancio de Andrade Ligásacchi [luciliga@hotmail.com]
Área: Arte – Fotografia

Imaginem a proposta de desenhar com a luz. Foi assim, com esse "desafio" que motivamos nossas 
turmas, de 6º ano do Fundamental II, para este projeto audacioso e envolvente. Montar do zero um 
laboratório de fotografia PB onde pudéssemos revelar as fotos produzidas durante as oficinas de 
fotografia pinhole. Caminhamos neste projeto durante dois meses e neste tempo estudamos sobre 
a história da fotografia, montamos as latas que serviram como máquinas fotográficas, construímos 
e vedamos cada pedacinho do laboratório de revelação PB e cada aluno produziu sua foto, revelou 
e expôs. O envolvimento, a empolgação, o comprometimento foram, com certeza, o que garantiu 
este lindo trabalho.
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GANHANDO EFICÁCIA NAS TAREFAS DE CASA 
COM O RECURSO DE CORREÇÃO AUTOMÁTICA

Instituição: Colégio Internacional EMECE (Grupo Weducation)
Autoria: Fernando Rosario de Sousa [fernando.rosario@emece.com.br]  

Claucia Garcia Portilho Ferreira [claucia.ferreira@objetivosorocaba.com.br]
Área: Gestão da aula – Tema: Lição de casa

Este trabalho tem como objetivos: auxiliar na mudança da mentalidade comum a respeito da exe-
cução da tarefa de casa como algo maçante para ressignificá-la em atividade motivante e significa-
tiva e contribuir para que os alunos criem hábitos de estudos cada vez mais autônomos, valendo-se 
de uma linguagem que lhes é familiar e – cativante – a tecnológica. O projeto envolveu os alunos 
do 6o ano do Ensino Fundamental durante o ano letivo de 2014, os quais tiveram envio de tarefas 
de casa em fomulários eletrônicos, corrigidos automaticamente. Tal formato motivou e aumentou 
a participação dos alunos no que se refere a este elemento do processo educacional, gerando um 
aumento de 22% na entrega de tarefas na amostra estudada, quando comparado aos meios tradi-
cionais de devolutiva.

GINCANA DE INTEGRAÇÃO
Instituição: Escola Monteiro Lobato

Autoria: Luis Gonzaga Veneziani Sobrinho [luis@monteirolobato-sjc.com.br] 
Maria Ines Pallamin de Almeida [ines@monteirolobato-sjc.com.br]

[francisco@monteirolobato-sjc.com.br]
Área: Educação Física

Gincana de Integração é realizada há 36 anos na Escola Monteiro Lobato, na semana da criança, 
em outubro, com os alunos do Fundamental II e que tem como objetivo envolver estudantes, pais, 
professores e a comunidade desenvolvendo a conscientização do trabalho em grupo e individual 
para atingir um objetivo comum. Nosso propósito é despertar e valorizar habilidades nos alunos  
e extrapolar o que eles podem oferecer de melhor, para a sua equipe chegar ao topo com ênfase nos 
valores éticos e morais. As atividades da gincana tem cunho cultural, folclórico, cívico, beneficente, 
esportivo, recreativo e de habilidades específicas individuais e coletivas.
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GLOBALIZAÇÃO DOS SABORES 
COM OS FOOD TRUCKS
Instituição: Colégio Ateneu
Autoria: Tatiane Rosário Mateus Chenta [tatychenta@gmail.com] 
Maisa Carvalho Ribeiro [maisacribeiro@yahoo.com.br]
Área: Ciências

Este trabalho tem por objetivos: mostrar que a globalização dos sabores foi uma das primeiras 
a entusiasmar e dar novos prazeres aos Homens de todas as partes do mundo e que faz parte  
de nosso dia a dia; observar que na globalização dos sabores há influência de diversas culturas e 
povos e também está presente na nova forma de comercialização de alimentos: os Food Truck; 
conhecer a origem do Food Truck; Trabalhar interdisciplinarmente com as disciplinas Matemática 
e Espanhol. Para colher maiores informações, os alunos; visitaram o 1o Food Park do Brasil para 
depois reproduzi-lo na Mostra Cultural; O projeto termina com a confecção de um modelo de 
Food Truck de acordo com um o país pesquisado e com a realização de entrevistas de coleta dados 
de para trabalhar a Matemática.

GUERRA QUÍMICA NO PARQUE
Instituição: Colégio Paulista – Copi
Autoria: Renê Eduardo Baptista Oliveira [profrene@fiap.com.br] Sérgio 
Gustavo Couto Rodrigues [s1rodrigues@hotmail.com]
Mábio Ulisses Gomes Vieira [profmabio.vieira@copi.com.br]
Área: Gestão Escolar – Tema específico: Interatividade nos intervalos escolares

Este trabalho teve por objetivo mostrar que três disciplinas: Química, Educação Física e História, 
aparentemente muito distintas, podem se juntar para realização de uma atividade lúdica e aca-
dêmica ao mesmo tempo. Os alunos jogaram partidas de pique-bandeira e usaram cartas de um 
super-trunfo dos elementos químicos para atacar e se defender. A cada três partidas do pique-ban-
deira havia um embate nos moldes de um passa ou repassa com perguntas de história. O sucesso 
da atividade foi acima do esperado, pois os alunos se envolveram com todos os aspectos abordados, 
desenvolvendo habilidades e novas estratégias de pensamento.
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HIPOCRISIA E DEMOCRACIA: AUTOCRÍTICA 
E RESPONSABILIDADE EM SALA DE AULA

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Bruno Ottati Marte [bruno.marte@objetivosorocaba.com.br] 

João Afrânio Lessa Neto [joao.neto@objetivosorocaba.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Democracia em sala de aula

Este projeto busca ressaltar a importância de se trabalhar o tema da Hipocrisia enquanto fundamen-
tal para o desenvolvimento da democracia em sala de aula. A noção de autoconhecimento é central 
na disciplina do Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social (P.D.P.S), sendo assim torna-se es-
sencial o olhar para si enquanto meio para a responsabilidade social. Somente alunos autocríticos 
são capazes de ter uma postura democrática. Portanto, a partir do estudo e do reconhecimento da 
hipocrisia em si mesmo, buscamos atingir a autocrítica e a responsabilidade por suas ações. A prá-
xis é o grande desafio da Educação Moral; portanto, a pergunta que resta é: Como vincular a ação  
à reflexão do aluno?

HISTÓRIA DA CARTOGRAFIA: VIVENCIANDO 
AS DIFICULDADES HISTÓRICAS NA 

REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO
Instituição: Instituto Singularidades

Autoria: Fernando Bianco Solano [fernando.bianco.solano@gmail.com]
Área: Geografia

O presente trabalho foi realizado com a turma do 5o semestre do curso de Licenciatura em Ma-
temática do Instituto Singularidades nos encontros da disciplina de Cartografia: Topografia  
e suas representações. A contextualização é fundamental para uma melhor compreensão dos motes 
abordados. Nesse sentido, buscar na História instrumentos para a realização desse movimento, 
possibilitou que os graduandos vivenciassem uma rica situação de aprendizagem envolvendo  
a Cartografia. Com o objetivo de propiciar uma vivência pautada nas dificuldades históricas e na 
representação do espaço geográfico, foi solicitado que os graduandos cartografassem em um "ta-
blete" de argila o espaço apresentado na história da "Chapeuzinho Vermelho" a partir de um áudio. 
Essa atividade fez alusão às antigas técnicas cartográficas empregadas pelos Sumérios e ao ofício 
de cartógrafo que baseava-se majoritariamente na representação do espaço a partir de relatos de 
viajantes. Todo o trabalho fomentou uma rica discussão sobre a Cartografia e o ato de cartografar.
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I LOVE HELIÓPOLIS
Instituição: EE Prof. Odon Cavalcanti
Autoria: Dayana Soares de Aguiar [dayaninhasa@hotmail.com]
Área: Educação Física

O projeto iniciou – se com o desafio de introduzir o grupo de Ginástica Geral de uma escola pú-
blica na proposta para o Festival de Dança da Diretoria de Ensino Centro Sul – 2015, mapeando 
as manifestações corporais e valorizando o patrimônio cultural dos alunos. O grupo concor-
dou em administrar o conteúdo curricular das aulas e o desenvolvimento do projeto em 3 aulas 
semanais, todas as quintas-feiras. O trabalho foi conduzido de forma democrática, cabendo  
à professora o papel de mediadora. A criatividade e o conhecimento tecnológico foram importan-
tes no processo, através do uso do celular, reproduziram áudios, pesquisaram e mixaram áudio 
final. Mais do que representar a escola no Festival de Dança, os resultados foram surpreendentes, 
a cooperação e a responsabilização dos jovens no processo de criação, o protagonismo juvenil 
em todas as etapas do processo, a identificação com a escola, a ressignificação de conteúdos, 
temas e experiências pessoais, ocasionou uma reação única da plateia, que se viu ali representada,  
e ovacionou nossos alunos em retribuição à voz que lhes foi dada. 

INCORPORANDO NOVAS 
PRÁTICAS DE ESTUDO
Instituição: Escola da Vila
Autoria: Gislaine Carvalho Rasi [gislaine@vila.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: estudar com autonomia

É fato que, conforme os alunos avançam na escolaridade, além do domínio de certos conteúdos 
e procedimentos, eles precisam adquirir maior autonomia para estudar e mobilizar seus conhe-
cimentos para aprender temas novos. Em 2014, procuramos ampliar as práticas de estudo dos 
alunos dos 9o anos. Para isso, foi proposta uma tarefa complexa com o objetivo de “Produzir um 
vídeo-aula para a comunidade escolar sobre um tema matemático". Durante o trabalho, foram 
destacadas as competências e habilidades mobilizadas pelos alunos para a compreensão autônoma 
de um novo tema e a produção do vídeo para ensinar esse novo conteúdo aos colegas. As apresen-
tações e revisões dos vídeos propiciaram amplas discussões que trataram tanto do conhecimento 
matemático quanto dos conhecimentos mais globais relacionadas à postura de estudante. Como 
pesquisar um tema novo? Como analisar a credibilidade do material pesquisado? Como compreen-
der e articular diferentes fontes de pesquisa e informações para comunicar um saber de forma 
organizada e coerente considerando os conhecimentos anteriores e a própria experiência? Como 
organizar o trabalho coletivo de modo a favorecer a troca de experiências e criar possibilidades para 
aprender com outras pessoas? Quais são os desafios da linguagem no formato vídeo? Como utilizar 
as ferramentas tecnológicas e a linguagem matemática formal? Todos esses olhares foram tratados 
ao longo da produção do vídeo com o intuito de aprimorar e ampliar o repertório de estratégias de 
estudo dos alunos tendo em vista os novos desafios do Ensino Médio e a formação de estudantes 
com maior autonomia.
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INDICADORES DE AVALIAÇÃO
Instituição: Colégio Eduardo Gomes

Autoria: Leonardo S. Caputo [profleocaputo@gmail.com] 
Área: Gestão da aula – Tema: Avaliação

Os Indicadores de Avaliação têm por objetivo dois eixos centrais: o primeiro é organizar e parame-
trizar melhor o processo de correções de provas e avaliações; e o segundo, dar uma devolutiva mais 
criteriosa aos estudantes sobre quais são suas principais dificuldades apresentadas no processo 
avaliativo. Esses critérios de avaliação foram colocados nas provas entre outras avaliações e siglas 
correspondentes a esses critérios e foram estruturados na forma de pequenas tabelas inseridas ao 
lado de cada questão de prova. No processo de correção das provas, era possível assinalar quais 
eram os principais erros ou equívocos cometidos pelos estudantes. Dessa maneira, os estudan-
tes tinham uma devolutiva muito mais precisa de quais foram suas falhas e, portanto, poderiam 
se dedicar de maneira mais direcionada para melhorar seu desempenho em processos avaliativos. 
Ao término de um ano letivo com a utilização dos Indicadores de Avaliação, foi possível perceber 
que diminuíram significativamente as dúvidas ou questionamentos dos estudantes a respeito do 
processo de correção das provas e avaliações. Outro aspecto positivo foi que os estudantes conse-
guiram identificar suas principais dificuldades nas avaliações, inclusive foi possível que cada estu-
dante conseguisse mensurar através de gráficos e fazer comparações da evolução de desempenho 
ao longo do ano letivo.

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA: ATITUDE, 
PROBLEMA E ARGUMENTAÇÃO

Instituição: Escola Granja Viana
Autoria: Luiz Fernando de O. Proença [luizf.proenca@gmail.com]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Refletir, problematizar, argumentar

Apresentar a Filosofia a partir de três pontos fundamentais para sua compreensão, a saber: a ati-
tude, o problema filosófico e a argumentação filosófica. Dividido nestes momentos, este trabalho 
pretende relatar um modo de ensino de Filosofia desenvolvido com o 9o ano do Fundamental onde 
se objetiva mostrar que esta disciplina é uma atividade reflexiva e, ao mesmo tempo, problemati-
zada e argumentada de maneira clara e precisa. Este ponto de vista do ensino da Filosofia vai além 
da própria disciplina, pois a atividade argumentativa é algo que está presente em todos os âmbitos 
da linguagem, seja no senso comum, seja nas demais ciências, seja nos diversos meios de comu-
nicação. Os caminhos seguidos na atividade, a partir dos três pontos fundamentais mostrados 
acima, serão descritos nesta apresentação. Partindo da atividade filosófica para a argumentação 
filosófica, procurou-se mostrar que o procedimento de refletir consiste inevitavelmente em uma 
organização do pensamento em termos de linguagem, em termos de argumento. “O que é um 
argumento”, “Como reconhecer argumentos?”, “como construir um argumento?”, “como saber se 
um argumento é válido?", estas foram questões norteadoras trabalhadas.
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JIMI HENDRIX: A HISTÓRIA  
DO ROCK E A GUERRA FRIA
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Ailton Luiz Camargo [ailton@objetivosorocaba.com.br] 
Janaína Arruda da Silva [janaina.arruda@egv.com.br]
Área: História

O projeto "Jimi Hendrix: a História do Rock e a Guerra Fria" foi desenvolvido com os alunos dos 
9os anos e tinha por objetivo promover a compreensão das características da Guerra Fria através do 
estudo da História do Rock. Para desenvolvê-lo, foram realizadas aulas expositivas e atividades com 
documentos históricos de diferentes naturezas, com destaque para a análise da guitarra elétrica 
como fonte. Após algumas aulas sobre o Blues e o Rock, presentes na obra do guitarrista que dá 
título ao projeto, os alunos demonstraram a compreensão das questões abordadas e alcançaram os 
objetivos iniciais do projeto.

JOGADOR: EU TE DESAFIO
Instituição: E.E. Prof. Suetônio Bittencourt Júnior
Autoria: Bruno Amorim Branquinho [brunoamorimbranquinho@hotmail.com]  
Marilene Rezende Duarte [marilenerezendeduarte@gmail.com]  
Cynthia Helena Fuschini Feliz [pcg.suetonio@gmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 
Raciocínio matemático e habilidades e Língua Portuguesa

No ambiente atual dos alunos, o jogo faz parte do seu cotidiano nos momentos de prazer. Assim, 
inserir o raciocínio lógico-dedutivo que estão presentes nas disciplinas de Língua Portuguesa e de 
Matemática, configura uma forma de penetrar no mundo dos alunos e convidá-los a 'BRINCAR' 
de maneira mais séria e com a mesma motivação que usam para ganhar o jogo. O Programa de En-
sino Integral, do Estado de São Paulo oferece em seu currículo Disciplinas Eletivas, onde o aluno 
aprenderá conteúdos relevantes para o desenvolvimento do seu Projeto de Vida sem perder o foco 
na aprendizagem; sendo exigido que professores de áreas distintas desenvolvam conteúdos em con-
junto e possam demonstrar a interdisciplinariedade na prática pedagógica. Elaboramos a “Jogador: 
eu te desafio”, levando em consideração que as disciplinas eletivas, acontecem uma vez por semana, 
com duas aulas na grade, durante um semestre. Verificando as habilidades que não haviam sido 
alcançadas pelos alunos buscamos desenvolvê-las com jogos matemáticos, resolução de desafios e 
problemas que instigam a curiosidade todas as semanas. Unindo a área de Linguagens e Códigos, 
os alunos perceberam a importância da compreensão do texto matemático, da transcrição da ideia 
numérica para a Língua Portuguesa e transposição da linguagem oral para a escrita. Buscando inte-
grar o lúdico ao processo de ensino-aprendizagem que estimula o imaginário e desenvolve a criati-
vidade, inserimos as figuras do Game Master (no primeiro semestre nos 8os e 9os anos) e Game Miss 
(segundo semestres nos 6os e 7os anos) personagens que integravam a disciplina lançando desafios 
aos players que deveriam solucionar, em Língua Portuguesa, linguagem escrita, o que foi proposto.  
A cada desafio vencido aconteceria um upgrade nas personagens, demonstrando a evolução dos joga-
dores em relação à matemática e à língua portuguesa.
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JOGOS MATEMÁTICOS UMA ESTRATÉGIA 
PARA ESQUEMATIZAR CONTEÚDOS

Instituição: Colégio Magister
Autoria: Mirian Marcia de Resende Chaves [mirian_marcia@hotmail.com]

Área: Matemática

A matemática está presente na vida de todas as pessoas de maneira direta ou indireta. Em quase 
todos os momentos do cotidiano, exercitamos conhecimentos matemáticos, contudo, nem sem-
pre é fácil mostrar aos alunos aplicações que despertem seu interesse ou que possam motivá-los.  
O trabalho apresentado é o relato de uma atividade de jogos matemáticos desenvolvida com 
turmas de 8os e 9os anos no Colégio Magister no final de 2015 com a intenção de estimular  
a aprendizagem da Matemática através de recursos pedagógicos que rompam com a insegurança e 
medos pré-concebidos e despertem no aluno o interesse e o gosto pelo estudo da disciplina.

JOGRAL: MEIO PARA ASL(AQUISIÇÃO 
SEGUNDA LÍNGUA)

Instituição: Colegio Sidarta
Autoria: Carolina Valeria Leon Bonzi [carolinavalerialeon@hotmail.com]

Área: Língua Estrangeira – Espanhol

A atividade do Jogral com o Hino da Venezuela, que foi parte de um concurso de sala para escolher 
o melhor grupo para ser apresentado no Dia da Hispanidade, serviu para quantificar a melhora em 
relação à execução satisfatória dos fonemas diferentes ao português. A atividade faz parte da teoria da 
Aquisição da Segunda Língua -ASL- e seus desdobramentos. Impressiona a velocidade relativamente 
rápida de execução para se atingir a meta de pronúncia ideal. Positivo o envolvimento dos alunos com 
a proposta, que lhes motiva e ao mesmo tempo encanta. Normalmente não há tempo nas aulas para 
efetuar este tipo de trabalho, já que outras habilidades são requeridas ou preferidas. Interessante tam-
bém a importância da memorização para se alcançar antes o objetivo proposto.

JUDÔ: POR DENTRO DA CIÊNCIAS
Instituição: EE Profa Ismenia Monteiro De Oliveira

Autoria: Vanderleia de Souza Carvalho [carvalhovanderleia@ig.com.br]
Área: Educação Física

“Judô por dentro da ciência” tem uma proposta que possibilita e visa uma aprendizagem efetiva  
e transformadora de atitudes. Sabe-se, que grande parte do aprendizado acontece principalmente du-
rante a vivência escolar. É essencial oportunizar aos alunos atividades em que percebam e compreen-
dam o corpo. Ensinando o aluno de forma contextualizada e sistemática, estamos contribuindo de 
forma decisiva na formação de cidadãos capazes de atuar a favor da melhoria tanto em níveis pessoais, 
quanto na coletividade. Um dos desafios da escola é garantir uma aprendizagem efetiva e transfor-
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madora de atitudes e hábitos. Ao conciliar as disciplinas de Educação Física, com o tema lutas, mais 
especificamente o Judô, com a Ciências, que irá abordar o tema sobre o corpo humano, pretende-se 
contextualizar o estudo do corpo humano com os movimentos das artes marciais.

LEITURA E PRODUÇÃO DE  
CURTAS SOBRE O PAPALAGUI
Instituição: Colégio Cristo Rei
Autoria: Rosana Baú Rabello [rosanabau@yahoo.com.br] 
Área: Língua Portuguesa 

“Tuiávii foi um homem samoano, convertido ao cristianismo, que no fim do século XIX viajou pela Eu-
ropa e fez um longo e detalhado relato de suas impressões sobre o papalagui, isto é, o homem branco”. 
A partir da leitura desse relato, os alunos foram desafiados a desenvolver um conjunto de atividades 
que os provocou a ver seus hábitos e seu cotidiano sob outras perspectivas. Foram realizadas discussões, 
composição de cartas ao chefe indígena, fotos tiradas pelos próprios alunos no intuito de encontrar 
enquadramentos surpreendentes para eventos ou objetos cotidianos e filmes curta-metragem nos quais 
os alunos deveriam explicar a um alienígena o que era uma cafeteira italiana. A partir da apresenta-
ção dos filmes, houve discussão sobre como devemos nos preocupar com as particularidades da cul-
tura alheia para nos fazer entender. Como dependemos das nossas referências para enxergar o mundo  
e como podemos dialogar com outros a partir de referências que são diferentes das nossas.

LÍNGUA INGLESA NO FUNDAMENTAL 
II: AVALIAÇÕES E SEUS REFLEXOS 
NA SALA DE AULA
Instituição: Escola Comunitária de Campinas – ECC
Autoria: Sueli Guimarães Monteiro [sueli.monteiro@uol.com.br] |  
Luciene Teodoro Casassanta Sousa [lucienetcs@gmail.com] 
Caroline Moniza Moreira Sabongi [caroline_moniza@hotmail.com] 
Área: Língua Estrangeira – Inglês

A avaliação é uma área da educação que provoca diversas reações tanto por parte dos professores, quanto 
por parte dos aprendizes: desde medo, receio, autoritarismo até banalização e culpa. É inegável, no en-
tanto, a grande relevância da avaliação no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o núcleo 
de língua inglesa do Ensino Fundamental II da Escola Comunitária de Campinas tem tido como uma de 
suas prioridades o envolvimento de seus professores e alunos no processo avaliativo, a fim de que com isso 
todo o trabalho em sala de aula e a abordagem em relação ao ensino e aprendizagem de uma língua estran-
geira sejam revistos e ajustados. Nesta apresentação, exporemos a concepção de ensino de Língua Inglesa 
que permeia nossas aulas, o processo de elaboração e aplicação de dois tipos diferentes de instrumentos 
de avaliação, bem como a análise dos reflexos desta prática.
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LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO - 
CONSOLIDANDO UM CAMINHO

Instituição: Escola Projeto Vida
Autoria: Aline Tamara Cintia Duarte da Silva [alinesilva@projetovida.com.br] 

Olga Lima [olga@projetovida.com.br]
Área: Gestão da aula – Tema: inclusão

Os relatos apresentados demonstram uma trajetória em busca de estratégias para o ensino de con-
teúdos e procedimentos de Língua Portuguesa para o 6o ano, particularmente para um aluno diag-
nosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e com necessidades educacionais específicas. 
Citamos algumas atividades que gradativamente garantiram aprendizagens e evidenciaram que 
apesar das dificuldades de comunicação, interação e manutenção da atenção apresentadas, o pro-
cesso de mediação envolvendo também o professor e a Orientação Educacional trouxe resultados 
significativos para a compreensão dos conteúdos propostos e beneficiaram todos os alunos envol-
vidos. São relatos desde os primeiros contatos e as dificuldades de aproximação até a consolidação 
de um caminho para o ensino de Língua Portuguesa a partir dos eixos: leitura, escrita e o trabalho 
com a linguagem para o 6o ano do Ensino Fundamental.

LUZ E SOMBRA: PARA ALÉM DA 
REPRESENTAÇÃO DO DESENHO

Instituição: EE Padre Antonio de Oliveira Godinho
Autoria: Luciano Carmo de Oliveira [lucianocarmo3x4@gmail.com]

Área: Arte – Desenho

Luz e Sombra: para além da representação do desenho. As relações entre o claro e o escuro fazem 
parte do nosso cotidiano e por meio da representação visual dos elementos visuais (ponto, linha, 
forma, cor e textura), podemos criar um universo potente de imagens. O nosso mundo é rico de 
imagens, perceber os contornos e as incidências de luz e sombra em um determinado corpo rela-
ciona processo perceptivos capazes de serem utilizados no ato de desenhar. Desenhar é uma ação 
ancestral que registou a trajetória da humanidade pelo mundo, e potencializou o pensamento 
atento, criativo e expressivo. Luz e sombra são relações visuais presente em nossas vidas, mesmo 
antes mesmo de buscarmos os saberes científicos e escolares. A sequência didática transita ente o 
olhar atento diante do problema levantado, mas também acerca das escolhas e intenções da repre-
sentação do que há no mundo pela via do desenho. E também durante as aulas os alunos e alunas 
vivenciaram o desenho de maneira expandida, buscando na rede um vocabulário visual vasto e 
vibrante para das artes visuais, percebendo que no teatro as relações de luz e sombra produzem 
desenhos no espaço cênico e lidam com a dramaticidade questões para além da visualidade.
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MADAME AQUAREL COSMÉTICOS – UMA 
ORGANIZAÇÃO NA QUAL SE APRENDE
Instituição: EEEI Prof. Ayres de Moura
Autoria: Maria Tereza Pregeli [mpregeli@hotmail.com]  
Mozar Freitas do Monte [mozarmonte@gmail.com] 
Área: Orientação Educacional: Projeto de vida

Muitos alunos, através de uma conversa informal, relataram que iriam abandonar o modelo  
de escola integral, no Ensino Médio, para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. A necessi-
dade de um emprego, a ideia de ganhar dinheiro imediato, o abandono dos estudos e a viabilidade 
do seu projeto de vida a curtíssimo prazo foram os temas geradores para o desenvolvimento desta 
eletiva. Saber como funciona uma empresa privada, departamentos e registros, valores sociais, civis 
e morais, como administrar, o que produzir (quanto, como e para quem), o comércio, lucro, pre-
juízo e tantas outras vertentes que influenciam e norteiam uma empresa formaram o conteúdo  
a ser desenvolvido. Os alunos perceberam que todo aprendizado requer dedicação, atenção e com-
panheirismo, pois o processo de aprendizado dificulta o entendimento se não houver grupos in-
tegrados. Dessa forma, o aprendizado organizacional se dá primeiramente pelo indivíduo, pela 
sua busca incessante pelo conhecimento e disposição de obter e compartilhar, tendo uma visão de 
equipe e prezando pelo bom relacionamento, e assim, consequentemente, surge uma ótima equipe. 
Os alunos sentiram-se muito motivados em discutir como poderiam realizar seus projetos de vida. 

MAPEAMENTO DAS PRÁTICAS  
ESPECÍFICAS DA ÁREA DE CIÊNCIAS 
NATURAIS TRABALHADAS NO  
6O ANO DA ESCOLA DA VILA
Instituição: Escola da Vila
Autoria: Ana Carolina de Oliveira Luna [anac@vila.com.br]
Área: Ciências Naturais

Tradicionalmente o ensino de Ciências Naturais é planejado de forma a transmitir os principais 
conceitos das disciplinas, os principais modelos e teorias produzidos. O foco em grande parte das 
aulas acaba sendo os conteúdos conceituais da área. Na Escola da Vila desde os primeiros contatos 
com o estudo da natureza e seu funcionamento, direcionamos as aulas de maneira a propiciar  
a construção de procedimentos para aprender ciência e posteriormente de práticas científicas. 
Neste trabalho foram analisadas as sequências didáticas do 6o ano com foco nas práticas específicas 
da área de Ciências Naturais, utilizando como base a “classificação dos conteúdos procedimentais” 
proposta por Pozo e Postigo (1994), e o quadro de “práticas da ciência e da engenharia” proposto 
pelas associações americanas: National Research Council (NRC), National Science Teachers Asso-
ciation, American Association for the Advancement of Science, e Achieve. Com esse mapeamento 
pretende-se contribuir para a elaboração de uma gradação de práticas específicas trabalhadas na 
área de ciências naturais ao longo da escolaridade, além de evidenciar práticas presentes nas se-
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quências com pouca intencionalidade para explicitá-las. Como resultado da análise do trabalho 
propõe-se uma revisão das sequências, que avalie a possibilidade do planejamento das aulas em 
função, também, das práticas, além dos conceitos.

MATA ATLÂNTICA MINHA VIZINHA: 
UMA ABORDAGEM PRÁTICA PARA 

APRENDER SOBRE BIODIVERSIDADE
Instituição: Secretaria Do Estado Da Educação

Autoria: Rafaela Damas Moura Silva [rafinha.damas@hotmail.com] 
Lucimara de Oliveira Pontes [lucimara.pontes@yahoo.com.br]

Áreas: Ciências Naturais

Apesar de trazer propostas dinâmicas acerca de meio ambiente, o ensino de Ciências da Natureza 
acaba por ser tornar monótono e extremamente livresco, especialmente quando se tem, ao lado 
do prédio escolar um belo fragmento de Mata Atlântica. Deste modo, o presente trabalho teve por 
objetivo fazer uma leitura por meio da teoria das Representações Sociais acerca dos conhecimen-
tos prévios dos alunos de 6o ano sobre o bioma Mata Atlântica. Para instrumentalizar essa análise, 
um questionário foi aplicado a uma turma composta por 25 estudantes com idade entre 11 e 12 
anos. De posse dos questionários, uma segunda proposta foi lançada: uma aula expositiva e uma 
discussão sobre biodiversidade em seus mais diferentes âmbitos, servindo como um "detonador" 
para os alunos sentirem-se curiosos para o estudo de meio. Uma saída de campo foi organizada  
e os alunos convidados a fotografarem com seus smartphones, celulares e câmeras, tudo quanto 
julgassem como Diversidade Biológica. Neste momento, estar imerso em um fragmento de Mata 
Atlântica nas adjacências da escola, fez toda a diferença na percepção de sensação de pertencimento. 
De volta à escola, os estudantes foram convidados a participar da construção de um blog: http://
mataatlanticaminhavizinha.blogspot.com.br/2015_09_01_archive.html, onde as fotos e todos os 
registros da experiência de campo foram divulgadas. Uma nova análise das Representações Sociais 
foi realizada com o mesmo tipo de questionário. A evolução nos resultados dos conhecimentos dos 
alunos apontam que a experimentação e a vivência do tema de estudo, utilizados como ponto de 
partida para desenvolver a compreensão de conceitos, é uma forma de levar o estudante a assumir 
autoria de seus estudos, levando em consideração sua relevante realidade, e, sobretudo, fazendo 
uso das "TICs".

MATEMÁTICA NA ARTE
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Autoria: Tatiana Vasconcellos Pinto [1146884@mackenzie.br]
Área: Matemática

Este projeto visa mostrar que a Matemática e a Arte estão interligadas pela criatividade, beleza, uni-
versalidade, simetria, dinamismo. O conhecimento adquirido com o estudo da biografia de Platão 
e dos poliedros regulares possibilitou a construção do octaedro, utilizando conhecimentos prévios 
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e materiais como régua e compasso. A interação entre os grupos para a confecção desse material 
fez com que o trabalho acontecesse de maneira harmoniosa e organizada, aguçando a curiosidade 
dos alunos para descobrirem a relação entre os artistas estudados — Luiz Sacilotto, Maurits Cor-
nelis Escher, Piet Mondrian, Alfredo Volpi e Pablo Ruiz Picasso — e a Matemática. Dessa forma, 
reconhecer os elementos da Matemática nas obras estudadas tornou-se objeto de investigação.  
A reconstrução dessas obras, que se tornaram quadros juntamente com o acervo impresso para serem 
colados no octaedro, fez com que fossem incentivadas também a cooperação e trabalhadas habi-
lidades artísticas e orais que foram bem apresentadas na vernissage Galeria – Matemática na Arte. 
Desta forma, os estudantes verificaram que a Matemática tem um notável potencial de revelação de 
estruturas e padrões que compõem o mundo do qual eles fazem parte, possibilitando a capacidade 
de abstrair e criar. E é justamente esta capacidade de enriquecer o imaginário que tem atraído nova-
mente muitos criadores de arte.

MATEMÁTICA NO COTIDIANO
Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Adriana de Araujo Martins Paulo [adrimar.martins@gmail.com]  
Michela Chiodi Bozzi [micbozzi@hotmail.com]  
Valter Pereira da Silva Queiroz [valterqueiroz2006@hotmail.com]
Área: Matemática

Para que estudar isso? Esta é uma pergunta que vira e mexe persegue os professores de Matemá-
tica que se vêm às voltas com tópicos curriculares pensados para a vida acadêmica de determinadas 
profissões e não para as reais necessidades de todos os seus alunos. Partindo deste dilema, o pro-
jeto “Matemática no cotidiano” tem como objetivo mostrar para os alunos as diversas aplicações 
da Matemática na vida real. Busca romper o formato de aula tradicional: exposição, modelização 
com algoritmo e repetição pelos alunos em exercícios e propõe uma construção significativa para  
o engajamento dos alunos. Na vivência realizada em 2015, partiu-se da escolha de grupos e da defini-
ção de um entrevistado que deveria ser um familiar que apresentasse um uso da Matemática em sua 
profissão. As entrevistas foram filmadas e assistidas pela turma e incluíam a demonstração matemá-
tica do entrevistado, de um uso real que fazia em sua rotina profissional. O resultado foi surpreen-
dente; descobriram muitas e diversas aplicações matemáticas em diferentes profissões; aproximou-se 
familiares dos estudos dos alunos e a Matemática do currículo escolar, inclusive do próprio 9o ano do 
Ensino Fundamental, passou a ser vista como algo útil em uma série de situações.
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MODA COMO FERRAMENTA DE 
REFLEXÃO ARTÍSTICA E SOCIAL 

NA ARTE CONTEMPORÂNEA
Instituição: Colégio Módulo

Autoria: Daiane Aparecida Isidoro Pettine [daiane.pettine@gmail.com]
Área: Artes Plásticas

Esse projeto, realizado com as turmas dos 6os anos do Ensino Fundamental II, teve como objetivo 
utilizar a história da moda e trabalhos artísticos envolvendo vestuário como forma de criar refle-
xões artísticas contemporâneas e sociais com os estudantes. Para isso, os alunos foram estimu-
lados a construir composições individuais relacionando conceitos artísticos, históricos e sociais  
na criação de roupas e uniformes. Nosso objetivo foi conhecer materiais e suportes da produção 
de moda, explorar o desenho de formas humanas nas produções visuais, utilizar uniformes como 
referência de criação cultural, reconhecer a contribuição da moda na formação cultural, conhecer 
e compreender o percurso de criação artística de roupas e produzir uniformes como forma de  
arte contemporânea.

MODELANDO E CANTANDO, UMA  
FORMA CRIATIVA DE CONHECER  

O SISTEMA RESPIRATÓRIO HUMANO
Instituição: Colégio Eduardo Gomes 

Autoria: Andréa Araújo dos Santos [profandreaaraujo@gmail.com]
Bárbara Chagas Mendes [barbara-chagas@hotmail.com]

Área: Ciências

“Este trabalho interdisciplinar de Artes e Ciências visa a aprendizagem significativa dos estudan-
tes através do incentivo à estruturação do conhecimento de modo criativo e em colaboração. No 
decorrer das atividades foi possível identificar o quanto o trabalho em grupo fortalece a apren-
dizagem e o quanto os estudantes podem desenvolver sua criatividade através da modelagem em 
Arte dos pulmões (saudáveis e não saudáveis) e da construção da paródia em Ciências (defendendo 
a modelagem escolhida em Arte). O objetivo central do projeto foi alcançado com sucesso viabi-
lizando uma forma diferente de incentivar os estudantes a aprender, defender e explicitar todo  
o trabalho desenvolvido, potencializando a colaboração e a autonomia da aprendizagem.
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MOSTRA LITERÁRIA – UM MOVIMENTO 
LEITOR ARTICULADO PELOS ALUNOS
Instituição: Escola Projeto Vida
Autoria: Henny Cordeiro [hennycordeiro@gmail.com] 
Área: Língua Portuguesa

Este trabalho teve como objetivo estudar e perceber o fazer poético do autor Manoel de Barros.  
A princípio, os alunos expuseram suas primeiras impressões a respeito das poesias com que en-
traram em contato. Nesse momento, a leitura subjetiva, obviamente, foi pouco percebida por eles.  
O próximo passo foi pesquisar, estudar e apresentar temáticas relacionadas à vida e obra do autor. 
Posteriormente, os alunos foram expostos a três movimentos para apresentação do que aprenderam: 
teatro, ritmos feitos com os sons do corpo e o desenho montado por meio da tecnologia. Cada sala, 
então, ficou responsável por transpor o que aprenderam para dentro dessas modalidades. Uma delas 
escolheu diversos versos e elaborou desenhos, usando a tecnologia, que evidenciavam a subjetividade 
que perceberam. Outra sala escolheu uma poesia e criou uma apresentação teatral que representasse 
a subjetividade que perceberam em cada verso. A terceira sala selecionou diversos versos misturados 
e criou diferentes ritmos com o corpo para acompanhar esses versos cantados. Depois das apresen-
tações, os alunos foram convidados a refletir e expor, por meio da escrita – em um aplicativo – Tin-
tanpad, o que aprenderam durante todo o processo de observação e estudo da poética de Manoel de 
Barros. Dessa forma, puderam perceber o quanto evoluíram desde a primeira análise de poesias feita 
no início do processo..

MULTIPLICANDO VALORES
Instituição: EE Oswaldo Aranha
Autoria: Sheila Jane Sulzbeck [sheilajanes@yahoo.com.br]
Área: Matemática

A eletiva “Multiplicando valores” propõe aos alunos a oportunidade de desenvolverem um “grafitismo”, 
ou seja, a ampliação de uma imagem, pintada na parede de um “Valor Moral”. A ampliação utiliza da 
matemática para multiplicar a medida e chegar ao tamanho desejado da imagem que será produzida na 
parede. Neste projeto também serão trabalhados os valores morais necessários para desenvolver alunos 
autônomos, solidários e competentes. Considerando a importância e excelência dos quatro Pilares da 
Educação (Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Ser), aliados ao 
foco e a concentração, esta eletiva vem proporcionar ao aluno a oportunidade de ele ser o protagonista 
na criação de uma imagem ampliada de um Valor Moral, que vai servir de mensagem para replicar as 
boas atitudes que precisamos ter para uma escola e um país melhor. O aluno é corresponsável pelo 
espaço em que vivemos.
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NEUROCIÊNCIA NA ESCOLA. CONHECER 
SOBRE ESSE ASSUNTO FAZ DIFERENÇA 

NA HORA DE APRENDER?
Instituição: Instituto de Educação Athenas

Autoria: Adriessa Aparecida dos Santos [adriessasantos@yahoo.com.br]
Área: Orientação Educacional – Tema: Como se aprende?

A Neurociência tem ganhado cada vez mais espaço na Educação e isso se deve, essencialmente, às suas 
contribuições nas áreas de ensino e aprendizado. Acredita-se que quando o professor entende como 
o seu aluno aprende, e o aluno compreende como ele mesmo efetiva a aprendizagem, o processo de 
ensinar e aprender ganha outros significados: o “olhar” muda. Sendo assim, o objetivo deste trabalho 
foi proporcionar a estudantes a compreensão de como o aprendizado é basicamente efetivado a fim 
de que este interesse fosse aumentado. Para tanto, foi realizada uma explanação expositiva dialogada 
sobre o tema, seguida de confecção de redes neurais com massinhas de modelar com estudantes de 
Ensino Fundamental II e Ensino Técnico. O entendimento acerca da dinâmica do aprendizado fez 
com que a maioria dos estudantes aumentasse o interesse pelas aulas. Observou-se, que em muitos 
alunos, houve desde o princípio uma motivação que se manteve e foi revalidada com a retomada dos 
conceitos. Por outro lado, também houve estudantes para os quais a prática não trouxe mudanças 
significativas. Em pesquisa, notou-se que este grupo enquadrava-se naquele em que a falta de inte-
resse inicial pelo trabalho já era observada. Trabalho paralelo com o mesmo grupo mostrou que a 
prática individualizada fez com que todos os estudantes da pesquisa atingissem nível de interesse 
superior aquele observado inicialmente. Esses dados são prematuros, mas indicam que a hipótese 
precisa ser investigada mais profundamente, porque tende a ser verdadeira.

NOSSA BANDEIRA NA MEDIDA CERTA
Instituição: Instituto Singularidades

Autoria: Antonio Alexandre Aparecido da Silva [alex01166@gmail.com]
Área: Matemática

Construir a Bandeira Nacional de acordo com o texto da Lei 5700 art. 5o, articulando assim  
a competência leitora na interpretação da lei, geometria básica na construção, com régua e com-
passo, do modelo da Bandeira em papel. Na geometria analítica, por exemplo, foram trabalhadas a 
construção de retas, verificação de condição de Paralelismo e Perpendicularismo, e o uso do software 
Geogebra com o objetivo de propor forma alternativa de trabalho. Dessa forma, esse trabalho pode 
ser aplicado a vários níveis de ensino, inclusive adequando o grau de habilidade no uso de régua e 
compasso para as construções, usando dobraduras para o desenvolvimento de algumas etapas. Como 
produto final, foi feita uma exposição dos trabalhos, onde o passo a passo pode ser visto.
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O BÊ-Á-BÁ DA DECLARAÇÃO DO IR
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Cláudio Júlio César Pinheiro [claudio.pinheiro@objetivosorocaba.com.br]  
Rodrigo C. Fonseca [rodrigo@nipec.com.br]
Área: Matemática

Por meio das aulas do programa de desenvolvimento matemática (PDM), o trabalho recorreu  
às atividades de Matemática Financeira com foco em Imposto de Renda (IR). Essas atividades 
foram realizadas com alunos do 9o ano do Colégio Objetivo Sorocaba. Trabalhamos com a plata-
forma Sílabe como recurso tecnológico, além de reportagens da revista VEJA. A educação finan-
ceira é o meio para prover saberes, tais como: entender o funcionamento do mercado e o modo 
como os juros influenciam a vida financeira do cidadão, consumir de forma consciente, utilizar  
o crédito com sabedoria, evitando endividamento, entender a importância e as vantagens de plane-
jar e acompanhar o orçamento pessoal e familiar.

O MAKERSPACE NA EDUCAÇÃO: UM 
AMBIENTE DE APRENDIZAGEM INOVADOR 
ALIADO ÀS METODOLOGIAS STEM, DIY E PBL
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Autoria: Rodrigo Lemonica Rosa [rodrigor@lourencocastanho.com.br] Luiza 
Regina Branco Fernandes [reginaf@lourencocastanho.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Práticas em que Ciência, 
Engenharia, Matemática e Tecnologia se apresentam de forma contextualizada

A fabricação digital e o movimento MAKER, inovações no campo da tecnologia educacional, estão 
se tornando uma realidade na educação. Por meio destas propostas, criamos um meio de engajar 
os alunos, não só no uso de tecnologias sofisticadas, como também demos incentivo à invenção, 
programação, construção, discussão e compartilhamento de suas criações. Desta forma, os alu-
nos se prepararam para responder às demandas e às mudanças constantes e complexas do mundo 
atual. Os espaços de aprendizagem MAKER, dedicados à criatividade, à experimentação e à cola-
boração multidisciplinar com vista à criação, formação e investigação, tiveram por objetivo tornar  
o aprendizado mais abrangente e útil para o futuro. Ligado à cultura faça-você-mesmo, do inglês 
DIY (Do-It-Yourself), o movimento MAKER, tem em sua gênese a ideia de que pessoas comuns 
podem construir, consertar, modificar e fabricar diversos tipos de objetos e projetos colocando suas 
próprias mãos na massa. A interlocução entre a metodologia STEM e a aprendizagem “hands-on”, 
sob uma abordagem interdisciplinar e aplicada, acoplada e baseada em projetos, do inglês, Project 
Based Learning (PBL), propicia uma prática pedagógica que dá lugar a uma aprendizagem crítica, 
e um paradigma de aprendizagem coeso. A STEM é inspirada na ideia de educar os alunos em qua-
tro disciplinas, Tecnologia, Engenharia, Ciências e Matemática. Por meio de tarefas e desafios, os 
alunos são convidados a resolver problemas e elaborar projetos que fazem parte de seu cotidiano. 
Essas áreas juntas são essenciais para o sucesso do aluno, pois estes campos estão profundamente 
interligados ao mundo real e a forma como eles aprendem, quando estão criando e construindo 
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soluções, se torna mais eficaz. Os projetos que os alunos desenvolveram em 2015 tiveram como 
esteio pedagógico as metodologias acima descritas.

O TRABALHO COM O ENCONTRO 
DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS 

NAS AULAS DE LPL DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II: UMA EXPERIÊNCIA 

SENSÍVEL, UMA ANÁLISE AFETIVA
Instituição: Escola Sá Pereira

Autoria: Érica Priscila Campos dos Santos [ericasantos@vila.com.br]
Área: Língua Portuguesa

O trabalho com literatura da Escola da Vila sempre recebeu um investimento notório por parte 
do corpo pedagógico da escola. A seleção de obras literárias e as sequências por meio das quais 
elas são trabalhadas são realizadas de modo consistente e rigoroso, mantendo a preocupação de se 
explorar tanto os recursos de linguagem desse objeto artístico, como as possibilidades de encontro  
e ampliação entre os textos e as experiências de vida dos alunos. Tendo isso como pressuposto, 
desde 2013, os cursos do 7o e 8o ano propuseram aprofundar articulação entre as sequências de 
leituras literárias e outras linguagem artísticas, a saber, no caso do 7o ano, literatura e cinema e, no 
caso do 8o ano, literatura e imagem. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o modo 
como tais trabalhos são realizados e propor uma reflexão sobre as potencialidades e desafios que 
eles configuram.

O USO DA TECNOLOGIA DE FORMA ÉTICA 
E SEGURA: DISCUSSÕES E REFLEXÕES 

JUNTO AOS ALUNOS DE FUNDAMENTAL II
Instituição: Colégio Magister

Autoria: Leandro Ribeiro Suzart [prof.leandrosuzart@magister.com.br] 
Lucy Rosana Santin [santin.lucy@gmail.com]

Área: Orientação Educacional – Tema: Uso ético da internet

Os atrativos do mundo virtual são diversos e sua facilidade de acesso por meio de smartphones,  
tablets, notebooks, entre outros recursos tecnológicos, permitem a esta geração de alunos estarem 

"conectados" o dia todo. Mas esse mesmo mundo traz perigos para estes jovens usuários, que sem 
dimensionar os riscos envolvidos, não fazem um uso seguro desses recursos. Este trabalho realizado 
com jovens dos Anos Finais de Ensino Fundamental, num momento em que vivem as transformações 
cognitivas, físicas e emocionais próprias do estágio da Adolescência e Puberdade, é desenvolvido na 
disciplina Metodologia e Autonomia, que tem como docentes os Professores Tutores das respectivas 
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turmas. A Tutoria na escola de referência assume o papel de apoiar os alunos no seu desenvolvimento 
mais amplo, considerando as necessidades de desenvolvimento pessoal, acadêmico e social. Esta  
comunicação apresenta uma experiência realizada em aulas de tutoria com dinâmicas e reflexões 
sobre o Cyberbullying, os riscos da exposição da imagem e dados pessoais nos diversos ambientes 
virtuais e orientações para o uso responsável e seguro das tecnologias e da internet.

O USO DE TECNOLOGIA EM 
AVALIAÇÕES CONTÍNUAS
Instituição: Sant´anna International School
Autoria: Luciana Perham Villela [luciana.villela@santanna.g12.br]
Área: Gestão da aula – Tema: Avaliação

Uso da internet e ferramentas para coletar dados; familiarizar os alunos com específicas tecno-
logias como Google form, goformative e Plickers; uso de IPADs com alunos para o goformative  
e google form; explicação de como usar o Plickers e manter o código de barra único em seu caderno; 
elaboração de atividades curtas de múltipla escolha para uso no google forms e plickers; elaboração 
de perguntas com resposta dissertativa no goformative. Dar o feedback instantâneo aos alunos 
com plickers e goformative; dar o feedback no mesmo dia com o google forms. Alunos foram per-
guntados em sala sobre o uso da tecnologia, e os resultados foram usados para depois ajudar os 
alunos com recuperação contínua

OFICINAS NO OSWALD
Instituição: Colégio Oswald de Andrade
Autoria: Victor Bruno Cavalari Menna [v.menna@gmail.com]
Área: Gestão de aula – Tema: Multidisciplinaridade

O curso “Oficinas” caracteriza uma “ponta de lança” em uma série de inovações pelas quais a escola 
pretende passar no futuro próximo. As “Oficinas” são cursos anuais, multisseriados, sem notas ou 
reprovações e focados em abordagens práticas de diferentes temas. No ano de 2015, os estudantes 
do 7o ao 9o ano do Colégio Oswald de Andrade puderam escolher entre 12 temas, para participa-
rem durante todo o ano (Agência de notícias: jornalismo e mídias digitais; produção audiovisual 
para web; casa das Ideias; HQ e CyberArte; criação de um Livro Ilustrado: suas letras e seus traços; 
Oficina de Aplicativos; identidade e estilo; cinema – Vamos fazer um documentário? ; degustando 
Saberes e Sabores; descola; luthieria Experimental e Improlínguas: teatro de improviso em inglês). 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de implementação, bem como os resulta-
dos e dificuldades deste processo.
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ONDE ESTÁ A MATEMÁTICA
Instituição: Colégio See-saw Panamby Bilingual School

Autoria: Anna Paola Pagano Costa [apagano444@hotmail.com]
Área: Matemática

Este projeto visa perceber e valorizar a matemática como um componente essencial da vida. Fazer 
o aluno perceber e identificar que os conteúdos estudados em sala de aula fazem parte relevante de 
assuntos os quais eles não imaginavam. A ideia era proporcionar ao aluno o prazer da descoberta 
da matemática em seus hobbies, a iniciativa de buscar novos conhecimentos, novos conceitos por 
iniciativa própria. Perceber a necessidade de conhecer ou reconhecer conteúdos nesses objetos de 
estudo. O tema totalmente livre possibilitou aos alunos uma percepção de diversidade de inte-
resses. A escolha da apresentação do produto final causou uma curiosidade por parte dos colegas  
e estimulou uma intensa pesquisa de modelos e materiais. Os alunos se empenharam na apresenta-
ção para os colegas e todos os grupos fizeram sugestões para aprimorar o trabalho dos colegas. Os 
alunos relacionaram conteúdos já estudados, perceberam sua atuação fora da sala de aula e buscaram  
o entendimento de conteúdos novos.

OS ENIGMAS DO TEMPO UNINDO 
A MATEMÁTICA E A LEITURA

Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Alice Dias Blanco dos Santos [alicebdsantos@uol.com.br]

Área: Matemática

A Matemática e as leituras sugeridas nas aulas de Língua Portuguesa normalmente caminham em 
“gavetas” separadas pelos quadros de horário e organização curricular das escolas. Este projeto tem 
como objetivo unir conteúdos conceituais e procedimentais das aulas de Matemática e Língua 
Portuguesa no Ensino Fundamental II, na construção de um produto final significativo para os 
alunos: um relógio em que as horas serão decifradas por enigmas matemáticos, que possam ser 
revolvidos por outros alunos da mesma série. Para tanto, os alunos confeccionarão um relógio 
com material reciclável, o que exigirá, entre outras habilidades, o estudo de tipos de ângulos. Os 
enigmas aparecerão no lugar dos números, podendo ser: potências, raízes, expressão numérica. Ao 
mesmo tempo, a partir dos livros conhecidos e lidos nas rodas de leitura, o projeto é desenvolvido 
ao longo do ano todo.
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PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: ONDE 
EU ENTRO NESSA HISTÓRIA?
Instituição: Colégio Renascer
Autoria: Gabriela Droichi Antonio [gabi.droichi@gmail.com]
Área: História

O presente trabalho teve como ponto de partida o constante questionamento dos alunos dos 
7o e 8o anos acerca dos problemas de ordem política e social da atualidade, uma vez que ao 
estudarem a História do Brasil Colônia e o contexto da Revolução Industrial, identificaram as 
possíveis raízes destes problemas, levando à a reflexão a respeito de como as decisões de mi-
norias que ocupam os espaços da política interferem no nosso cotidiano. Visando enriquecer  
o debate e possibilitar novos olhares, organizamos uma roda de conversa com o empreende-
dor social e coordenador do Instituto Cidade Democrática, Luciano Frontelle. Nessa etapa, por 
meio de uma conversa informal, os alunos puderam perceber que o protagonismo social não só  
é possível como parte de qualquer cidadão, desmistificando a ideia de que a política é feita por 
uma minoria heroica ou privilegiada. A organização dessa atividade surgiu de forma intuitiva 
e investigativa, esses questionamentos passaram a nortear as aulas e levaram à organização de 
um conjunto de atividades, entre elas: a participação do Concurso Sorocaba Colaborativa, ação 
do Instituto Cidade Democrática que impulsiona ideias transformadoras, a Roda de Conversa 
sobre participação política, uma Oficina de Ideias voltadas à inovações que envolvam o Colégio  
e seu entorno, assim como a participação na campanha internacional #UpForSchool, que cole-
tou assinaturas em ordem de pressionar os líderes mundiais a garantir o acesso a escola a todas 
as crianças e adolescentes.

PIPAS TRIDIMENSIONAIS  
NAS AULAS DE GEOMETRIA
Instituição: Colégio Arbos
Autoria: Bárbara Nardelli Chiarotti Lazzarini [barbara.lazzarini@arbos.com.br]  
Isilda Maria Alvarez [alvarezisilda@hotmail.com]
Área: Matemática

Sabendo que muitos alunos não tiveram contato com brinquedos ou brincadeiras tradicionais ao 
ministrar o conteúdo sobre classificação de polígonos, simetria e propriedades dos quadriláteros, 
surgiu a ideia de produzir pipas nas aulas de Geometria dos 8o anos, visando torná-las mais signi-
ficativas para os alunos, pois sabemos que o estudo de simetria atrelado à produção de um brin-
quedo enriquece a percepção geométrica, permitindo descobrir diversas propriedades das figuras. 
Com este trabalho foi possível propiciar um momento de aprendizagem de linguagem geométrica 
e ao mesmo tempo desenvolver uma aula diferenciada e descontraída, capaz de aguçar a curiosi-
dade dos alunos, envolvendo o tema e a história da pipa tetraédrica de Alexander Graham Bell. Foi 
realizada uma pesquisa sobre a história da pipa: cada grupo optou por um modelo, certificando-se 
que poderiam ser aplicados os conceitos trabalhados durante as aulas de Geometria. A pipa tetraé-
drica é de fácil confecção e sua base serve para a construção de outros modelos.
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PLANTAS MEDICINAIS
Instituição: Colégio Santa Amália

Autoria: Silvia Rinaldi [silvia.rinaldi@gmail.com]  
Área: Ciências Naturais

O projeto "Plantas Medicinais" tem como principal objetivo conduzir o aluno ao conhecimento da 
importância da preservação da biodiversidade e da cura pelas plantas, tornando-o mais familiari-
zado com a nossa cultura ancestral, indígena, do domínio do conhecimento dos princípios ativos 
das principais plantas brasileiras e das mais conhecidas. Durante o percurso do projeto, os alunos 
têm a oportunidade de conhecer a planta, seu princípio ativo e as diversas formas de usar essa 
planta de modo terapêutico, seja na forma de chá, banho, cataplasma ou pomada, aprendendo, de 
maneira simples, todas essas formas de uso. No final do projeto, é esperado que os alunos ampliem 
sua maneira de compreender a biodiversidade, entendendo que a natureza precisa ser resguardada, 
respeitada e protegida.

POR UM MEIO AMBIENTE INTEIRO!
Instituição: EE Profa Ismênia Monteiro de Oliveira

Autoria: Fabrízio Alves Venâncio [fabriziovenan@gmail.com]  
João Marcos Leopoldino da Cunha [jmarcos_cunha@hotmail.com]

Área: Orientação Educacional – Tema específico: Preparar o 
educando para uma visão do mercado de trabalho

O projeto “Por um meio ambiente inteiro” visa relacionar Ciência com a Matemática, promovendo  
o desenvolvimento da percepção dos alunos em relação ao mundo que os cerca, analisando diversas 
áreas e estimando a quantidade de seres vivos de um ambiente, por meio do estudo de um trecho 
de diferentes locais para se obter a ideia do todo. O levantamento de dados ambientais foi efetuado 
através da contagem e foi sintetizado em tabelas e gráficos, para que os educandos pudessem per-
ceber que a base de um ambiente são representados pelos organismos chamados de produtores, por 
conta disso, predominam no ambiente e que organismos que são intitulados de “topo de cadeia 
alimentar” são sempre em menor número no local.

POSSIBILIDADES TECNOLÓGICAS 
NO ENSINO DA GEOGRAFIA: ARCGIS 

ON-LINE E STORY MAPS
Instituição: Escola Monteiro Lobato

Autoria: Teresa Cristina da Gama Meyen [teresacristina@monteirolobato-sjc.com.br]
Área: Geografia

Este trabalho tem como objetivo a adoção de tecnologias e geotecnologias que vão muito além de 
“software para fazer mapas”; o que aqui se propõe não é introdução de técnicas de mapeamento em 
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ambiente computacional ou mesmo o uso de dispositivos, como smartphones. Trata-se de constru-
ção conjunta da Visão Geográfica (Espacial) com o aluno, levando-o à criticidade quanto ao meio 
em que se insere sem, contudo, entender este meio como um retrato estático ou contemplativo, 
proporcionando à educação concretizar um dos seus papéis fundamentais: a formação de cidadãos 
para uma sociedade critica e com justiça sócio espacial.

POUPANÇA VERDE
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Valter José de Almeida [valterbiologo@hotmail.com]  
Área: Ciências Naturais

O projeto Poupança Verde surgiu da necessidade de desenvolver na escola um novo espaço para  
a educação ambiental formal, direcionada para a questão da arborização urbana, promovendo 
ações como o plantio de espécies nativas, contribuindo efetivamente para a melhoria do ambiente, 
principalmente nos centros urbanos. Temos assistido ao longo dos tempos um verdadeiro descaso, 
principalmente do setor público com essa causa. Para dinamizar o projeto, utilizou-se uma meto-
dologia com ênfase na educação financeira, para que os alunos pudessem realizar uma analogia 
entre as etapas do desenvolvimento da planta com o investimento bancário em uma conta-pou-
pança, garantindo assim o futuro do planeta.

 PRACTICE MAKES MAGIS
Instituição: Colégio São Luís
Autoria: Évila Rita P. Damasceno [teacherevila@uol.com.br] 
Myrta Garcia Pradel Biondo [myrta.biondo@saoluis.org]
Área: Matemática

O projeto Practice Makes Magis tem como objetivo proporcionar ao aluno do 7o ano do EF-2 
o conhecimento de língua estrangeira (inglês) através do desenvolvimento de sua autonomia 
frente ao aprendizado dentro e fora da sala de aula; ajudá-lo a entender como pensa e aprende; 
ensiná-lo a usar estratégias adequadas que garantam a potencialização de suas habilidades cog-
nitivas; tornar sua aprendizagem mais consciente e significativa; exercitar o protagonismo com 
a participação em workshops (oficinas) de criação de atividades que compreendem a compreen-
são escritora e os aspectos linguísticos, gramática e vocabulário; consolidar e rever conteúdos 
trabalhados; usar ferramenta tecnológica para a construção de atividades interativas; propiciar  
a recuperação de informações de forma eficaz quando em situações de uso da língua inglesa, seja 
no contexto social ou cultural, seja no desempenho escolar; promover ambiente para o estabe-
lecimento de uma relação mais dialógica professor-aluno e alunos e seus pares, através da par-
tilha das atividades criadas; reconhecer seus potenciais e limites e buscar superação. A partir de 
nossa prática, é possível afirmar que o projeto Practice Makes Magis contribuiu para a formação 
integral dos alunos ao lhes dar oportunidade de identificar suas necessidades para o desenvolvi-
mento nos níveis intelectual, físico, emocional, social e cultural..
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PRÁTICAS INCLUSIVAS NAS 
AULAS DE MATEMÁTICA

Instituição: Colégio Oswald de Andrade
Autoria: Luciana de Oliveira Gerzoschkowitz Moura [luciana.moura@Colégiooswald.com.br]

Área: Gestão da aula – Tema: inclusão em Matemática

Este trabalho pretende apresentar as estratégias traçadas para o ensino de Matemática para quatro 
alunos de 6o ano do Ensino Fundamental, que estão em processo de inclusão, ao longo do ano de 
2015. Foi preciso flexibilizar o currículo de matemática. A inclusão desses alunos foi possível de-
vido ao planejamento das atividades diagnósticas que possibilitaram a construção das expectativas 
de aprendizagem para o ano letivo em questão. Estas expectativas contemplaram os eixos de Nú-
meros e operações, Grandezas e medidas e Espaço e forma. Dois desses quatro alunos avançaram 
com relação ao campo multiplicativo, construindo algumas estratégias, apoiadas na adição de par-
celas iguais, para o desenvolvimento de dobros e quádruplos. O trabalho com sistema monetário 
que foi iniciado deve continuar. Ao longo do ano, os alunos foram, cada vez mais, demonstrando 
confiança com relação às atividades e aos instrumentos avaliativos utilizados.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ESTUDO DA 
LINGUAGEM PUBLICITÁRIA. ALUNO CRÍTICO 

E CRIATIVO: DA IDEIA AO PRODUTO.
Instituição: EM Pastor Miranda Pinto

Autoria: Clarice Moreira Menezes [clameister@gmail.com]  
Debora Noemi Inouye [dnoemi@portoseguro.org.br]  

Paulo Roberto Jorge Filho [pjorge@portoseguro.org.br]
Área: Língua Portuguesa

Práticas pedagógicas no estudo da Linguagem Publicitária. Aluno crítico e criativo: da ideia ao 
produto. A intenção deste trabalho foi realizar reflexões acerca da influência da linguagem publi-
citária em nossas vidas incentivando a criatividade dos alunos e a produção de textos do gênero.  
A sequência didática foi realizada com alunos do 8o ano do Ensino Fundamental de uma escola 
municipal localizada na zona norte do Rio de Janeiro. Este tema foi escolhido por três motivos 
principais: um deles, para discutir e analisar o discurso midiático; o segundo, para incentivar  
o protagonismo juvenil, já que muitas vezes, os jovens não têm como colocar em prática suas ideias 
e, por último, ressaltar que as novas tecnologias podem colaborar no processo de ensino e apren-
dizagem. Para tratar desses temas, foram realizadas aulas expositivas, debates, análise de propa-
gandas, produções textuais e o desenvolvimento de vários produtos oriundos da imaginação dos 
alunos. É importante ressaltar que, além disso, o projeto visava desenvolver nos estudantes o senso 
de organização e responsabilidade.
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PRODUÇÃO DE VÍDEO COMO FERRAMENTA 
PARA DINAMIZAR O ENSINO DE HISTÓRIA
Instituição: Colégio de Aplicação de Resende – AEDB
Autoria: Bruno Luiz Daniel [bruno_bld1@hotmail.com]
Área: História

Pensando em uma prática diferente através da qual os alunos pudessem entender determinados 
conteúdos da grade curricular de História, foi proposto um trabalho diferente e motivador para  
a turma de 8o ano, devido ao conteúdo correspondente ao Período Joanino e Independência do Brasil. 
A proposta de trabalho foi a elaboração de um filme sobre o tema, onde o conteúdo fosse trabalhado 
de uma maneira criativa e que não fugisse do contexto histórico dos fatos. A turma foi dividida em 
três grupos levando em conta as escolhas dos alunos, e o trabalho teve um prazo de elaboração de 
dois meses, correspondente ao 3o bimestre. As funções do trabalho foram divididas entre eles levando 
em consideração suas habilidades para executá-las. É importante ressaltar que o processo de divisão 
das funções foi definida pelos próprios alunos em sala de aula, de uma maneira diplomática para 
que o grupo obtivesse sucesso no trabalho, e as funções foram as seguintes: roteirista, atores, figuri-
nistas e equipe de edição. Os prazos para apresentação do roteiro e do filme editado foram definidos 
em comum acordo com a turma, pois desta maneira os alunos ficaram cada vez mais envolvidos e 
comprometidos com o processo. A apresentação do trabalho foi realizada no auditório da AEDB, 
simulando uma sessão de cinema. Os filmes foram exibidos aos alunos do Ensino Médio do Colégio 
de Aplicação de Resende, os quais sugeriram que fosse realizada uma entrega de “Oscar” para honrar 
os trabalhos desenvolvidos pela turma de 8o ano. Foi um sucesso o trabalho, consolidando a aprendi-
zagem. Precisamos inovar e dar sentido para aquilo que fazemos e estudamos.

PROFESSOR CONVIDADO – GÊNERO CONTO
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Cláudia Bonilha Massuela [claudiabm@objetivosorocaba.com.br] 
Andréia Lourdes de Souza [andreiasouzamartins@yahoo.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto tem como objetivo a integração entre alunos de diferentes anos, assim como promover 
aulas mais criativas e prazerosas, visando tornar o aprendizado mais significativo e o aluno mais 
envolvido. Alguns alunos do 9o ano ministraram uma aula para os dos 7os sobre o gênero textual 

“Conto”, além de utilizarem como recurso slides, para uma aula expositiva, apresentaram também 
um videoconto feito por eles como forma de contextualizar as características desse tipo de texto. 
Em seguida, os professores convidados pediram uma produção textual, tendo como proposta a 
mudança do desfecho da narrativa, para que pudessem efetuar uma filmagem alterando o final do 
vídeo, de acordo com o melhor texto de cada aluno do 7o. Foi possível obter uma saudável relação 
de ensino-aprendizagem entre os alunos de forma animada e colaborativa. Todos se empenharam 
tanto na aquisição do entendimento do conceito, como também na produção textual, pois que-
riam ter seu desfecho escolhido para a filmagem, fato que os motivou imensamente.
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PROFISSÕES EM 2 MINUTOS
Instituição: CEU EMEF Parque São Carlos

Autoria: Cristina de Souza [kriscasz2010@hotmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Orientação profissional

Com o objetivo de que os educandos elaborassem um vídeo de 2 minutos de duração sobre algumas 
profissões, este trabalho foi desenvolvido pelas professoras e seus alunos dos 8os e 9os anos do Ensino 
Fundamental II de uma escola pública. Levou-se em consideração a opinião dos alunos quanto ao 
mercado de trabalho e a escolha de suas futuras profissões e a partir destes dados foram elaboradas 
algumas atividades para atingir os objetivos propostos utilizando-se de Estudo de Campo com al-
guns profissionais do bairro em que vivem. Esta oficina visa a orientação para que os professores de 
diversas áreas do Ensino Fundamental II e Médio desenvolvam atividades relevantes relacionadas ao 
uso de vídeos produzidos pelos alunos em sala de aula.

PROJETO CISTERNA NO KOELLE
Instituição: Colégio Koelle

Autoria: Rafaela Locali [rafaela.locali@Colégiokoelle.com.br]  
Hemerson Emidio Siqueira [hemerson.siqueira@cda.colegiodante.com.br]  

Miriam Aparecida Reyes Martins Stuart [miriam.stuart@cda.colegiodante.com.br]
Área: Geografia

A partir da forte estiagem pela qual o Estado de São Paulo passou em 2014, surgiu a ideia de desenvolver 
um projeto de captação e reutilização da água da chuva. Assim, os alunos construíram uma minicisterna 
no pátio do colégio, com a finalidade de armazenar água da chuva e reutilizá-la na limpeza do pátio. 
O desenvolvimento do projeto e a construção da minicisterna ocorreram em duas semanas, durante  
o período de aulas. Os alunos aprenderam a interpretar o manual de instalação; a lidar com os materiais 
de construção civil; a trabalhar em equipe e resolver problemas em conjunto; a dividir tarefas e, acima 
de tudo, desenvolver a consciência ambiental sobre a importância da economia e do reaproveitamento 
de uma água que seria descartada. A mini cisterna foi inaugurada na Casa Aberta do colégio, em um dia 
especial de apresentação de trabalhos, semelhante a uma Feira de Ciências. Hoje a minicisterna é utilizada 
pelas serventes de limpeza e serve de inspiração para a instalação de minicisternas domésticas, uma vez 
que alunos de 13 anos de idade conseguiram construir e difundir a ideia de projetos de sustentabilidade.

PROJETO CULTURAL “GUERRA E SPRAY”
Instituição: Centro Educacional Interação

Autoria: Aline Saes do Espírito Santo [alinessaes@gmail.com] 
Everton Cavenago Marques [kvnagomarks@gmail.com] 

Andreia Anastácio [andreia.escolainteracao@gmail.com]
Área: Artes Plásticas

O projeto “Arte e spray” com base no livro Guerra e spray do grafiteiro Banksy, foi realizado com as 
turmas de 9o ano, durante o segundo trimestre. O trabalho foi desenvolvido simultaneamente em 
três disciplinas. Analisando as carências em repertório e falta de contato com o tema, conseguimos 
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com que o projeto fosse abrangente em diversas etapas suprindo as necessidades individuais e coleti-
vas dos alunos. Portanto, o aspecto crítico e as linguagens obtidas na mostra visual destas turmas se 
tornaram amálgamas e, ao mesmo tempo, garantiu o respeito aos limites e individualidades do modo 
criativo e funcional de cada aluno.

PROJETO ESCRITINHA – AVALIAÇÃO DAS 
COMPETÊNCIAS, LEITORA E ESCRITORA
Instituição: Colégio Magister
Autoria: Isilda Maria Alvarez [alvarezisilda@hotmail.com]  
Lucy Rosana Santin [santin.lucy@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

O projeto nasceu baseado na obra de Maria José Nóbrega, mestre em Filologia e Língua Portu-
guesa pela USP e assessora em programas de formação continuada junto ao MEC, que pretende 
desenvolver, principalmente, o espírito crítico dos alunos em relação às suas próprias produções 
à a medida em que haja um distanciamento entre os textos e seus autores. Proporcionar ao aluno  
a oportunidade de produzir mais textos desenvolvendo sua capacidade crítica. Levar o aluno a bus-
car a aprendizagem sem se preocupar com a nota. Desenvolver no aluno a compreensão da escrita 
como um processo construtivo.

PROJETO GRÁFICOS: ANÁLISE DE UM 
TIPO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
PARA A ÁREA DE MATEMÁTICA
Instituição: Escola da Vila
Autoria: Renata Akemi Maekawa [renatam@vila.com.br] 
Área: Matemática

Em 2015, o estudo sobre gráficos de setores foi inserido no programa do 8o ano do Ensino Funda-
mental II da Escola da Vila e ocorreu por meio de um projeto nas aulas de matemática. Esse projeto 
foi introduzido para atender a duas demandas: a primeira, de ordem curricular, visava estudo do 
tema do bloco de estatística e a outra foi fruto de uma reflexão sobre a variabilidade de instrumentos 
de avaliação que eram utilizados na área de matemática. Além disso, pensou-se na possibilidade do 
uso de planilhas de cálculo no computador (Excel) e de documentos on-line (Google Drive). Esse 
trabalho teve como objetivo refletir sobre a implementação desse projeto, descrevendo as etapas que 
o compreendem, elencando os conteúdos que puderam ser trabalhados e avaliados nessa modalidade  
de estudo e analisando as potencialidades do uso desse tipo de projeto para que os alunos desenvol-
vam competências para o trabalho em grupo.
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PROJETO INTEGRADOR NO 6O 
ANO: COMO ME RELACIONO COM 

OS PROBLEMAS DO MUNDO?
Instituição: Escola Lourenço Castanho

Autoria: Vagner Rodrigues De Moraes [vagnerm@lourencocastanho.com.br] 
João Marcello De Araújo C. Lopes De Almeida [joaomarcellol@lourencocastanho.com.br] 

Lígia Pinheiro Paganini [ligiap@lourencocastanho.com.br]
Área: Gestão da aula – Tema: Projeto integrador das várias disciplinas

Os estudantes do 6o ano têm contato com diferentes professores especialistas e podem aprofundar 
seus conhecimentos em diversas áreas do saber. Mas, a especialização não deve se conformar como 
uma separação radical entre os diversos ramos do conhecimento, devendo a multiplicidade disciplinar 
servir à promoção de diálogos entre as distintas áreas. Na Escola Lourenço Castanho os diferentes 
saberes articulam-se nos Projetos Integradores, responsáveis pela criação de caminhos comuns entre 
as áreas. Por meio do trabalho em equipe, estudantes e professores investigam o mundo de modo 
integrado, com o objetivo de compreender e dar respostas aos problemas da contemporaneidade.  
A partir da questão-problema “Como eu me relaciono com os problemas do mundo?”, proposta no 
início do ano letivo de 2015, os trabalhos desenvolvidos tiveram por objetivos: estabelecer cone-
xões entre as questões do mundo e as experiências dos jovens estudantes; conectar saberes das 
diferentes linguagens e ciências na compreensão das questões do mundo; proporcionar situações 
de aprendizagem para investigar o mundo e comunicar o conhecimento. A partir de diferentes es-
tratégias e vivências, estudantes e professores trilharam os caminhos de construção do conhecimento  
e, na Mostra Cultural da Escola, apresentaram seus percursos e seus trabalhos. Nesta apresentação 
serão mostrados dois trabalhos: Etapas e procedimentos para desenvolvimento do projeto e um 
produto final, denominado THIGLINK

PROJETO PAREDE
Instituição: Escola Santi

Autoria: Sandra Avellar Gomes de Oliveira [sandraoliveira@escolasanti.com.br]
Área: Artes Plásticas

O Projeto Parede do 9o ano oferece a oportunidade para o aluno desenvolver diversas técnicas 
e habilidades. Além de criar um espaço lúdico em uma das paredes da escola e de proporcionar 
o desenvolvimento da capacidade de ver o mundo lá fora através dos olhos da Arte, são criados 
momentos de mergulhos íntimos e coletivos nas suas próprias histórias que são materializados em 
esboços, depois em etapas, em planos e por fim na imagem final. O grafite do 9o ano é um projeto 
conquistado e fixo da escola Santi. Assim como os grafiteiros da cidade de São Paulo lutam contra  
o cinza, em 2007 a turma do 9o ano inaugurou este espaço, assassinando uma parede branca! Desde 
então, todo ano, a parede morre ao ser apagada e renasce ao ser preenchida com os “sonhos e dese-
jos” dos nossos queridos alunos formandos! O “Projeto Parede 2010” é o quarto projeto de grafite 
da Escola Santi! Este projeto teve seu início em 2007 com “Suspeitos apresentam: o assassinato 
da parede branca”; e desde então, a parede branca não existe mais... Foi criado um novo conceito, 
uma nova parede, diferente das paredes comuns. Esta não é feita de tijolos, ela é construída de 
sonhos! Uma parede que representa os muros que nossos alunos vão escalar quando saírem daqui, 
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uma escola que os acolheu e os apoiou desde o começo! Por isso este projeto marca um rito de 
passagem para eles e para nós. É um projeto que mobiliza toda a escola... Quando pintamos de 
branco, um vazio nos invade e uma inquietude paira no ar. Todos querem saber... O que será este 
ano? E quando a parede renasce, os sonhos se realizam, as cores voltam a reinar, e o espaço volta  
a nos aquecer com as lembranças daqueles que estão passando pelas nossas vidas...

PROJETO PROFISSÕES
Instituição: CEU EMEF Parque São Carlos
Autoria: Maria Sueli Santos da Silva [msuelidutra@gmail.com] 
Denise Perdigão Venâncio [deniseperdigaovenancio@yahoo.com.br] 
Fagner Cardoso [fagnercardoso1@ig.com.br]
Área: Orientação Educacional – Tema: Orientação Profissional

O Projeto Profissões teve, em 2015, sua terceira edição, sendo realizado com alunos desde o 6o ano, 
mas com ações mais intensas com alunos do 9o ano. O Projeto busca apresentar as escolas técnicas 
e de Ensino Médio diferenciadas, gratuitas, incentivando-os a participarem dos processos seletivos. 
Para isso, professores de todas as áreas participam do Projeto, levando conteúdos das escolas, apli-
cando simulados, etc. Fizemos ainda sensibilização com os alunos por meio das visitas às escolas 
técnicas, palestras com profissionais e ex-alunos aprovados nos vestibulinhos, exibição e filmes, etc. 
Para emissão de documentos, inscrição no vestibulinho, pagamento de taxas e garantir que os alu-
nos façam as provas necessitamos do apoio dos responsáveis pelos alunos. Sendo assim, realizamos 
reuniões para nos apoiar nas ações que fazem parte do Projeto. Utilizamos as tecnologias para ter 
acesso especialmente ao questionário on-line – cujo propósito é verificar desejos, conhecimentos  
e possibilidades profissionais de nossos alunos, acesso a manuais, provas, inscrições das escolas téc-
nicas, agendamento de documentação, etc. Movidos por tantas ações conjuntas, o Projeto Profissões 
foi selecionado e compartilhado na Argentina, no Programa Ibero-americano de Redes de Mobili-
dade Docente no tema Incorporação das TIC na Educação, promovido pela Organização de Estados 
Ibero-americanos. Neste mesmo ano, tivemos um maior número de alunos que participaramdos 
processos seletivos das escolas técnicas, bem como maior aprovação desde a primeira edição.

PROJETO QUEM MEXEU  
NA MINHA BAGUNÇA?
Instituição: Colégio Horizontes Uirapuru
Autoria: Celi Piernikarz [quemmexeunaminhabagunca@hotmail.com] 
Marilucia Gonçalves [quemmexeunaminhabagunca@hotmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Organização

O projeto “Quem Mexeu na Minha Bagunça?” tem por objetivo levar o aluno a perceber o ambiente 
em que vive, pela ótica da ordem ou desordem. Desenvolver formas de organização em diferentes 
espaços da vida, como quarto, estudo, finanças e alimentação, para que consiga uma melhor qua-
lidade de vida, começando este processo desde cedo, já que esta organização será refletida em sua 
vida futura. Fazer com que pais e professores percebam que a bagunça é uma questão delicada e 
que vai além de um quarto organizado, tendo muito a ver com a organização emocional, e que pode 
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ser ensinada de uma forma agradável e prazerosa. A partir desta percepção, o aluno é incentivado 
a tomar atitudes para organizar desde a bagunça do guarda-roupa, do material escolar, dos estu-
dos, até as finanças e os sentimentos. Funciona como um passaporte que favorece a autonomia. 
Desenvolvido com a utilização do livro Quem mexeu na minha bagunça?, com ferramentas com-
plementares, como atividades em casa e em sala de aula, palestras, blog, redes sociais. Mostrou que 
os alunos passaram a cuidar melhor de suas próprias coisas, tendo maior consciência das próprias 
obrigações e do seu papel em partilhar as atividades da casa. Resultado prático na forma de estudo, 
levando o aluno a melhorar o desempenho em provas e em outros testes. Através deste aprendizado 
o alunos passaram a perceber que a organização é uma forma de valorização do bem viver, da vida 
que flui. O que aproxima da felicidade e da realização.

PROJETO RUANDA
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Autoria: Alice Costa [alice.costa@mackenzie.br]
Área: História

O projeto visa estudar o continente africano de maneira concisa, mas profunda, tendo por base  
a questão central do neocolonialismo. Entender a atualidade da África e suas contradições a partir 
de um contexto de luta interna pelo poder e de uma sociedade explorada pelo domínio imperialista. 
Essa perspectiva é construída a partir da contextualização da personagem Aymeè, uma correspon-
dente da Argélia no Brasil, do filme Hotel Ruanda, da palestra com um tuareg e da criação do mapa 
temático do continente africano. Esse estudo engloba todos os aspectos propostos de maneira 
dinâmica e eficiente sobre o continente africano, despertando interesse para o aluno e ao mesmo 
tempo sendo significativo para todos.

PROPRIEDADES GERAIS E 
ESPECÍFICAS DA MATÉRIA

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Valéria Regina Demarqui Schiavi [valeria@objetivosorocaba.com.br] 

Área: Ciências

Através da, modalidade de rotação por estações com experiências científicas no laboratório 
de Química, os alunos dos 9os anos adquiriram maior autonomia na execução tanto das expe-
riências, quanto das observações dos processos científicos. Essa forma de abordagem na área de 
Ciências contribui para o desenvolvimento da formação de opiniões, do respeito à diversidade 
de possibilidades, transpondo os muros da escola e se concretizando no próprio mundo do aluno, 
que perceberam a necessidade de fazer as experiências para a comprovação de vários estudos reali-
zados. Os alunos ainda conseguem entre eles maior organização e bons relatos de seus resultados.
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PROTAGONISMO CRIATIVO NAS 
AULAS PRÁTICAS DE CIÊNCIAS
Instituição: Colégio Nossa Senhora do Rosário
Autoria: Milena Yamaguishi Madeira [milena.madeira@gmail.com]
Área: Ciências Naturais

Utilizando metodologias como Design Thinking e SCRUM para Gestão de Projetos, foram desenvolvi-
dos projetos colaborativos nas aulas práticas de Ciências para serem apresentados na Feira de Ciências 
do colégio. Tais projetos visavam a criação de jogos didáticos com os 8os anos e a apresentação de uma 

"trilha interativa" com os resultados de uma pesquisa científica com artrópodes feita pelos alunos dos 
7os anos. Através de tais atividades, os alunos desenvolveram soluções criativas promovidas pelo trabalho 
em grupo e mediação da professora, gerando autonomia e engajamento por parte dos alunos bem como 
o interesse de quem visitou a Feira de Ciências. 

QRCODES, DISPOSITIVOS MÓVEIS E 
O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS 
DE LEITURA EM SALA DE AULA
Instituição: Colégio Rio Branco
Autoria: Caio Mendes dos Santos [profcaiomendes@gmail.com]
Área: História

Esse projeto visa utilizar os recursos tecnológicos em sala de aula – especialmente o recurso QR Code  
e os dispositivos móveis – para aprimorar as práticas de leitura e valorizar o livro impresso como objeto 
de conhecimento; substituir as tradicionais "atividades de verificação de leitura" por um uso mais 
significativo dos livros em sala de aula; ampliar a experiência leitora a partir da utilização de outras 
mídias e materiais complementares, utilizando diferentes linguagens; promover o encantamento pelo 
objeto livro e pelas suas possibilidades de uso, além de permitir um trabalho mais diversificado, po-
dendo auxiliar alunos com dificuldades de aprendizagem ou necessidades especiais. O trabalho reali-
zado nas aulas de História com crianças do 7o ano do Ensino Fundamental II permitiu que os alunos, 
enquanto leitores, se apropriassem do objeto de maneira significativa, promovendo o interesse pelo 
assunto, trabalhado e estimulando a troca de experiências leitoras.

QUADRINHOS EM HISTÓRIA: AS HQS COMO 
INSTRUMENTO NO ENSINO DE HISTÓRIA
Instituição: EM São Francisco de Assis
Autoria: Anderson Manoel Caleffi [amcaleffi@gmail.com]
Área: História

As Histórias em Quadrinhos estão presentes em toda parte, nas mãos das crianças que aprendem a ler, 
dos jovens que se interessam pelas obras de aventura, heróis e mistério, na leitura de adultos que buscam 
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as Graphic Novels, e até nas galerias de arte como inspiração de artistas. As Histórias em Quadrinhos 
deixaram até mesmo as revistas e estão nas telas do cinema, nas séries de TV, nas roupas e produtos.  
A disciplina de História para Ensino Fundamental II abre a possibilidade das múltiplas abordagens 
desse gênero e sua relação com diferentes conteúdos inspira o interesse dos alunos, servindo como base 
para o repertório a partir do qual iniciamos o ensino de História; sendo também uma forma de os alu-
nos expressarem seu entendimento dos conteúdos estudados na disciplina. O projeto foi trabalhado 
com alunos de 6o ao 9o ano e cada turma realizou atividades referentes a uma das possibilidades de 
abordagem da História a partir da HQ, como segue: os 6os anos elaboraram uma HQ sobre mitos gregos; 
os 7os puderam fazer a adaptação de literatura para HQ, relacionando a obra o Pequeno Príncipe com 
Descobrimentos; os 8os anos realizaram leitura de adaptação de obra literária em HQ, se preocupando 
não só em analisar o enredo e o texto, mas principalmente o conteúdo imagético. Por fim os 9os anos 
fizeram a análise de HQ, relacionando com conteúdo histórico.

QUEBRA-CABEÇAS COM 
TRIÂNGULOS SEMELHANTES

Instituição: Escola Projeto Vida
Autoria: Tathiana Almeida Muricy [tathiana@projetovida.com.br]  

Área: Matemática

Esse projeto visa comprovar e aplicar a semelhança de triângulos para alunos do 9o ano do Ensino 
Fundamental II, a partir da construção de um quebra-cabeças com peças triangulares. Os triângu-
los são construídos em uma malha retangular que, mais tarde, é ampliada a partir de um coeficiente 
de semelhança definido pelos grupos. A partir daí, outra malha é construída para a confecção do 
desenho. Após a construção das peças e dos desenhos, os alunos unem as duas partes e recortam 
as peças, dando vida a um quebra-cabeças com peças triangulares. Essas peças serão entregues aos 
alunos da salas dos 2os anos do Ensino Fundamental I, onde os alunos do 9o ano contam a eles o 
processo de construção e os conteúdos matemáticos envolvidos nesse processo; entregam os jogos 
e montam junto com eles cada um dos quebra-cabeças. Todos os jogos ficam com os alunos meno-
res que sempre que podem, montam com seus amigos e professora.

RÁDIO ESCOLA HARRY FORSSELL
Instituição: EM Harry Forssell

Autoria: Wilson Dias da Silva [wclio@yahoo.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Comunicação e Protagonismo

Esse projeto se propõe, por intermédio da Rádio Escola, reconhecer crianças e adolescentes como pro-
dutores de cultura, integrando-os aos meios de comunicação, em geral ocupados por adultos. Esse 
projeto visa também exercitar a comunicação oral, aperfeiçoando a objetividade e clareza de exposi-
ção do pensamento. Buscamos através da elaboração dos programas de rádio favorecer a convivência 
do trabalho em grupo, respeitando diferenças, níveis de conhecimento e ritmos de aprendizagem de 
cada integrante da equipe. O processo envolve a concepção do programa, passando pela produção até  
a apresentação; para tal, é preciso cumprir várias etapas: reunião de pauta, pesquisa e edição do con-
teúdo colhido, divisão de tarefas. A criação radionovela pode, por exemplo, efetivar subsídios para 
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o desenvolvimento das competências de leitura e escrita. Ao final do projeto, conseguimos formar 
um público ouvinte, tanto durante os intervalos das aulas, contribuindo para dirimir as desavenças 
entre alunos que eram constantes durante o intervalo, como baixados em sites podcast em que  
o ouvinte tem flexibilidade para escolher o horário e o programa que deseja ouvir.

REDUÇÃO É A SOLUÇÃO? –  
ENSINO HÍBRIDO NA CONSTRUÇÃO  
DA AUTONOMIA DE ESCRITA
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Vanessa Bolina [vanessa.bolina@objetivosorocaba.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Através da prática da modalidade rotação por estações do Ensino Híbrido, os alunos dos 9os 
anos foram instigados a escrever uma dissertação sobre o tema da Redução da Maioridade Penal.  
A ideia inicial era fazer com que os alunos pensassem, refletissem por si sós sobre o tema, sem preci-
sar da interferência do olhar do professor em um assunto tão delicado e polêmico. A abordagem foi 
feita apresentando-se, sob diversas maneiras, argumentos favoráveis e contrários a tal medida, com 
o intuito de promover a reflexão e a coleta de dados coerentes para utilização na produção textual, 
na sequência. A prática do Ensino Híbrido foi um facilitador na construção das ideias dos alunos 
e na autoria de suas produções.

RELATO DE UM PROJETO 
INTERDISCIPLINAR DE CONSCIENTIZAÇÃO 
E COMBATE AO BULLYING
Instituição: Colégio Magister
Autoria: Ângela Baltazar Diniz [abdiniz76@gmail.com] 
Isilda Maria Alvarez [alvarezisilda@hotmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: – Tema: Bulling em projeto interdisciplinar

Na opinião de diversos especialistas, o Bullying é uma das formas de violência que mais cresce em 
todo o mundo; e sendo a escola um dos ambientes mais propícios para a disseminação desse indesejá-
vel comportamento, é nela também que surgem inúmeros projetos com a intenção de encontrar uma 
solução para este sério problema. Na busca de conscientizar os jovens e combater essa prática tão 
comum entre o público escolar é que nasceu este projeto com a oportunidade de abranger duas dis-
ciplinas: Língua Portuguesa, que discutia no gênero textual debate essa temática, e em Metodologia  
e Autonomia, com a abordagem do tema através de discussões que levaram os estudantes a refletir 
sobre suas ações e de atividades que pudessem transmitir suas ideias e sentimentos de forma mais 
concreta. Esta comunicação tem como objetivo apresentar o trajeto deste projeto realizado com alu-
nos do 8o ano do Ensino Fundamental II, a forma como o tema foi apresentado, as atividades pro-
postas, o debate, a reflexão, e a importância da interdisciplinaridade para os estudantes que pode 
promover uma apreensão de forma mais ampla de um assunto presente na sociedade que vivemos.

 447 

 448 



ENSINO FUNDAMENTAL II245

ROBÓTICA EDUCACIONAL:  
PESQUISA, INOVAÇÃO  

E APROVEITAMENTO DE MATERIAIS
Instituição: SESI CE 345 – Ribeirão Preto

Autoria: Maria Paula Soares [mpsoares2001@yahoo.com.br]  
Ana Rosa Jorge de Souza [viterbinho@yahoo.com]

Área: Orientação Educacional. Tema: Sustentabilidade nas aulas de Ciências Naturais

O uso de novos recursos tecnológicos é de grande importância para o desenvolvimento cognitivo 
e da aprendizagem dos estudantes. Além de facilitar o contato com pesquisas diversas, temas de 
interesse e conteúdos de várias disciplinas. A Robótica Educacional visa desenvolver a pesquisa,  
a discussão sobre vários assuntos, o trabalho em grupo, a interdisciplinaridade, o aperfeiçoamento 
e a criação de novos produtos. E um dos temas mais tratados em sala de aula e pelas diversas 
mídias é a questão do lixo. A escassez de materiais, a exploração exacerbada de recursos naturais  
e o descarte irresponsável de dejetos industriais, domésticos e agrícolas são temas atuais, contex-
tualizados e interdisciplinares que podem ser inseridos e tratados em todas as áreas de conhe-
cimento. Assim, pensou-se em desenvolver pesquisas e estudos sobre a reutilização de cascas de 
frutas cítricas e de óleo de cozinha para obtenção de energia térmica, com a realização de ensaios 
em laboratório para analisarmos a sua potencialidade combustível. Trata-se de um projeto para 
uso doméstico deste material. Para isso, utilizamos algumas fontes bibliográficas como jornais, 
sites e o material didático da Lego Zoom. Além de visitarmos um Centro de Gerenciamento de Re-
síduos na região de Ribeirão Preto/SP, que faz o acondicionamento do lixo de 16 cidades da mesma 
região, o tratamento do chorume e utiliza o biogás da decomposição da matéria orgânica, como 
combustível. Palavras-Chave: Aproveitamento de materiais; Pesquisa; Robótica Educacional; Lixo. 

ROMEO AND JULIET – UMA 
MONTAGEM DE TEATRO BILÍNGUE

Instituição: Colégio Santa Amália
Autoria: Ana Paula Andrade Tort [anaandrade.teacher@gmail.com] Vanessa 

Viana Araujo Góes Giannotti [vanessa.giannotti@gmail.com]
Área: Língua Estrangeira – Inglês

O projeto, com foco nas disciplinas Língua Inglesa e Artes, tem como objetivo desenvolver as 
habilidades da leitura, da fala, da escrita e da audição, além de reproduzir de maneiras variadas  
o conteúdo do livro paradidático Romeo and Juliet, de William Shakespeare. Os alunos inspira-
dos por essa leitura assumem o papel de coautores, realizando uma dramaturgia apresentada na 
forma teatral em duas línguas: Português e Inglês. O processo de trabalho também contou com a 
vivência dos alunos distribuídos em diferentes funções na produção dessa montagem, entre elas  
a área de publicidade e marketing, que exigiu o uso das duas línguas.

 449 

 450 



246INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

SANDBOX
Instituição: Colégio Magno / Mágico de Oz
Autoria: Maria Silvia Vetere [silviavetere@bol.com.br] Lucas 
Edson Davi Ferraz [edson@Colégiomagno.com.br]
Área: Geografia

Desenvolver um sistema de realidade aumentada em tempo real, numa topografia virtual em 3 D, 
que proporciona principalmente, ensinar conceitos das ciências da Terra. Permite ao usuário criar 
modelos de relevos, curvas de nível, bacias hidrográficas, etc. Uma tecnologia ótica que pretende ex-
plorar as quatro dimensões da luz: Ciência, Tecnologia, Natureza e Cultura. Coube aos alunos dos 
7os anos apresentar, divulgar e expandir todo o estudo realizado em relação aos diferentes Domínios 
Morfoclimáticos do Brasil, principalmente os Domínios de Mares e Morros – “Serra do Mar” – seja 
por experiências vividas no estudo do meio ou por conhecimentos adquiridos em sala de aula.

SARAU DE ESPANHOL EL 
MUNDO DE LOS SUEÑOS
Instituição: Colégio Sidarta
Autoria: Carolina Valeria Leon Bonzi [carolinavalerialeon@hotmail.com]
Área: Língua Estrangeira – Espanhol

O Sarau em espanhol " El Mundo de los Sueños" foi um desafio proposto ao 7o ano para apresen-
tar aos colegas de 4o, 5o e 6os anos. Consistiu em uma apresentação de 50 minutos aproximadamente, 
com poesias dramatizações e música. Como objetivos principais estão o desenvolvimento da oralidade  
e conhecimento de produções literárias de autores hispano-americanos. Os alunos foram muito partici-
pativos e apreciaram o trabalho realizado. Os alunos menores adoraram e sentiram-se valorizados pelo 
que tinha sido proposto para eles: se sentirem à vontade neste mundo mágico é lúdico. Os organizadores 
do sarau (7o ano) se sentiram muito bem por terem apresentado e valorizaram os momentos de ensaio  
e sistematização.

SAÚDE E VIDA
Instituição: SESI CE 435 – Votuporanga
Autoria: Graziela Cavenaghi Dias [grazicavedias@hotmail.com] 
Mariane Otuki [mari_otuki@hotmail.com]
Área: Matemática

Os alunos do 9o ano da escola SESI de Votuporanga são atores do projeto Saúde e Vida, que tem 
como tema a Matemática da alimentação e da atividade física para uma vida saudável. O pro-
jeto envolve a Matemática, o Esporte, a Nutrição, a Arte e o Inglês, parceria que torna as aulas 
mais divertidas. A Matemática e a Educação Física, durante todo o ano, com o apoio da nutricio-
nista, interagiram entre a quadra, a sala e o refeitório, vivendo na prática a alimentação e a vida 
saudável. Entre receitas, pesquisas, aulas, apresentações, produção de vídeos, maquetes, divulga-
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ram para toda a comunidade escolar a importância da união de práticas benéficas no dia a dia,  
estabelecendo uma aprendizagem significativa. Extrapolando as barreiras da escola, o projeto leva  
a aprendizagem para a comunidade em geral, com a página do Facebook “Saúde e Vida”.

SEMANA DE LA HISPANIDAD
Instituição: Sant´anna International School

Autoria: Jenny Mireya Fuentes de Camargo [jemireya@yahoo.com.br]  
Juan Carlos Espínola Cassa [jespinola823@hotmail.com] 

Área: Língua Estrangeira – Espanhol

Levando-se em conta que o espanhol é a 2a língua mais falada no mundo e a diversidade cultural 
existente aqui no colégio Sant’Anna, La Semana de la Hispanidad (ou Semana Hispanoamericana) 
é um evento no qual os alunos, através de orientações dadas pelos professores, buscam informações 
sobre a: cultura, gastronomia, costumes, curiosidades, pontos turísticos, etc. dos diversos países 
em que se fala a língua espanhola. A cada ano há desafios para novas apresentações, trazendo para 
o conhecimento de toda a comunidade escolar um pouco mais sobre a diversidade dos países em 
que se fala a língua espanhola. O aluno se sente desafiado e a cada ano, espera com ansiedade por 
este evento, sabendo da sua real participação, e busca aperfeiçoar seus trabalhos para corresponder 
às expectativas de toda a comunidade escolar e de seus pais.

SEXUALIDADE E AFETIVIDADE
Instituição: Colégio São Francisco Xavier – SP

Autoria: Lilia Maria Rosado da Fontoura [liliafontoura@hotmail.com] 
Área: Ciências Naturais

O Projeto de Sexualidade e Afetividade visa a elaboração de um trabalho não apenas focado nos 
aspectos informativos ou biológicos da sexualidade, mas também na criação de um espaço em que 
os jovens possam debater tabus, ansiedades, preconceitos, violência. A proposta central, portanto, é 
a busca por conhecimentos relacionados tanto à sexualidade do educando quanto a outros temas 
ligados ao assunto, como drogas, tabagismo, alcoolismo, consumismo, mídia e bullying. Segundo 
os PCNs (1998), os fundamentos da Educação Sexual são responsabilidade não só da família como 
também de toda a sociedade. Dessa forma, a educação sexual, nas escolas, pode ser considerada um 
espaço para reflexão, para que o jovem possa se posicionar diante da sexualidade de forma consciente. 
O Projeto foi implantado há nove anos em uma escola particular e jesuíta, na cidade de São Paulo, 
do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental II e na 1a série do Ensino Médio. As disciplinas envolvidas 
eram Ciências e Língua Portuguesa. Cada turma de alunos tinha uma aula de Projeto por semana. 
Os alunos de cada uma das classes eram divididos em grupos de meninas e meninos. Enquanto um 
grupo acompanhava as aulas de Educação Sexual, o outro grupo trabalhava com leitura, interpreta-
ção e construção de textos com a professora de Português. A avaliação do Projeto foi positiva, pois 
todo o desenvolvimento do trabalho contou com apoio da escola, das famílias e dos alunos, que, com 
interesse e satisfação, participaram de todas as atividades propostas no projeto.
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SISTEMA EXCRETOR – OBSERVANDO  
O RIM E SUAS PRINCIPAIS ESTRUTURAS
Instituição: Colégio Paulista – Copi
Autoria: Camila Massayo Beneton [profcamila.beneton@copi.com.br]  
Simone Fornaciari [simonejf@globo.com]
Área: Biologia

Essa aula prática, utilizando o rim de um mamífero – o do porco – visa aprimorar a observação  
e o pensamento cognitivo e lógico dos alunos a partir da curiosidade. Visa também a compreensão 
do sistema excretor como um todo, incluindo as interações com os demais sistemas. O estudo do 
sistema excretor do porco promove a reflexão sobre a ideia de sistemas do corpo. A aula prática 
desenvolve a atenção e o trabalho em grupo, permitindo troca de experiências e uma vivência de 
estudo muito maior do que a proporcionada pelos textos expositivos do livro, levando os alunos  
a exporem os diferentes pontos de vistas e opiniões, elaborando assim uma hipótese ou conclusão 
final que represente cada grupo.

TEATRO NAS AULAS DE CIÊNCIAS: 
VIVENCIANDO OUTRAS REALIDADES
Instituição: SESI CE 108 – São Carlos – Fernando De Arruda Botelho
Autoria: Antonio Rogério Bernardo [antonio.bernardo@sesisp.org.br] 
Área: Orientação Educacional – Tema: Drogas

Drogas é um dos assuntos mais importantes a ser tratados na escola. Em 1998, os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais já apontava esse tema como um dos problemas emergentes entre os jovens, em 
especial o uso abusivo de álcool, porta de entrada para muitas outras drogas, visto sua facilidade 
na obtenção e suas consequências. O poder de escolhas dos jovens, aliado às inúmeras amizades 
proporcionadas pelas redes sociais, são mais motivos para tratar desse assunto, que ainda é um fan-
tasma em muitas famílias. O objetivo desse trabalho é fazer com que os alunos vivenciem o mundo 
das drogas de forma lúdica por meio do teatro, fazendo pesquisas de comportamento das pessoas 
sobre o efeito das drogas e sobre as informações mais relevantes com relação ao tema. Após a lei-
tura do livro de Jairo Bouer Cigarro, Álcool e Drogas, os alunos fizeram uma pesquisa atualizada 
sobre as drogas mais utilizadas pelos jovens e roteirizaram uma peça de teatro tratando das formas 
com que as famílias e amigos podem ajudar as pessoas que estão nas drogas, bem como evitar com 
que elas entrem na vida das pessoas. Os resultados foram muito positivos, pois todos os alunos 
mostraram-se empenhados em elaborar uma boa apresentação às demais salas, e nessa busca por 
saber mais sobre o estado em que as pessoas podem ficar. Os demais alunos que assistiram avalia-
ram a atividade e puderam dar um feedback positivos sobre a produção.
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (TICS) COMO UMA 

FERRAMENTA PARA A APRENDIZAGEM NAS 
AULAS DE MATEMÁTICA: RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA EM FORMAÇÃO CONTINUADA
Instituição: SESI CE – São Paulo

Autoria: Anderson Barros Lucas [andersonblucas@gmail.com]
Área: Formação continuada de professores: – Tema: TICs nas aulas de Matemática

Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, os docentes de Matemática do 6o ao 9o anos 
de três municípios parceiros do Sistema SESI-SP de Ensino tiveram oportunidade de debater a 
respeito das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como promotoras de aprendizagem 
nas aulas de Matemática, durante os encontros de formação continuada. Esse é um tema que tem 
merecido a atenção dos educadores, em especial para aqueles que buscam inovar em suas práticas. 
Um diferencial importante dessa ação foi ter envolvido os maiores interessados na discussão e em 
suas consequências pedagógicas: os alunos. Para isso, um vídeo foi apresentado aos professores 
no final de cada encontro. O objetivo era sensibilizar os docentes para “ouvir a voz” daqueles que 
convivem diariamente com a tecnologia, na forma de notebooks, smartphones e tablets e que faz 
sentido incorporá-la às estratégias de ensino quando isso for do interesse de todos os envolvidos.

TEMPO INTEGRAL NOS ANOS 
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

– SUPERVISÃO DE ESTUDOS
Instituição: Colégio Magister

Autoria: Lucinéa Gomes [lucinea_gomes@magister.com.br] 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 

independência e autonomia nos estudos

A escola em tempo integral, além de atender a uma demanda das famílias que buscam uma opção 
mais qualificada para deixarem seus filhos, tem a oportunidade de atuar para além das questões aca-
dêmicas. A proposta desta comunicação é apresentar um projeto que atua nos anos finais do Ensino 
Fundamental – Supervisão de Estudos, atendendo às necessidades acadêmicas dos estudantes, rela-
cionadas aos conceitos específicos de cada disciplina e procedimentos sobre como executar um traba-
lho, um cartaz, uma pesquisa ou preparar-se para um seminário ou prova, como também atuar nas 
necessidades relacionadas às questões socioemocionais que, quando mediadas pelo adulto, diminuem 
significativamente os conflitos tão presentes nessa faixa etária. A comunicação apresentará o objetivo 
do projeto, sua estrutura, ações, procedimentos e atividades que organizam a permanência dos es-
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tudantes nesse período pós-aula, assim como os resultados relacionados ao desempenho cognitivo,  
de procedimentos e de atitudes. A grande oportunidade desse projeto é de estimular o engajamento 
de lideranças positivas no apoio e troca de saberes no coletivo e a possibilidade de atuar mediante 
planos de ação individualizados para atender a demanda e ritmo de cada estudante.

THE GIVER: LEITURA DE OBRA ORIGINAL 
EM CURSO REGULAR DA LÍNGUA INGLESA
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Autoria: Dominika Janiszewska Picco [dominikap@lourencocastanho.com.br] 
Área: Língua Estrangeira – Inglês

O trabalho faz elo com o projeto de série da Escola, que objetiva ampliar o senso de identidade e pro-
tagonismo dos alunos do 9o ano. A leitura do livro The Giver, no componente de inglês, teve como 
foco empoderar os alunos do curso de idioma regular a reconhecerem materiais autênticos como 
acessíveis ao seu nível de conhecimento no idioma, perante a mediação do grupo e comparações com 
a versão Hollywoodiana. São desenvolvidas atividades para despertar o senso de protagonismo dos 
alunos em relação à língua estrangeira e, para que os alunos enxerguem a si mesmos como verdadei-
ros falantes do idioma estrangeiro, independentemente de seu nível de aperfeiçoamento no idioma 
A socialização do conteúdo, em que os alunos se misturaram em grupos independentes de nível de 
fluência, permitiu que todos trouxessem a riqueza de seu repertório geral para a mesa do debate sobre 
os temas do livro; o que abriu espaço para a sensação de engajamento para todos, pois a contribuição 
não dependia apenas do desempenho no idioma estrangeiro. Desta forma, foram feitas apresenta-
ções orais e visuais que permitiram maior prática de fala, e evolução do repertório lexical necessário 
para desenvolver prazer na leitura. 

TRABALHANDO O TEMA LIXO 
COM O APOIO DAS TIC´S
Instituição: SESI CE 114 – Agudos
Autoria: Patricia Mattioli [patricia.mattioli@sesisp.org.br]
Alice Jordam Caserta[alice.casera@sesisp.org.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Tema – Pesquisar, 
discutir as causas e a procurar soluções para problemas reais

O objetivo deste trabalho é estimular nossos alunos a pesquisarem e discutirem as causas e procura-
rem soluções para o destino do lixo, fundamentados nos princípios da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção e, desta forma, colaborarem com a sociedade em que vivem. A pergunta que inquietou a equipe de 
robótica da escola SESI de Agudos foi – Como envolver a comunidade agudense para participar efe-
tivamente da coleta seletiva, dar sobrevida ao aterro sanitário e aumentar a taxa de reciclagem? Após 
o levantamento de dados e socialização das pesquisas feitas pelos alunos, identificado e escolhido  
o problema, foi dado início ao desenvolvimento deste projeto. Muitos artigos, vídeos e perguntas 
foram discutidos nos encontros na escola. Também receberam a visita do Secretário da Agricultura  
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e Meio Ambiente para conversar sobre suas experiências acerca do lixo. Durante a conversa, os alu-
nos se interessaram pelo fato de se poder reciclar muito mais do que se recicla atualmente, a quan-
tidade de lixo que é descartada diariamente no aterro sanitário poderia ser aproximadamente 1,5 
vezes menor. A promotora do Projeto Verde-Azul da cidade, que compartilhou seus conhecimentos 
sobre o descarte correto dos resíduos e sobre como a população de Agudos o tem realizado. Depois 
de encontrar o caminho a seguir, os alunos pensaram em um aplicativo, cuja finalidade é informar  
a população sobre a localização das estações de coleta seletiva. Nessa etapa do trabalho, foi realizada 
uma parceria com o CTI Unesp- Bauru para discussão sobre os recursos necessários para desenvolver 
esse aplicativo. Com a ideia de buscar auxílio para a execução e realização do projeto, foi realizada 
uma parceria com a empresa Ambev. O projeto consiste na instalação e divulgação da estação de 
coleta seletiva na cidade, cuja finalidade é diminuir a quantidade de lixos jogados incorretamente no 
aterro sanitário da cidade e, consequentemente, aumentar a taxa de reciclagem. 

TRAVESSIAS: RELATOS DE 
PRÁTICAS INCLUSIVAS

Instituição: Escola Vera Cruz
Autoria: Clara Rimkus Devus [clararimkus@gmail.com]

Andréia Cristina Silva de Paula [andreia_letraseflores@yahoo.com.br] 
Área: Gestão da aula – Tema: Práticas inclusivas

Travessias: relatos de práticas inclusivas. Este trabalho tem como objetivo relatar experiências de 
diversas práticas inclusivas no Ensino Fundamental 2. A instituição optou pela construção de uma 
forma de atendimento à heterogeneidade que envolvesse a equipe, visando a ampliação de suas 
competências pedagógicas bem como o favorecimento do trabalho com os estudantes. Pretende-se, 
assim, compartilhar, a partir de um recorte temporal, a construção dessa estrutura de atendimento, 
bem como os desafios e as conquistas encontradas pelas professoras responsáveis por essas ações.

UM BOM LUGAR PARA LER UM LIVRO
Instituição: EEEI Olímpio Catão

Autoria: Iva Tavares da Rocha [familiarocha2004@gmail.com] 
Área: Língua Portuguesa

“Um bom lugar para ler um livro” é um projeto de leitura que visa a experiência de contato com  
a arte literária de modo a contribuir para a formação de um leitor literário que, ao longo do pro-
cesso de compreensão, se aproprie dos conhecimentos necessários para fazer apreciações, valora-
ções e escolhas. Amplia, também, a proficiência para a leitura de obras completas, textos mais 
extensos e de maior complexidade, atribuindo-lhes sentidos adequados. Foi desenvolvido na dis-
ciplina de Língua Portuguesa no segundo semestre de 2014 e segundo semestre de 2015 com foco 
na melhoria dos resultados dos alunos, nas avaliações bimestrais e avaliação de aprendizagem em 
processo. Contempla o “Aprender a conhecer”, um dos quatro pilares da educação. Elege como 
foco o desenvolvimento das competências leitora e escritora.
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USO DA PLATAFORMA DE 
APRENDIZAGEM ADAPTATIVA E 
GAMES NO ENSINO APRENDIZAGEM 
DE MATEMÁTICA: LUDZ E SR. X
Instituição: Secretaria do Estado da Educação – Diretoria de Ensino Região Centro Oeste
Autoria: Ana Paula Oliveira Loiola [anapaula_loyola@hotmail.com] 
Área: Matemática

O uso de games no ensino da matemática contribui no processo de aprendizagem, através do estí-
mulo lúdico delineando o processo cognitivo e social na formação da cidadania. Este trabalho apre-
senta os resultados do uso de games no ensino aprendizagem da matemática, utilizada com os alunos 
da escola pública, com o apoio dos Parceiros da Educação. Os games utilizados foram Ludz e Sr. X, 
que fazem parte da plataforma de aprendizagem adaptativa da empresa Tamboro – palavra indígena 
cujo significado é “para todos, sem exceção”. Inicialmente, na plataforma Ludz de matemática foi 
realizada a avaliação diagnóstica individual com o relatório in loco. Após o diagnóstico inicial, se-
manalmente cada turma de 16 alunos, utilizava o Ludz na sala de computadores, de acordo com as 
habilidades (“cápsulas”) selecionadas pela professora. Com o login e a senha personalizados, o aluno 
foi motivado a usar a plataforma na residência, sendo monitorado semanalmente. A arquitetura da 
aprendizagem do Ludz une um ambiente lúdico e estimulante a uma criteriosa e flexível matriz de 
habilidades com mais de 500 questões, impulsionando a aprendizagem de matemática através do 
raciocínio lógico-matemático; resolução de problemas; foco e atenção; análise e tomada de decisão; 
flexibilidade e automonitoramento. Posteriormente, a plataforma Ludz, em português começou a ser 
utilizada por todos os alunos de cada turma, que foram acompanhados e direcionados pela profes-
sora da disciplina na sala de computadores, com as dúvidas sanadas no local. No 2o semestre, houve a 
introdução do Sr. X, aplicativo que explora a resolução de problemas e o trabalho com as proprieda-
des da álgebra de forma criativa e inovadora, cujas licenças foram doadas pela Tamboro para a escola.

VILALÊ: AS CONTRIBUIÇÕES DO 
CLUBE DE LEITURA NA FORMAÇÃO DO 
LEITOR LITERÁRIO E NA CONSTRUÇÃO 
DA IDENTIDADE DE UM GRUPO
Instituição: Escola da Vila
Autoria: Fernanda de Lima Passamai Perez [passamaiperez.fernanda@gmail.com] 
Área: Língua Portuguesa – Literatura

Da inquietação para criação. Movida por uma inquietação despertada pelas muitas palestras, lei-
turas, pesquisas e encontros entre profissionais que pensam as múltiplas faces da literatura para 
crianças e jovens e, por consequência, da leitura, passei a pensar no elo perdido, naquela espécie de 
vácuo, pontuado por todos: o abandono ou a perda do interesse pela leitura ao longo da escolaridade.  
O período crítico observado: o início da adolescência. Essa questão desde então foi se tornando um 
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desafio. Tentava encontrar, na prática, uma resposta para estas dúvidas. Empreender estratégias para 
minimizar o desinteresse pela leitura literária de deleite entre os pré-adolescentes tornou-se minha 
meta. Trabalhar na biblioteca, oferecia o substrato perfeito para esta empreitada. Comecei a dar mais 
atenção àqueles que me abordavam para comentar sua leitura de fruição comigo. A aproximação se 
dava a partir da consulta sobre a existência ou não do título, em geral de apelo comercial, em nosso 
acervo. Na negativa, uma enxurrada de reclamações. Não bastava dizer que aquele livro não represen-
tava nenhum desafio para o leitor em formação, sem profundidade, que nos preocupávamos com a 
qualidade e na diversidade do acervo. Depois de muitos enfrentamentos, indicações rejeitadas (obras 
referenciadas e aprovadas pelos especialistas) e menosprezadas por esses leitores, intuí que meus ar-
gumentos não significavam nada para aquele leitor enfurecido e às vezes “ofendido” com o que ele 
podia considerar um desdém meu. O discurso, a mediação ainda precisavam de um refinamento. 
Como? O quê? Investir nessas conversas foi o primeiro passo. Passei a escutar, a interpretar o que 
havia motivado aquela leitura e a necessidade de compartilhar suas impressões. 

VOZES ROUBADAS
Instituição: Colégio Renascença

Autoria: André Dutra Murrer [andremurrer@gmail.com] 
Área: Arte – Teatro

O projeto, pensado para os alunos de 9os anos, foi organizado e executado em conjunto por pro-
fessores de diferentes matérias e áreas do conhecimento, e teve como eixo principal o livro paradi-
dático Vozes Roubadas. Os docentes tinham como principal objetivo aprofundar a leitura do livro 
ampliando a reflexão, não apenas sobre o conteúdo dele, mas também desenvolvendo os temas trans-
versais que emergissem desta leitura. Em Teatro, nosso objetivo era trabalhar com textos não teatrais 
e espaços não convencionais para apresentações de espetáculos. Desenvolvemos, com os estudantes, 
exercícios de apropriação de texto utilizando palavras-chave, pequenos trechos e algumas histórias 
do livro acima citado e, a partir de jogos e improvisos, criamos diversas cenas curtas. Estas cenas aos 
poucos se consolidaram em pequenas dramaturgias e foram acrescidas de sonoplastias, figurinos e 
adereços e, após serem organizadas em uma sequência, deram origem a uma apresentação teatral 
para público convidado. O local escolhido pelo grupo para esta apresentação foi um pequeno espaço 
pouco utilizado no sótão da escola, que colaborou de forma fundamental pra dar a forma desejada ao 
conteúdo que estavam trazendo à tona. O resultado foi muito significativo não apenas pela qualidade 
da produção teatral e pela reação que a apresentação provocou na plateia mas, principalmente, pelo 
envolvimento dos estudantes no processo e pelo nível de compreensão e domínio que eles tiveram da 
linguagem teatral e do conteúdo que desenvolveram em cena. 
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 O Ensino Médio, etapa final da Educação 
Básica, é orientado por princípios e 

finalidades 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
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A AUDIODESCRIÇÃO COMO UMA  
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA: UMA ANÁLISE 
SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA AD PARA  
O PÚBLICO COM SÍNDROME DE DOWN
Instituição: EE Prof. Antônio Alves Cruz 
Autoria: Regina Sayuli Ienaga [rsayuli@hotmail.com]
Área: Formação continuada de professores: – Tema: Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva

Este estudo analisa a audiodescrição como uma possibilidade de sua utilização como uma ferra-
menta pedagógica de acessibilidade para o estudante com Síndrome de Down (SD). Em uma sala 
reservada para atender estudantes do Ensino Médio, chamado de Sala de Tutoria, comparamos  
a utilização de vídeos com e sem o recurso audiodescritivo a fim de observar e avaliar sua percep-
ção aos detalhes. Foi constatado que a quantidade de acertos das questões elaboradas foi superior 
com a utilização do vídeo com AD. A experiência demonstrou que a tradução intersemiótica pode 
servir de instrumento para o desenvolvimento cognitivo e instrumento de inclusão cultural e de 
acessibilidade comunicacional, pois a AD complementa a informação visual com a informação 
sonora, aproximando o estudante para mais informações, tornando a aprendizagem significativa. 
Embora o estudante com Síndrome de Down, geralmente apresente uma memória visual mais de-
senvolvida do que a memória auditiva, o trabalho envolvendo as duas habilidades (memória visual  
e auditiva) pode ter proporcionado ampliação do entendimento do estudante.

A ENERGIA SOLAR NO 
COTIDIANO DO ALUNO
Instituição: Colégio Santa Amália
Autoria: Thiago Da Luz Rente [thiago.ifusp@gmail.com]
Nicolau Ferreira Barra Junior [nicolau.barra@gmail.com]
Área: Física

Este trabalho busca a interação de conhecimentos específicos das disciplinas de Física e Biologia, 
desenvolvendo a capacidade de pesquisa, de solucionar problemas e o empreendedorismo. O obje-
tivo é criar desde um pequeno carregador de celular portátil, que pode ser acoplado nos vidros da 
janela da sala de aula, bem como algo de maior abrangência, que pode ser utilizado por toda a co-
munidade escolar; visando maior autonomia do smartphone e minimizando o impacto ambiental 
do consumo de energia, divulgando uma fonte de energia renovável. Ao experimentar a utilização 
da energia solar no seu cotidiano, o aluno passará a ser um divulgador dessa fonte de energia, que  
é muito pouco utilizada em nosso país, podendo aplicá-la em outros equipamentos ou atividades.
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A IMAGEM E A ORALIDADE: 
RESSIGNIFICANDO A LÍNGUA INGLESA 

POR MEIO DA FOTONARRATIVA
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo

Autoria: Paula Cristina Pedrosa [pctpedrosa@gmail.com]
Marley Bruno dos Santos Cruz [bmarleycruz@yahoo.com.br] 

Área: Língua Estrangeira – 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 2015, denominado “A imagem e a oralidade: ressignificando 
a Língua Inglesa por meio da fotonarrativa”. Esse projeto envolveu a área de Idiomas, mais especi-
ficamente, Língua Inglesa, visando promover a produção oral dos alunos em segunda língua. Por 
meio das imagens fotografadas pelos alunos, esse trabalho permitiu que o segundo idioma fosse 
articulado de forma mais espontânea, culminando em um discurso mais natural e atribuindo 
maior sentido à aprendizagem do idioma em questão.

A INCLUSÃO NA AULA DE QUÍMICA
Instituição: Colégio Liceu Santista 

Autoria: Sônia Aparecida de Brito [soniabrito@liceusantista.com.br] 
Paula Lesck [aparecidadebrito@gmail.com] 

Área: Inclusão – Síndrome de Down

Ensinar jovens com necessidades educacionais especiais para a disciplina de Química no Ensino 
Médio ainda é um desafio. No ano de 2015, ao receber uma aluna com síndrome de Down em uma 
das turmas de 1o ano do curso, a inclusão se tornou realidade e uma nova conduta docente preci-
sava se construída. Diante da presença de uma estagiária que acompanhava a aluna em todas as 
aulas, como o intuito de mediação da aprendizagem, formou-se uma parceria entre a estagiária e a 
professora para troca de experiências e construção de um plano de ensino para o qual não se tinha 
repertório ou referencial teórico. Hoje, ainda percebemos que são comuns casos de professores 
que recebem alunos com deficiência e se sentem sozinhos e sem apoio, recursos ou formação para 
executar um bom trabalho. A possibilidade se ter parceria entre profissionais da escola e recursos 
fundamentais como a formação do professor são facilitadores importantes. O trabalho apresen-
tado divulga descobertas, conquistas, acertos e falhas que fizeram parte da construção de um tra-
balho inovador que acredita que no direito à aprendizagem do aluno com síndrome de down e na 
construção de um projeto em parceria para esse fim.
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A RAZÃO E O DISCURSO: 
METODOLOGIA INTERDISCIPLINAR 
PARA A PRODUÇÃO DE TEXTO
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba 
Autoria: Marisa Telo Mariano [marisatelo@objetivosorocaba.com.br] 
Michel Farah Valverde[michel.valverde@objetivosorocaba.com.br]
Área: Língua Portuguesa

O projeto integra as disciplinas de Redação (Língua Portuguesa), Filosofia e Sociologia, levando os 
alunos a aulas de técnicas textuais e de retórica e a debates organizados. Esse movimento interdis-
ciplinar termina com a produção de um texto, a partir de propostas que contam com coletâneas de 
textos de diferentes gêneros e que seguem os modelos vestibulares. O resultado é o aprimoramento 

– além da oralidade – da competência leitora e da escrita, que se revela mais crítica e consciente, na 
composição de um texto estruturalmente mais elaborado em sua argumentação, nos moldes dos 
exames vestibulares.

A RELAÇÃO DO CURRÍCULO CTS E TAREFA 
COMPLEXA NA DISCIPLINA DE QUÍMICA
Instituição: Escola da Vila
Autoria: Mauritz Gregorio de Vries [mauritz06@hotmail.com]
Área: Química

Este trabalho busca apresentar os fundamentos do currículo de química do 1o ano do Ensino 
Médio da Escola da Vila baseado na perspectiva Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e o modo 
de avaliação formativa que é realizado através da Tarefa Complexa, com a temática Lixo Urbano. 
Tal relação se mostra importante, pois uma vez que o currículo apresenta uma diversidade de con-
teúdos (conceituais, procedimentais, atitudinais), uma forma de avaliação que permita colaborar 
continuamente com o desenvolvimento dos alunos diante desses variados conteúdos se mostra ne-
cessária e de ser melhor compreendida. Observou-se que a atividade que permitiu o protagonismo 
dos alunos em diversas atividades, quanto à sua organização, foi de extrema importância, porque 
assegurou a clareza dos objetivos da atividade, a disponibilização de materiais de consulta orga-
nizados e de qualidade, a transparência dos critérios de êxito e diversificação dos produtos finais 
(material escrito, apresentação oral, experimento e auto e coavaliação). A tarefa complexa do lixo 
urbano em questão, ao nosso ver, cumpriu as principais características de uma avaliação formativa 
e colaborou muito com os princípios do currículo CTS, tratando-se de uma ferramenta muito 
importante para a sua consolidação.
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A TRADIÇÃO ORAL DOS GRIOTS: 
A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

COMO IDENTIDADE DJÉLI
Instituição: EMEIF Antonio Schiavinati 

Autoria: Ana Cristina Navarro [anazinderman2003@yahoo.com.br]
Área: Geografia

Este trabalho, monografia da minha pós-graduação em Especialização em Africanidades e Cultura 
Afro-Brasileira, fala do contador de histórias na cultura africana, o Griot, ou Djeli – biblioteca 
viva de sua cultura, geralmente oral. A tradição oral contempla o cotidiano e a história de todos 
os povos; pode receber nomes variados de acordo com o lugar, mas é, sem dúvida, essencial para 
a continuação, manutenção e sobrevivência de qualquer povo ou cultura. Ela pode ser chamada 
de folclore, como usamos mais frequentemente aqui no Brasil, ou, como usaremos neste trabalho, 
entre os povos do continente africano, pode receber outras nomenclaturas e até mesmo definições, 
como as palavras dyéli ou diali, entre os povos Bambaras e Mandingas, guésséré entre os Saracolês, 
wambabé entre os Peúles, aoulombé entre os Tucolores, guéwel (do árabe qawwal) entre os Uolofes. 
Adotarei aqui o termo Djéli, palavra africana traduzida por sangue e que remete o griot ao sangue, 
pois ambos circulam, um pelo corpo e o outro pela sociedade. O detentor desta tradição e da his-
tória do povo é comumente chamado griot, que foi adotada por franceses e tornou-se designação 
mais comum. Usaremos a definição do sangue, Djéli, também porque a história de cada um e de 
cada povo passa pela família, pelo DNA, pela carga genética e bagagem cultural hereditária. Saber 
a origem e os hábitos de cada um deveria ser pré-requisito básico para a observação de qualquer 
grupo ou população, pois é indicador de muitos pontos importantes em relação a qualquer grupo 
e, principalmente, evita substancialmente o erro de se ter “uma história única sobre um povo”, 
como diz Chimamanda Adichie, nascida na Nigéria, em sua apresentação no TED – Technology, 
Entertainment, Design, em Julho de 2009. É preciso divulgar, conhecer, buscar e divulgar que o 
continente africano não é um único país nem tampouco possui uma única história. Então, vamos 
contar histórias, conhecer e buscá-las, cada dia mais.

AFRICANIDADES
Instituição: Colégio COC Novomundo

Autoria: Simone Ike Niglia[profsimone@Colégionovomundo.com.br] 
Lygia Cavalcanti [coordlygia@Colégionovomundo.com.br]

Thiago Conrado Justo [profthiago@Colégionovomundo.com.br]
Área: História

As três turmas dos 6os anos do nosso colégio foram divididas em quatro grupos denominadas pre-
viamente com nomes de países africanos (Angola, Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau). Cada 
grupo foi direcionado para uma das atividades e depois ocorreu um rodízio de forma que os alu-
nos pudessem participar de todos os espaços (vídeo, pintura corporal, oficina de símbolos africanos, 
apresentação de mitos africanos e degustação de pratos coloniais de contribuição africana). 1. Vídeo: 
exibição de trabalhos produzidos pelos alunos na aula de informática sobre situações de racismo  
e contribuições de personalidades negras para a sociedade brasileira. 2. Mito: Encenação de dois mitos 
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africanos sobre a origem dos homens e do mundo. 3. Oficina: produção em tecido dos símbolos 
adinkras. 4. Degustação: pratos de contribuição africana feitos pelos alunos. 5. Paisagens e Cenários: 
elaboração de vestimenta africana e composição dos cenários utilizados nos mitos.

ANTROPOLOGIA URBANA: 
DIVERSIDADE E EXPERIÊNCIA
Instituição: Colégio Ofélia Fonseca 
Autoria: Luis Fernando Massagardi [lmassagardi@gmail.com]
Área: Sociologia 

Esse trabalho busca promover uma reflexão sobre a cidade de São Paulo em seus aspectos  
socioambientais a partir de um estudo sobre o contexto da metrópole, os desafios do urbano fun-
damentadas em pesquisas a partir do método etnográfico. Com práticas coletivas de pesquisa 
de campo, definições de temas de pesquisa os estudantes são colocados a refletir sobre aspectos  
da cidadania. Fortalecendo assim uma formação crítica e atuante perante a sociedade contem-
porânea e seus desafios. Pesquisas temáticas escolhidas pelos estudantes, junto com referências 
bibliográficas (metodológicas e sobre o urbano) trazem um embasamento para o encontro com  
o mundo, ao mesmo tempo que essa busca fortalecer a autonomia e produção autoral dos estudantes.  
Ao final da pesquisa segue-se as apresentações dos Trabalhos de Conclusão de Curso e a exibição do 
documentário produzido pelos grupos.

APLICAÇÃO DA SEMIÓTICA PARA O 
DINAMISMO DO ENSINO DE QUÍMICA 
NO ENSINO MÉDIO E ENSINO TÉCNICO
Instituição: ETEC Julio de Mesquita 
Autoria: Luis Gustavo Rodrigues da Silva [gustrod@hotmail.com]
Leonardo de Almeida Ferreira [leoaugusto81@yahoo.com.br]  
Área: Química

Com o intuito de desenvolver atividades facilitadoras de aprendizagem, um grupo de alunos do 
terceiro ano do curso técnico em química integrado ao Ensino Médio aceitaram o desafio de, jun-
tamente com a equipe docente da área de química da ETEC Júlio de Mesquita, desenvolver como 
projeto de conclusão de curso, atividades que visam dinamizar as aulas de química do Ensino Médio 
Regular e do Ensino Técnico em Química, com práticas demonstrativas de apoio pedagógico, vincu-
lado ao conteúdo programático proposto pelo docente e de conformidade com o PNLD. O objetivo 
do projeto tem como principal desafio, além de dinamizar a aprendizagem e aumentar a busca pelo 
interesse dos alunos no estudo do campo das ciências, utilizar do conhecimento da semiótica como 
ferramenta para a aprendizagem de química, de modo a trazer à tona o caráter lúdico do simbolismo 
e das reações, sem perder o foco da aprendizagem, e, deste modo, sobressair sobre a visão tradicional 
do simbolismo químico habitual da sala de aula. Como metodologia, o grupo propõe a explanação 
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dos conceitos teóricos em práticas simples, ora experimental, ora somente com uso de material lú-
dico/simbólico aplicadas em sala de aula sob suporte do corpo docente para desenvolver atividades 
durante a aula. Como um verificação de aprendizagem, o grupo aplica um questionário simples, de 
acordo com o desenvolvido e, deste modo, pode utilizar-se das respostas como base para as moni-
torias pós-aulas desenvolvidas com as mesmas turmas, promovendo intervenções didáticas com  
os alunos durante os encontros predeterminados em horários previamente estabelecidos.

AS CORES DA QUÍMICA II
Instituição: EE Profa Olga Benatti

Autoria: Marcia Silva Guerrise Cunha [marciaguerrise@yahoo.com.br]
Miraci Nascimento de Siqueira [miracisiqueria1042@gmail.com] 

Área: Química

Este trabalho teve como objetivo levar os alunos a ler diversos gêneros textuais, produzir textos. 
Basta abrirmos os olhos e observarmos ao nosso redor, que veremos a importância das cores em 
nossas vidas. As cores influenciam em nosso humor, nossas emoções e até na maneira como nos 
divertimos. Podem ser provenientes de várias fontes, tanto naturais como artificiais. As cores na-
turais estão na terra, no céu, no mar, nos animais e vegetais. As cores sintéticas são usadas nas 
roupas que usamos nas tintas e em diversos materiais multicoloridos, tais como pôsteres, revistas  
e jornais, nas fotografias, em cosméticos, em cerâmicas, na TV e em filmes. As cores são introdu-
zidas nesses materiais usando substâncias conhecidas como corantes e pigmentos. A história da 
educação contada por Mario Manacorda (apud RABONI, 2002) mostra que já passam trezentos 
anos desde que John Locke (1632-1704) apontou a necessidade de uso de atividades práticas pelos 
estudantes. As aulas de laboratório podem funcionar como um contraponto das aulas teóricas, 
como um poderoso catalisador no processo de aquisição de novos conhecimentos, pois a vivência 
de certa experiência facilita a fixação do conteúdo a ela relacionado; além disso, a principal função 
da aula prática é estimular a criatividade dos alunos, desenvolver seu lado investigador, pesquisa-
dor. Quando compreende um conteúdo trabalhado em sala de aula, o aluno amplia sua reflexão 
sobre os fenômenos que acontecem à sua volta e isso pode gerar consequentemente discussões 
durante as aulas fazendo com que os alunos, além de exporem suas ideias, aprendam a respeitar as 
opiniões de seus colegas de sala. Dentro desse contexto, esta eletiva tem por objetivo verificar como 
ensino através das aulas práticas experimentais possa contribuir para a melhoria da qualidade das 
aulas da área de Ciências da Natureza.
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AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 
COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA NO 
PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM 
– “CONHECER ANTES DE AVALIAR”
Instituição: EE Prof. Lourival Gomes Machado
Autoria: José Guilherme Andrade Filho [joseguilherme7@gmail.com]
Área: Biologia Interdisciplinar Inteligências Múltiplas

O desafio da pesquisa em trabalhar durante o ano de 2015 foi exatamente conhecer, discutir e am-
pliar o conhecimento nas 7 (sete) Inteligências Múltiplas segundo H. Gardner – 1985, com alunos  
e professores da 3a série do Ensino Médio, Identificando e otimizando suas potencialidades, no pro-
cesso ensino/aprendizagem. Sendo assim, despertou entre o corpo docente e discente o interesse  
e curiosidade em querer saber mais detalhes sobre suas I.M. e suas respectivas potencialidades cogni-
tivas e possibilidades de rever suas práticas em sala de aula. Foram analisadas 5 (cinco) turmas da 3a 

série do Ensino Médio (período diurno e noturno) e para apresentação destaquei a 3a série A. Tendo 
46 alunos matriculados onde 29 alunos participaram da pesquisa (63%), ou seja, presentes no dia, 
faltando 17 alunos (37%). Tivemos em 1o lugar a I.M. Corporal Cinestésica com 17% (8 alunos), em 
2o lugar a I.M. Linguística com 11% (5 alunos) e em 3o lugar a I.M. Interpessoal com 17 % (8 alunos ) 
e as demais porcentagens distribuídas nas outras I.M.

AS RELAÇÕES PESSOAIS  
EM REAÇÕES QUÍMICAS
Instituição: Colégio Paulista – Copi
Autoria: Márcia Almeida Ribeira [profmarcia.ribeiro@copi.com.br] 
Área: Química

A prática docente em sala de aula tem mostrado que, além do conhecimento agregado da área de 
conhecimento, o professor deve desenvolver habilidades adjacentes para manter a atenção de seus 
alunos e transformar a aula num reflexo de seu dia a dia. A convivência e as relações interpessoais 
entre os jovens mostram a vulnerabilidade e o descompromisso. Hoje, os relacionamentos são vo-
láteis e a facilidade com a qual os jovens transitam de uma relação a outra ocorre num piscar de 
olhos. No estudo das reações químicas inorgânicas, a compreensão dos mecanismos de reações  
e formação de produtos podem muitas vezes ser abstrato para os alunos. Neste cenário, foi pen-
sado uma fusão entre a realidade das convivências entre os jovens e a compreensão dos mecanismos  
de reações. O projeto “As relações pessoais em reações químicas” tem sido apresentado a alunos da 
1a série do Ensino Médio desde 2012 resultados efetivos e ainda lembrado por muitos anos.
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ATELIER VERTICAL – CRIATIVIDADE 
E INTERAÇÃO EM MEIO A PRESSÃO 

DOS VESTIBULARES
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo

Autoria: Diogo Guermandi [diogoguermandi.prof@liceuescola.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Construindo a escola

Como estimular a criatividade dos meus alunos se eu, professor, preciso trabalhar um número muito 
grande de conteúdos? É possível integrar alunos de series diferentes em um mesmo processo de apren-
dizagem? Este projeto que integra alunos da 1a, 2a e 3a série do Ensino Médio visa fomentar a criati-
vidade espontânea e desprendida das limitações da realidade. Com grupos de trabalho que contém, 
obrigatoriamente, alunos de cada uma das séries do Ensino Médio, o exercício faz com que os alu-
nos mais novos visualizem como estarão, em termos de conhecimento, nos anos posteriores. Já os  
alunos dos últimos anos podem retomar o frescor quase ingênuo das ideias dos alunos mais novos, 
o que proporciona uma troca muito rica de aprendizado. Por ser um trabalho que dura apenas uma 
semana e por sua nota não estar vinculada à média, os alunos participam voluntariamente de um 
processo lúdico, dinâmico e que não prejudica o andamento do ano letivo. Voltar a sonhar de forma 
livre: para transcender o existente, encontrar desafios científicos e técnicos e ver sentido na busca por 
conhecimento. Aprendendo a ouvir, opinar e produzir com quem é mais novo ou mais velho.

AULA PRÁTICA COM MICROORGANISMOS 
E A INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA 

ALUNOS DE ENSINO BÁSICO
Instituição: EE Conde José Vicente de Azevedo

Autoria: Lília de Lima Andrade [liliabioandrade@hotmail.com] 
Eduardo C. Veiga [eduveiga56@gmail.com]
Lucia Morelli [morellilucia@hotmail.com]

Área: Biologia

O ensino de biologia deve proporcionar aos estudantes uma participação ativa durante as aulas, 
uma motivação em aprender biologia e que consigam relacionar os conhecimentos teóricos com 
a realidade que os circundam. O estudo de micro-organismos desperta a curiosidade e eles podem 
ser cultivados facilmente. Considerando-se tal fato, o presente trabalho teve como objetivos pro-
mover aulas dinâmicas e participativas para os alunos, possibilitar a experimentação e a troca  
de informações, a fim de despertarem a curiosidade, o interesse e a busca por respostas visando o 
desenvolvimento da iniciação científica nas aulas de biologia. Para isso, foram realizados experi-
mentos utilizando-se a contaminação de placas de Petri com micro-organismos, material prove-
niente de diferentes ambientes e também de mãos lavadas, ou não, dos próprios alunos. Após a 
contaminação, os alunos fizeram observações e produziram um relatório no gênero relatório cien-
tífico onde incluíram imagens obtidas no microscópio e informações obtidas durante a realização 
do experimento. Analisando os relatórios entregues pelos alunos, o projeto demonstrou ser um 
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eficiente instrumento no processo de ensino-aprendizagem para aulas de biologia. Concluiu-se ser 
possível realizar aulas mais dinâmicas e participativas para alunos de Ensino Médio através da rea-
lização de experimentos com micro-organismos. Também foi possível abordar conteúdos básicos 
de metodologia científica, biologia de micro-organismos, noções de limpeza e esterilização e escrita 
científica com a realização do experimento.

BANCO DE PALAVRAS
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Marisa Telo Mariano [marisatelo@objetivosorocaba.com.br] 
Maria Ester Melo Baptista [mariaesterbap@gmail.com]  
Área: Língua Portuguesa

Trata-se de uma ferramenta de aprimoramento de ortografia e ampliação de vocabulário, aplicada 
aos alunos do 1o ano do Ensino Médio. O Banco de Palavras é um relatório que funciona como 
instrumento de conscientização em relação à Ortografia. A cada redação devolvida, os próprios 
alunos controlam seu desempenho em um impresso específico, conferido a cada bimestre. Erros re-
correntes significam perda de pontuação no trabalho, o que os faz tomar consciência de sua escrita. 
O Banco também conta com o jogo da palavra-bônus: uma palavra oferecida pelo professor a cada 
redação e que vale pontuação. As palavras-bônus vão se acumulando ao longo do ano, promovendo 
a ampliação de vocabulário.

BEIJAR É BOM, MAS VÁ COM CALMA!
Instituição: Colégio Dom Bosco
Autoria: Kassiane Paulista Vasconcelos Dirani [kdirani@hotmail.com] 
Janete Silva Barbosa [janete.barbosa.angico@hotmail.com]
Área: Biologia

Sob o tema Saúde Sexual e Reprodutiva para Adolescentes, o projeto desenvolveu oito etapas, 
sendo: Etapa I: sondagem com a leitura do artigo "Muito além do Sexo Biológico" e o debate sobre 
a Gravidez na Adolescência; Etapa II: apresentação dos métodos contraceptivos; Etapa III: coleta 
de amostra da flora bucal dos estudantes; Etapa IV: observação dos meios de cultura; Etapa V: 
apresentação das Doenças Sexualmente Transmissíveis; Etapa VI: aplicação de pastilhas indicado-
ras de placa bacteriana e orientação sobre saúde bucal; Etapa VII: construção de infográfico sobre 
mononucleose; e Etapa VIII: apresentação para os estudantes do 7o ano do Ensino Fundamental II. 
Todas as etapas visaram a promoção de práticas mais seguras, o conhecimento do próprio corpo, 
respeitando os valores morais e culturais do grupo de estudantes. 
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BIOLOGIA NO DIA-A-DIA: O 
ESTUDO DA BOTÂNICA ATRAVÉS 

DAS PLANTAS MEDICINAIS
Instituição: Colégio Módulo

Autoria: Adriana de Oliveira Mori [moriadri@hotmail.com]
Área: Biologia

Esse projeto teve como objetivo apresentar a grande diversidade de plantas atualmente conhecidas 
e utilizadas pelo homem, suprindo necessidades alimentícias, industriais e médicas. Identificamos 
as plantas utilizadas para tratamento de algum problema de saúde por acreditar que o conheci-
mento científico deve influenciar para que os alunos sejam agentes transformadores do seu meio, 
promovendo assim uma formação ampla. Os alunos foram organizados em grupos de trabalho que 
selecionaram, estudaram e apresentaram oralmente a toda turma, as informações sobre a planta 
escolhida. Após a apresentação, surgiram espontaneamente intervenções do professor e/ou colegas 
de turma sobre o assunto apresentado. E, posteriormente, uma apresentação para comunidade 
escolar em evento denominado Expoarte, onde foi comemorado o Ano Internacional da Luz e das 
Tecnologias da Luz. Como a luz solar é um dos fatores responsáveis pelo bom desenvolvimento das 
plantas e elas inspiram a tecnologia em diversos segmentos, aprofundamos a investigação sobre 
atuação das plantas no universo da medicina. O Resultado deste trabalho de pesquisa, investigação 
e debates foi retratado na Exposição Plantas Medicinais. A exposição foi organizada em quinze 
estações e contou com pôster, fotos, vídeos, exposição de produtos e degustação.

BRASIL EM QUATRO ATOS
Instituição: E.E. Dr. Antônio Ablas Filho

Autoria: Lucíola Chiodi Ramos Da Silva[luciolabem@hotmail.com]  
Área: História 

Esse projeto visa conhecer a História do Brasil de forma lúdica, dinâmica e participativa, com utiliza-
ção do teatro como forma de expressão artística; além de envolver os jovens com a História do Brasil 
para que participem ativamente na sociedade com argumentos concretos. O trabalho realizado com 
os alunos durante o 2o semestre de 2015 contou com interpretação de músicas e documentos refe-
rentes ao tema, criação de paródias e jogos de palavras a partir de pesquisas e encenações dos perío-
dos estudados. Na culminância, os alunos apresentaram uma peça teatral – escrita por eles – de todo  
o trabalho desenvolvido sobre a importante História de Brasil.

 484 

 485 



266INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

CAFÉ BIOQUÍMICO
Instituição: Colégio COC Novomundo
Autoria: Sônia Aparecida de Brito [aparecidadebrito@gmail.com]
Área: Biologia

Alunos dos 2os anos do Colégio COC Novomundo puderam ter uma experiência “Master Chef” nas 
práticas de química e biologia. Os alunos foram divididos em cinco grupos, cada grupo ficou res-
ponsável pela elaboração de um cardápio pré-selecionado, sendo eles panqueca, suco, bolo salgado, 
brigadeiro e patê. Cada grupo, ao escolher um dos cardápios, teriam o prazo de uma semana para 
a reinvenção desses pratos e deveriam seguir alguns critérios para o desenvolvimento tais como: 

– o cardápio deveria ser desenvolvido com criatividade, mas respeitando o tema escolhido; – para  
a elaboração, deveriam ser utilizados pelo menos dois dos ingredientes listados: folhas, caules, raí-
zes, frutas e proteínas de origem animal; – todos os pratos deveriam ser montados na aula de la-
boratório em até 1h 30min e sem a utilização de fogo, mas poderiam ser utilizados equipamentos 
elétricos (forninhos, panelas elétricas); – apresentação das receitas, bem como os métodos químicos 
utilizados para a preparação dos alimentos. Após os preparos, seguindo os critérios estabelecidos, 
os pratos deveriam ser servidos para alunos de outra sala; e após um momento de degustação, esses 
alunos deveriam responder a uma avaliação dos pratos. Nesta avaliação os alunos deveriam avaliar 
de zero a cinco três quesitos: aparência, sabor e cheiro. Venceria o desafio, o grupo que obtivesse  
a maior nota nas avaliações.

CARREIRA EM DEBATE
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Autoria: Júlio César Tonon [juliocesar.tonon@mackenzie.br] 
Yon Morato Ferreira Da Costa [1125904@mackenzie.br]
Área: Orientação Educacional – Tema: Escolha Profissional

O Projeto teve inicio em 2009, alunos das 2a e 3a séries do Ensino Médio sentados no chão  
e os convidados entre eles contando suas experiências e trajetórias, respondendo a cada pergunta e, 
assim, nasceu este contato tão intenso, próximo e envolvente que chamamos de Carreira em Debate.  
O projeto conta com o apoio da Capelania do Colégio e do Sistema Mackenzie de Ensino, além da 
cobertura de mídia da TV Mackenzie. Os encontros não são mais “no chão”, mas, mantêm o clima 
informal e a proximidade. Recentemente, um ex-aluno, convidado para ser palestrante, estudande 
de Economia na USP, disse aos alunos: “Eu participei de todos os “Carreira em Debate” no meu 
tempo de Colégio e isso foi muito bom”. Este momento vale muito a pena e soma-se a outras ferra-
mentas de forma ímpar, pois proporciona o contato próximo e real com quem já viveu esta fase e a 
venceu, recentemente ou a mais tempo.
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE– 
ESTUDOS DE CASO: TRANSGÊNICOS, 

CÉLULAS-TRONCO E MUDANÇA GLOBAL
Instituição: Colégio Santa Amália

Autoria: Livia Maria Botin [liviabotin@gmail.com]
Área: Biologia

Ainda é bastante comum no imaginário popular conferir à ciência e aos cientistas a ideia de neu-
tralidade, objetividade, sendo os únicos responsáveis por desvendar a natureza, conferindo a esse 
grupo legitimidade e autoridade. O modelo clássico de descoberta científica ampara-se em dois 
estágios: primeiro, a ciência é produzida nos laboratórios; depois, é divulgada para leigos. Porém, 
fica a pergunta: se a ciência é neutra e livre de interesses, como fatores sociais, econômicos, políti-
cos contaminam as explicações científicas sobre a natureza? Este curso busca discutir justamente o 
aspecto coletivo da produção científica, enfatizando sua complexa relação com a mídia. Para tanto, 
pretende-se analisar alguns casos exemplares no qual atuaram não só cientistas, como também 
grandes veículos de comunicação no intuito de solucionar problemas de ordem pública. Veremos, 
por exemplo, como as controvérsias científicas foram (ou não) abordadas pela grande imprensa, 
entre os quais destaca-se o debate caloroso que ocorreu em 2007 no Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre a liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias. Trataremos de apresentar 
as controvérsias sobre aquecimento global e sua cobertura na imprensa. E, por fim, o uso dos 
transgênicos. Recentemente, a Câmara aprovou projeto de lei que retira símbolo da transgenia nos 
rótulos dos produtos com organismos geneticamente modificados, como óleo de soja, fubá e deri-
vados. O que os expertises (especialistas) falam sobre o tema? E como o debate sobre transgênicos 
foi tratado em outros países.

CINE DOM
Instituição: EE Ryoiti Yassuda

Autoria: Daniela Saar e Saar [danielasaar@gmail.com]
José Augusto Ribeiro [augusto_angellus@hotmail.com]

Área: Língua Portuguesa

O projeto Cine Dom possibilitou ao aluno o aprimoramento da linguagem do cinema a partir 
do estudo pormenorizado da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, fazendo-o reconhecer  
a importância do conhecimento da linguagem como capacidade humana de atribuir significados e 
produzir sentidos às mais diferentes representações simbólicas da realidade que nos cerca. O pro-
jeto contou com aulas expositivas, dinâmicas, exibição de filmes, leitura de excertos da obra Dom 
Casmurro, pesquisas em sites da web, produção de roteiro e de um curta-metragem. Os resultados 
foram alcançados. Os alunos produziram um curta-metragem com excelência e foram avaliados de 
acordo com a participação nas atividades desenvolvidas ao longo dos encontros, a frequência no 
decorrer do curso, bem como a elaboração e apresentação da culminância. Os alunos aprimoraram 
as competências leitora e escritora, buscaram a leitura de outros clássicos e colocaram em prática 
gêneros orais com mais intensidade nas demais disciplinas da base comum.
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CINE GRIOT: FILME ETNOGRÁFICO 
EM SALA DE AULA
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Autoria: Flávio Assis [flavio.jesus@elvirabrandao.com.br]
Área: Direitos humanos

Griot, o guardião da memória. Originado da expressão francesa, o termo griot, na cultura africana, 
significa contador de história; função designada ao ancião da comunidade, conhecido por sua sabe-
doria e transmissão de conhecimento. É nesse sentido que se dá a presente iniciativa educacional, ao 
vislumbrar no filme etnográfico a possibilidade de um ensino-aprendizagem da liberdade, da percep-
ção de narrativas outras do audiovisual, de ver e fazer cinema para muito além do que sugere o script 
da grande indústria cinematográfica.

COMO TRABALHAR COM LINGUAGENS
Instituição: Centro Universitário Fieo
Autoria: Patricia dos Santos Pessoa [pessoapaty@gmail.com] 
Área: Gestão da aula

Este artigo tem como objetivo levar os professores a motivarem os alunos do Ensino Médio  
a aprendizagem das mais diversas formas de comunicação, através da linguagem, sendo ela verbal 
ou não verbal. Acredita-se que para motivar os alunos quanto à sua aprendizagem é necessário es-
tímulo utilizando-se de exemplos práticos de acordo com a sua realidade. O professor é mediador 
rumo à motivação e à eficácia da aprendizagem de seu aluno. Partiu-se da hipótese de que ao uti-
lizar-se de situações do cotidiano, possibilitando a criatividade do aluno, a aprendizagem torna-se 
coerente e eficaz, fazendo com que o ensino possa se aproximar de sua realidade e de seu contexto 
social, pois a comunicação de forma autêntica pode ser expressada através de palavras (orais ou 
escritas), também através de gestos e expressões corporais (RIBEIRO,2009). A proposta aqui rela-
tada utilizou-se de aulas de Língua Portuguesa, com o tema “Linguagens”. A partir de duas aulas 
explicativas sobre o conceito de Linguagem verbal e não verbal, com base em exemplos colocados 
na lousa. Após as explicações, houve um momento para levantamento de dúvidas. Em seguida, foi 
solicitado aos alunos que a partir de suas próprias experiências formassem grupos de até cinco pes-
soas para a elaboração de duas encenações sobre o tema aprendido. Foram formados cinco grupos. 
Todos se apresentaram para a turma, alguns com teatros falados, outros por mímicas, gestos; todos 
com situações simples do cotidiano. Os resultados indicam que, com base empírica nos conheci-
mentos do aluno e com estímulo por parte do professor, a aprendizagem torna-se eficaz e coerente. 
Foi possível verificar que os alunos compreenderam o tema estudado. Houve participação, possibi-
litando a aprendizagem significativa para um tema de grande relevância referente à comunicação. 
O trabalho foi positivo, pois conseguiu alcançar os objetivos referentes à aprendizagem do aluno.
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CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DO 
3O ANO DO ENSINO MÉDIO (EM) DO 
CE SESI 259 DE RIBEIRÃO PRETO/SP 
SOBRE OS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

Instituição: SESI CE 259 – Ribeirão Preto
Autoria: Ana Rosa Jorge de Souza[viterbinho@yahoo.com]

Área: Língua Estrangeira – Inglês

Este trabalho busca analisar as concepções de estudantes do 3o ano do Ensino Médio (EM),  
de uma escola da rede SESI de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sobre os ciclos de materiais 
na natureza e como são compreendidos alguns conteúdos de Química, envolvendo os fenômenos 
naturais, os fluxos de materiais na natureza, as transformações da própria natureza e da intervenção 
humana. Pois, acreditamos que o ensino e a aprendizagem de Ciências Naturais e Suas Tecnologias 
(CNT), particularmente de Química, devem envolver conceitos geocientíficos, desenvolver temas  
e conteúdos contextualizados ao tratarmos do estudo dos materiais; contemplando uma visão sis-
têmica dos fenômenos naturais e aprimorando saberes do senso comum dos estudantes ao conhe-
cimento científico. Assim, indagaremos sobre que tipos de transformações ocorrem nos ciclos? Que 
atividades antrópicas interferem nos fenômenos presentes nos ciclos? Quais os fluxos e transpor-
tes de materiais na natureza? Entendemos que ensinar Química envolve um aprofundamento de 
reflexões sobre o currículo da Educação Básica relacionado ao processo de ensino e aprendizagem  
de conteúdos científicos. E que a promoção de atividades de pesquisa e de discussão sobre os con-
ceitos e temas abordados durante as aulas de Química propicia um aprofundamento de concepções 
sobre o processo educativo na área das CNT, integrando assuntos atuais e contextualizados, por meio 
de atividades que relacionem a extração de materiais da natureza pelo homem aos processos de pro-
dução de substâncias diversas, procurando aprimorar conhecimentos químicos, geocientíficos e de 
ciências de maneira mais sistematizada. Assim, por meio de análises das atividades dos estudantes, 
como a produção de painéis sobre os ciclos biogeoquímicos, de seminários apresentando as transfor-
mações físicas e químicas que ocorrem nos ciclos e das representações dos estudantes para os ciclos 
durante as aulas de Química.

CONFEMACK-SP
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Autoria: Sergio De Moraes Paulo [sergiodemoraespaulo@hotmail.com] 
Magali Pires Ramos Vicente [nagaliprvicente@gmail.com]

Área: Geografia

Nosso projeto está inserido no Programa de Escolas Associadas – PEA – da Unesco. Desse modo, 
procuramos exercitar os diversos aspectos que levam ao desenvolvimento do protagonismo político, 
formação de lideranças, compreensão da dinâmica de fóruns de discussões em sessões plenárias, tra-
balho colaborativo e busca por soluções comuns. Tudo isso de acordo com os princípios e valores 
universalmente aceitos pelas Nações Unidas e coerentes com o projeto pedagógico da escola. Além da 
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participação dos alunos diretamente nas discussões, outras habilidades e competências são privile-
giadas, por meio da participação na organização do evento, da mediação das discussões, da cobertura 
de imprensa e da própria avaliação da participação dos alunos por meio de votação realizada por eles.

CONSTRUÇÃO DE COLETÂNEAS
Instituição: Colégio Eduardo Gomes
Autoria: Maria Clara Imbert Roman Macedo Anazário [manazario@uol.com.br] 
Área: Língua Portuguesa

As várias possibilidades de apresentação da coletânea, envolvendo gêneros diversos, diferentes 
disciplinas e organização de um fio condutor a partir dos eixos temáticos, desafiou os alunos  
a interpretarem as próprias construções e apresentarem todo o processo para a classe. Iniciaram 
o processo pesquisando, a partir dos "eixos temáticos", vários textos relacionados ao tema. Em 
seguida, definiram as diferentes disciplinas, os gêneros que incluiriam no trabalho. Feito isto, defi-
niram a linha de raciocínio e as perguntas a serem feitas aos colegas para que conseguissem ler com 
proficiência a coletânea.

CÓRDOBA ARGENTINA:  
INTERSECÇÕES CULTURAIS E POLÍTICAS 
DE UMA AMÉRICA LATINA
Instituição: Colégio São Domingos
Autoria: Alexandro Pereira [alexandro.pereira@usp.br]  
Alexandre Nicolae Muscalu [anmuscalu@gmail.com]
[dan.vca@gmail.com] 
Área: Gestão da aula – Tema: Geografia

Realização de um projeto transversal para o 2o ano do Ensino Médio, percorrendo as disciplinas de 
Geografia, História e Filosofia, com o intuito de investigar a construção de uma identidade regional 
cara ao continente latino-americano, a do gaúcho argentino. Desenvolvido ao longo de 3 bimestres, 
teve os dois primeiros como preparatórios para o estudo de meio à província de Córdoba, na Argen-
tina, segunda mais populosa região do país e com marcas sociais em diversas camadas temporais, 
desde o estabelecimento da principal sede jesuíta no continente, como também lugar da juventude 
daquele que percorreria o continente montando a "La Poderosa", moto de Che Guevara, imortali-
zada no filme Diários de uma Motocicleta. No percurso pela província, visitas à colonização alemã, 
ao antigo D2, parecido com o DEOPS daqui, Reserva Quebrada del Condorito, e momento mais 
marcante, a integração com a comunidade escolar da Escuela Nueva Juan Mantovani. No retorno 
dessa viagem de campo, o aprofundamento comparativo dos temas que emergiram da experiência 
cordobesa com a realidade histórico-geográfica brasileira..
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CRESCIMENTO DE CRISTAIS E 
SUA UTILIZAÇÃO EM AULAS 

PRÁTICAS DE QUÍMICA PARA 
EDUCANDOS DO ENSINO MÉDIO

Instituição: EE Conde José Vicente de Azevedo
Autoria: Lucia Helena Morelli [morellilucia@hotmail.com]

Lilia de Lima Andrade [liliabioandrade@hotmail.com]
Eduardo Veiga [eduveiga56@gmail.com]

Área: Química

O objetivo desta pesquisa foi proporcionar conhecimentos sobre crescimento de cristais aos alu-
nos do Ensino Médio. Para a execução deste trabalho foi utilizado questionários com a finalidade  
de diagnosticar a compreensão que os educandos tinham sobre o tema, antes, durante e depois da 
pesquisa. O desenvolvimento do trabalho foi realizado por meio de explanação teórica e prática  
da técnica de crescimento de cristais, ou seja, demonstrada mediante aulas expositivas em labora-
tório. Para o crescimento dos cristais, utilizou-se solução supersaturada de sacarose e de cloreto 
de sódio. É necessário mencionar que a forma com que o tema foi abordado, facilitou o entendi-
mento e a visualização do processo de crescimento desses cristais. Nesse sentido, observou-se que 
os estudantes compreenderam de maneira mais rápida, facilitando a interpretação do conteúdo e, 
consequentemente, melhor aprendizagem.

CRIANDO ESCULTURAS COMO LYGIA CLARK
Instituição: Faculdade Santa Marcelina – Fasm

Autoria: Roberta Meirelles [roberta_meirelles@hotmail.com]  
Luciane Pires Guara [lupguara@gmail.com]  

Área: Artes Plásticas

O projeto Criando Esculturas como Lygia Clark foi desenvolvido no Programa Institucional de 
Iniciação à Docência – Pibid, com apoio financeiro da CAPES, pela bolsista de Licenciatura de Artes 
Plásticas da Faculdade Santa Marcelina, na E. E. Major Arcy. Reforçou a importância da área de 
Arte, estimulando professores titulares da rede pública a investigarem, nesta parceria, que contem-
plam outros bolsistas, a organização dos espaços escolares, especificamente o Ateliê, e a produção 
dos Planos de Ensino sobre arte contemporânea, e a partir destes, um acervo digital para a Escola, 
contendo obras artísticas e vídeos de artistas. Criando Esculturas como Lygia Clark surgiu a partir 
da observação do cotidiano, no qual percebemos que esta escola pública recebia com frequência 
uma grande quantidade de caixas de papelão com conteúdos diversos, e que posteriormente eram 
levadas para o lixo, por falta de uma proposta de reutilização deste material. A partir disto, surgiu 
a ideia de elaborar um Plano de Ensino para alunos do Ensino Médio a fim de reaproveitá-las nas 
aulas de Arte. Iniciamos a aula apresentando a biografia e as obras tridimensionais da Série Bichos 
da artista Lygia Clark (1920-1988). Discutiu-se o conceito de tridimensionalidade como forma 
de linguagem. Assim, os alunos criaram um projeto em grupo, a partir de alguns materiais do 
cotidiano, possibilitando o contato com a matéria (papelão) como fez a artista, em suas pesquisas. 
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Também foi importante mencionar as exposições que tivemos destas obras em São Paulo, bem 
como outras exposições que acontecem na cidade. Posteriormente, a sala de aula virou a celebração 
do conhecimento, onde cada grupo apresentou o seu processo criativo aos demais colegas e pensou 
em modos de expor.

DE COMO O DNA SE TORNOU A MOLÉCULA 
DA HEREDITARIEDADE: REFLEXÕES SOBRE 
ASPECTOS DA NATUREZA DA CIÊNCIA
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
Autoria: Luciana Valéria Nogueira [luavnogueira@gmail.com]
Área: Biologia

O presente trabalho procura apresentar os resultados a respeito das reflexões suscitadas pelo es-
tudo de como o DNA se tornou a molécula da hereditariedade. A partir de uma linha do tempo 
iniciada com Johann Miescher em 1869 e chegando a Watson e Crick em 1953, alunos do 3o ano do 
Ensino Médio foram incentivados a perceber diversos aspectos da Natureza da Ciência. Desnatura-
lizar o fazer científico mostrando que ele é , na verdade, um construto humano histórico, faz parte 
das habilidades e competências necessárias que os estudantes devem desenvolver a fim de terem 
uma visão menos ingênua e mais realista acerca das ciências. Assim, além de trabalhar diversos 
conteúdos propriamente científicos da Biologia Molecular, procurou-se promover uma reflexão 
sobre o papel dos modelos e dos experimentos nas ciências, bem como de que maneira teorias 
vigentes e contextos sociais e históricos influenciam o fazer científico. Os resultados levantados 
mostram que os alunos compreendem de maneira bastante satisfatória a diferença entre diversos 
tipos de modelos e sua importância para as ciências. Mostraram, ainda, uma compreensão satis-
fatória acerca do papel de resistência a novas ideias de teorias e ideias já estabelecidas, bem como 
as forças extracientíficas presentes nas ciências. No entanto, percebe-se a persistência da ideia do 
experimento como prova cabal da verdade das proposições científicas. Certamente, há um longo 
caminho a ser percorrido, mas, sem dúvida, a utilização da História e da Filosofia da Ciência como 
ferramenta didática e pedagógica mostrou-se muito eficiente não apenas para o aprendizado sig-
nificativo de conteúdos científicos, mas também como promotora de uma visão mais adequada e 
realista de aspectos da Natureza da Ciência.

DESAFIOS MATEMÁTICOS
Instituição: Colégio Paulista – Copi
Autoria: Pedro Real Neto [profpedro.neto@copi.com.br] 
Área: Matemática

O trabalho foi realizado com duas turmas do Ensino Médio Técnico (1o e 2o ano), durante o segundo 
semestre do ano de 2015, cujos desafios matemáticos propostos pelo professor tiveram como intuito 
aumentar o interesse pela disciplina, e, principalmente, retomar conteúdos já vistos nos anos ante-
riores. O professor estabeleceu procedimentos para a realização dos desafios, que foram resolvidos 
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individualmente e também em pequenos grupos. Após o término, todos os desafios foram recolhidos 
e corrigidos pelo professor. Após a correção na lousa, abriu-se uma roda de conversa para a discussão 
dos possíveis erros encontrados na sua resolução. O professor foi o mediador e norteou todo o tra-
balho, sendo que ao final de cada desafio, disponibilizou uma classificação geral (Ranking) com as 
pontuações de todos os alunos. Essa classificação gerou uma nota no final da etapa, que foi utilizada 
como mais um instrumento de avaliação. Cabe ressaltar que todos os alunos, independentemente 
do seu desempenho nos desafios, obtiveram conceito mínimo 6,0, que é a nota mínima exigida pela 
unidade escolar. Diversas situações-problema propostas pelo professor foram discutidas, analisadas 
e resolvidas pelos alunos, que apresentaram grande interesse na sua resolução. Percebeu-se que o 
ranking apresentado semanalmente trouxe uma motivação aos alunos, uma “disputa sadia” entre 
eles, sendo que os mais beneficiados dentro deste processo foram os próprios alunos. Porcentagens, 
conjuntos numéricos, regra de 3 simples e composta, bem como geometria plana e espacial foram 
conteúdos desafiadores aos alunos, que semanalmente se encontravam dispostos a resolvê-los. O es-
tudo do erro foi outro fator importante no processo, onde os alunos puderam perceber suas falhas  
e, com uma discussão com os colegas, chegaram a um consenso sobre a melhor forma de resolução. 
Os resultados foram alcançados. No processo, pode-se perceber um crescente aumento no interesse 
pela disciplina que, ao final de cada desafio, esperavam ansiosos a classificação no painel da escola. 
Com este estímulo, ficou mais fácil para o professor trabalhar os exercícios propostos nos desafios, 
pois eles buscam, principalmente, a retomada de conteúdos de anos anteriores, já o a Matemática no 
Ensino Médio está fundamentada nos conteúdos aprendidos no Ensino Fundamental.

DESENVOLVENDO A AUTONOMIA PELA 
DIMENSÃO POLÍTICA DE UM TRABALHO

Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
Autoria: Diogo Guermandi[diogo.guermandi@gmail.com] 

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Autonomia

O trabalho induz a percepção da RESPONSABILIDADE implícita na construção de cada conhe-
cimento; essa percepção, por sua vez, induz a AUTONOMIA, por engajamento, do aluno no pro-
cesso, e vice-versa. Um trabalho, cujo percurso é fruto das escolhas dos alunos, é um exercício 
de autonomia. Entretanto, é necessária uma condução e orientação contínua sobre cada escolha, 
contextualizando o trabalho com a realidade do país, da cidade e da vida. Quando cada escolha 
é fruto de uma reflexão sobre a realidade concreta e o desejo de transformá-la, os alunos aca-
bam encarando o trabalho como uma missão, vendo mais sentido em aprimorar o aprendizado  
e a construção de conhecimento. Não se trata de uma visão utilitária do conhecimento, mas de 
uma apropriação de valores dos quais a construção de conhecimento é o meio e não o fim, ou 
seja, importante para qualquer produção, indagação e transcendência humana. Nesta atividade,  
a relação entre RESPONSABILIDADE e AUTONOMIA fomenta uma seriedade e engajamento nos 
estudos. A responsabilidade de cada escolha é observada e estimulada pelos professores, orientado-
res, e a autonomia é fruto da liberdade do trabalho e do engajamento dos alunos.
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DESMISTIFICANDO A ARQUITETURA 
COM O PENSAMENTO DE FOUCAULT
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
Autoria: Diogo Guermandi [diogoguermandi.prof@liceuescola.com.br]
Yoná Santos [diogoguermandi.prof@liceuescola.com.brr]
Área: Filosofia

Como e por que a arquitetura pode ser utilizada para controlar e disciplinar os indivíduos e a so-
ciedade? Buscar inspiração em FOUCAULT para a sua própria formulação de conceitos, refinando 
sua interpretação de mundo, através do DESENHO DE OBSERVAÇÃO dos edifícios arquitetôni-
cos, foi a proposta desta atividade que visou desconstruir a ideia de uma suposta “neutralidade” 
nas construções arquitetônicas. Questionar e analisar obras que são admiradas pelo senso comum, 
por sua suntuosidade, ou que são despercebidas, ao olhar superficial, pelas suas características 
de vigia e controle, foi mote deste exercício. Ele teve a intenção de construir com os alunos uma 
ressignificação da arquitetura enquanto prática social. Visou, também, a apropriação de códigos 
filosóficos para retirar um novo entendimento da realidade, através da: desnaturalização e estra-
nhamento do olhar; visão crítica; compreensão do papel da arquitetura e das edificações na so-
ciedade atual. Fomentou a capacidade do pensamento divergente e complexo, que admira o feito 
humano e científico das grandes construções, mas não deixa de observar seus significados de poder, 
espetacularização e classificação social. O senso comum é uma forma de conhecimento que está 
relacionada ao nosso primeiro contato com a realidade. Devemos transformá-lo, pois ele é superfi-
cial, generalizante e muitas vezes preconceituoso. Um dos objetivos da filosofia no Ensino Médio  
é desenvolver um olhar filosófico que possibilite a desnaturalização e o estranhamento.

DIRETO DO TÚNEL DO TEMPO
Instituição: EE Ryoiti Yassuda
Autoria: Marluce de Freitas [marlucedefreitas@hotmail.com] 
Eliana Tavares Motta [marlucedefreitas@hotmail.com]
Área: Matemática

Há uma constante manifestação dos alunos quanto à dificuldade em matemática, principalmente 
nas operações com números racionais o que dificulta o processo ensino-aprendizagem no Ensino 
Médio. A EE Ryoiti Yassuda recebe alunos muito heterogêneos quanto ao conhecimento específico 
das disciplinas, no que se refere ao desenvolvimento de competências e habilidades. Preocupada com 
essa situação a eletiva “Direto do Túnel do Tempo” busca apresentar mecanismos e estratégias de 
nivelamento para esses alunos, propiciando um melhor aproveitamento dos alunos, desenvolvendo, 
principalmente, habilidades em operar com números inteiros, racionais e reais através de um traba-
lho integrado e interdisciplinar, empregando além das metodologias já utilizadas, o contato com 
uma nova forma de ensino e aprendizagem. Reconhece-se que muitos estudantes têm um volume 
altíssimo de informações sem que estas sejam transformadas em conhecimento ordenado, logica-
mente encadeado e construído. Os rendimentos mensais e bimestrais reforçam a necessidade de in-
vestir em instrumentos que possam ampliar habilidades e competências dos alunos do Ensino Médio, 
proporcionando um melhor aproveitamento deles no transcorrer do Ensino Médio e na sua futura 
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vida acadêmica. Para alcançar êxito na aprendizagem dos alunos envolvidos, a proposta foi trabalhar 
os conteúdos com maior dificuldade através de jogos matemáticos para o resgate das habilidades  
e despertar o interesse desses alunos tornando as aulas mais dinâmicas.

"DO IT YOURSELF" – PROGRAMETES 
TELEVISIVOS APLICADOS AO 
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Autoria: Regiane Lima de Paula [regiane.l.paula@hotmail.com]

Área: Língua Estrangeira – Inglesa

Esse projeto visa colocar os alunos diante da possibilidade de praticarem a língua inglesa na sua 
mais pura funcionalidade, ou seja, na comunicação oral. O projeto trabalha as quatro habilidades 
necessárias para aquisição de uma língua estrangeira. O projeto foi realizado com alunos da 2a série 
do Ensino Médio em uma escola particular na cidade de São Paulo. Eles escolheram os assuntos 
de interesse para discutirem através da criação de Programetes, vídeos de 3 a 5 minutos, para a 
televisão ou internet. Escreveram roteiros com descrição de cenas e das falas. Todo o projeto foi 
desenvolvido na língua inglesa, incluindo a apresentação na sala de aula. Todos os alunos se diver-
tiram muito durante a da escrita do roteiro, a preparação do vídeo e do momento de assistir aos 
vídeos de seus colegas.

DOM CASMURRO NO TEATRO DE OTELO
Instituição: Colégio Madre Paula Montalt

Autoria: João Paulo Bense [joao.bense@usp.br] 
Regiane Souza de Melo [regianemelo1@gmail.com]

Área: Língua Portuguesa

As adaptações dos cânones da obra literária em diversas gêneros costumam dar como resultado tra-
balhos desastrosos em que não se respeitam as múltiplas interpretações do texto. A simplificação no 
estabelecimento do texto literário, em muitos casos, provoca fraturas para a chave de interpretação, 
que limitam as várias perspectivas de análise da obra. As outras linguagens exploradas em Dom Cas-
murro, de Machado de Assis, como no cinema, por exemplo, tiveram como único mérito procurar 
incentivar a leitura da obra original, mas nem de perto conseguiram alcançar a profundidade social 
e psicológica do texto original. O primeiro desafio foi, portanto, fazer com que os alunos tivessem 
o texto original como fundamento e explorassem as várias possibilidades de análise da obra. Deste 
modo, os alunos puderam participar de uma análise profunda do texto, análise essa que por mais que 
já estabelecida pela crítica, não encerra a obra. Foi enriquecedor receber dos alunos observações sobre 
as nuances do discurso narrativo e notar o empenho deles na adoção de uma perspectiva de análise. 
Em seguida, os alunos tentaram estabelecer um texto que respeitasse o original em uma adaptação 
cênica. Nessa nova etapa, como já se tinha em vista o modelo de apresentação da peça, a demanda foi 
de incluir a totalidade dos cerca de sessenta alunos. Assim, dividiram-se os atores em dois grandes 
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grupos que pudessem representar do romance os tempos da meninice e maturidade de Bento San-
tiago. Nos seus primeiros movimentos, a representação da heroína adotou uma perspectiva pautada 
pela traição, em que o discurso do narrador fosse irmanado à representação de Capitu. Um outro 
grupo de alunos deu continuidade à trama nos movimentos finais da peça, de modo que a figuração 
de Bentinho fosse a da não confiabilidade do próprio discurso. Esse movimento cênico possibilitou 
que a plateia tivesse acesso às múltiplas possibilidades de análise da obra.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO 
MÉDIO, TRABALHANDO POR 
MÓDULOS DE CONHECIMENTO
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Autoria: Stefano Bigotti [stefanob@lourencocastanho.com.br]
Ernesto Domingues [ernestod@lourencocastanho.com.br]
Leila Achur Genta [leilaa@lourencocastanho.com.br]
Área: Educação Física

A Educação Física, inserida na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, permite aos alunos  
o acesso ao conhecimento sobre a cultura do movimento. Esperamos que estas culturas difundidas 
em nossas aulas possam formar adultos com estilos de vida ativos. Almejamos também que nossos 
alunos por meio de vivências propostas possam discutir e refletir sobre as práticas corporais presentes, 
ou não, em nosso cotidiano. Por meio de vivências como jogos, danças, esportes, lutas, vivências mo-
toras e academia, buscamos ampliar o referencial teórico de observação dos estudantes, estes passam 
a analisar o movimento considerando também sua dimensão cultural, e qual seu significado dentro 
do contexto apresentado. Concomitantemente são apresentadas fichas com informações do tema 
abordado no trimestre. No final do processo, ou seja, ao término do Ensino Médio, o aluno conhe-
cerá seis módulos. Os temas abordados são: MITOS E VERDADES SOBRE ATIVIDADES FÍSICAS; 
INFLUÊNCIA DA SOCIEDADE NA IMAGEM CORPORAL; PRIMEIROS SOCORROS; AVALIAÇÃO 
FÍSICA; GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, ESPORTE, LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS E TREI-
NAMENTO DE FORÇA. Desta forma, acreditamos que conseguimos oferecer um conhecimento de 
qualidade e uma prática importante para formarmos adultos críticos em relação ao repertório motor 
e aos conteúdos e conceitos trabalhados em aula.

ELETIVA CONEXÃO CORPO E MENTE
Instituição: EE Ryoiti Yassuda
Autoria: Gisele de Fátima Zalder Eiras Correa [g.eirascorrea@gmail.com]
Sônia Maria Vittorazo [soniamavi@ig.com.br]
Área: Educação Física

Este projeto através das aulas de Eletiva no Modelo de Ensino Médio Integral teve como obje-
tivo ampliar, enriquecer e aprofundar os conteúdos das disciplinas de Sociologia e Educação Física 
usando o tema Qualidade de Vida como norteador. Qualidade de vida é mais do que ter uma boa 
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saúde física ou mental, é estar de bem com você mesmo e com a vida, é estar em equilíbrio. Qualidade 
de vida é suprir as necessidades psicofisiológicas, é adotarmos hábitos que promovam a funcionali-
dade do corpo, do emocional e do mental, é o aprimoramento das nossas habilidades, através da boa 
alimentação e higiene, boa forma e boa cabeça. Qualidade de vida é relacionar-se de maneira descon-
traída, ética e responsável com o meio sociocultural, procurando compartilhar e interagir, agregando 
sempre generosidade, elegância, respeito e carinho às nossas relações humanas mediante a adoção de 
um conjunto de valores que incluem boa cultura, boa civilidade e boa educação.

ELETIVA DE CINEMA. MUSICALIZANDO: 
UMA IDEIA NA CABEÇA... PRAIA 
GRANDE EM VERSOS E CANÇÕES

Instituição: EE Reverendo Augusto Paes de Ávilas
Autoria: Vanessa Castelão dos Santos [vanessa.castelao@gmail.com]

Maria Edilene Cunha dos Santos [leny.maty@gmai.com]
Área: Arte – Música

Este projeto visa atender à necessidade de ampliar o embasamento artístico e cultural, inserindo o edu-
cando na sociedade. Em unificação com as disciplinas que fazem parte do ano letivo contemplando 
prioritariamente a competência leitora e escritora. Tendo como referência o Projeto de Vida dos alunos 
desta unidade escolar, e as eletivas relacionadas à Linguagem Teatral e cinematográfica, desenvolvidas 
nos semestres anteriores, atreladas aos conteúdos contemplados pelo Currículo Oficial do Estado de 
São Paulo, a Eletiva de Cinema vem ao encontro do processo de amadurecimento vivido pelos educan-
dos, partindo do conhecimento prévio e da pesquisa investigativa e ampliação de repertório durante 
todo o decorrer das aulas, resultando em produções cinematográficas (vídeoclipes) criadas em sua to-
talidade por seus participantes, tendo como instrumento de pesquisa a história, o folclore e os pontos 
turísticos do Município de Praia Grande/SP.

ENSAIO: APRESENTAÇÃO ORAL COMO 
ANIMAÇÃO DA PALAVRA ESCRITA

Instituição: Escola da Vila
Autoria: Angela Kim Arahata [angelakim@vila.com.br] 

Área: Língua Portuguesa

Desde 2012 a equipe de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Médio da Escola da Vila tem 
realizado um trabalho de produção textual de ensaio com tema livre no 2o trimestre do 2o ano. Ini-
cialmente restrito à produção escrita, em 2014 propusemos aos alunos a apresentação dos ensaios 
para o restante da classe. A apresentação era opcional e os alunos tinham a liberdade de optar pela 
forma de fazê-lo. Esta proposta, tão simples em sua origem, teve desdobramentos preciosos. Em 
primeiro lugar, a circulação dos textos produzidos pelos alunos gerou um diálogo não apenas entre 
professores e alunos, mas também, e principalmente, entre os alunos, que passaram a solicitar os 
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textos dos colegas para leitura. Em segundo lugar, a liberdade de escolha da forma de apresentação 
ressaltou este trabalho como uma oportunidade de os alunos se revelarem – e revelarem sua indi-
vidualidade, sua subjetividade – à comunidade escolar através de sua produção escrita, o que já era 
manifestado através da livre escolha do tema. Em terceiro lugar, foi impressionante e intrigante 
a diferença qualitativa na recepção leitora do avaliador diante do texto escrito e do texto oral e a 
criativa apropriação e manejo dos recursos tecnológicos pelos alunos.

ENSINO DA ESCRITA: POR  
UMA PARCERIA PRODUTIVA
Instituição: Colégio Módulo
Autoria: Camila Petrassos [milasso@gmail.com] 
Área: Língua Portuguesa

Muitos de nossos alunos ainda têm uma persepção negativa em relação à tarefa de escrever,  
o que, não raramente, influencia de forma contraproducente o seu desenvolvimento como pro-
dutores de texto, sobretudo em situações avaliativas externas, como o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). A partir dessa constatação, este projeto tem por objetivo contribuir para o aprimo-
ramento da competência escritora dos alunos, elevando sua autoestima como produtores de textos, 
com vistas, principalmente, à prova de redação do ENEM. Para isso, partimos do entendimento 
da escrita como uma atividade processual, cujo sucesso está intimamente relacionado ao estabele-
cimento de parcerias professor-autor e, em alguns casos, professor-autor-corretor. Essas parcerias, 
também fora da sala de aula (por meio da formação de um grupo em uma rede social), além de 
ampliarem as possibilidades de indicação dos aspectos que precisam ser aprimorados nos textos 
dos alunos, contribuem para a transformação da sala de aula num espaço de interação verbal, no 
qual o aluno, ao tomar consciência de que desempenha um papel ativo no processo, assume res-
ponsabilidades sobre a própria aprendizagem, elevando sua autoestima como produtor de textos.

ENSINO HÍBRIDO EM UMA AULA 
DE MATEMÁTICA: AULA INVERTIDA 
E LABORATÓRIO ROTACIONAL NO 
ENSINO DE GEOMETRIA ANALÍTICA
Instituição: Colégio Sidarta
Autoria: Fernando de Mello Trevisani [fernando-mt@hotmail.com] 
Área: Matemática

O objetivo desse trabalho é relatar a utilização dos modelos de Ensino Híbrido chamados Aula Inver-
tida e Laboratório Rotacional, em uma aula de matemática. O conceito ensinado era geometria analí-
tica. Para isso, os alunos passaram pelo modelo Aula Invertida, que consiste em estudar os conceitos 
que serão trabalhados na sala de aula antes do momento presencial da aula. Nesse momento, usaram 
a plataforma Sílabe, que permite ao professor elaborar uma aula com diferentes mídias, como vídeos, 
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textos, imagens e animações, e também permite a criação de questões que, ao serem respondidas 
pelos alunos, geram dados de desempenho individuais e da turma. Na aula presencial foi utilizado  
o modelo laboratório rotacional, que consiste em dividir a turma em dois grupos, um ficando na 
sala de aula com o professor e outro no laboratório de informática. Nesse espaço, os alunos fize-
ram atividades no Khan Academy, aprofundando os conceitos estudados de forma individual.  
Na sala de aula se sentaram em grupos e tiveram que resolver um problema. Isso incentivou o trabalho 
colaborativo, gerando discussões ricas sobre a teoria estudada. Após esse momento presencial, eles 
participaram de um momento on-line assíncrono, em que compartilharam suas resoluções no grupo 
fechado da turma no facebook. Cada grupo teve que comentar a resolução dos demais, concordando 
ou discordando da resposta final e argumentando sobre cada uma. Isso estimulou a compreensão de 
diferentes formas de pensar sobre um mesmo problema e fez com que os grupos aprendessem com 
os erros gerados nas resoluções.

EPIDERME DE CEBOLA OBSERVADA NO 
MICROSCÓPIO FEITO COM UM SMARTPHONE

Instituição: Colégio Paulista – Copi
Autoria: Mábio Ulisses Gomes Vieira [profmabio@copi.com.br]  

Área: Biologia – Uso de tablet para esquematizar e elaborar relatório

Este trabalho teve por objetivo principal ensinar os alunos a usar a tecnologia – confeccionando 
um microscópio rudimentar que eles mesmos podem ter em casa. Este projeto é uma forma de unir 
diferentes ferramentas para um único objetivo, neste caso três aplicativos, a câmera, um de desenho 
(SketchBook Express para iPad) e outro de letra cursiva (Penultimate). Por meio desta estratégia foi 
possível integrar os celulares e tablets, mostrando o valor destas ferramentas no processo de ensino-

-aprendizagem, e também estimular a colaboração entre os alunos. 
https://www.youtube.com/watch?v=dmcDVsDA2l8

ESPAÇO VIVO: MORTE E VIDA SEVERINA
Instituição: EE Dr. Antônio Ablas Filho

Autoria: Cibele Vale de Souza Branquinho [ciba.vale@hotmail.com] 
Gilma de Oliveira Souza [professoragilmaoliveira@gmail.com]

Luciano Costa [lpkosta@uol.com.br]
Área: Língua Portuguesa – leitura, interpretação, produção de enredo e dramatização

O projeto em questão promoveu o estudo da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo 
Neto tendo como principais objetivos o despertamento do prazer pela leitura nos alunos de 3o 

anos e produção de um fôlder da obra por alunos dos 2o anos. O projeto proporciona um trabalho 
amplo, que possibilita a interdisciplinaridade e o envolvimento/ interação de alunos dos 2o anos e 
3oanos de forma simultânea. O trabalho resultou na divulgação de um fôlder da representação tea-
tral, ocupando quatro ambientes externos da escola. Os resultados foram evidenciados por meio de 
avaliações internas e externas.
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“EU RECITO, TU RECITAS...
ENTÃO NOS ALIMENTAMOS”
Instituição: EE Maria Antonia Chules Princesa
Autoria: Luiz Marcos de França Dias [luizmfd@yahoo.com.br]
Sindy de Siqueira Lima [sindy_lima5@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Um sarau é uma prática magnífica não só para os alunos, mas para toda a comunidade escolar. 
Ainda mais quando através deste, os alunos e alunas produzem seus próprios poemas e os recitam! 
Após o evento, as produções viraram uma coletânea chamada Negro tem história. As produções 
foram realizadas por alunos e alunas da 2a série do Ensino Médio (2015) da Escola Estadual Maria 
Antonia Chules Princesa. A inspiração veio não somente de autores tradicionais consagrados como 
Machado de Assis, Cruz e Souza, Castro Alves e Carlos Drummond de Andrade, mas também de 
produções contemporâneas de nomes como Sérgio Vaz, Elisa Lucinda e, principalmente, Júlio 
César da Costa. As produções abordam temas como a beleza da mulher negra, luta e resistência 
quilombola, o Vale do Ribeira, entre outros. Elas foram recitadas, junto a textos de outros autores 
em um sarau que fez parte das atividades do 20 de novembro na escola quilombola.

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS COM A 
ROBÓTICA LIVRE NO ÂMBITO ESCOLAR: 
UMA PRÁTICA DIDÁTICA E SUSTENTÁVEL 
NA ESCOLA MARIA DO CÉU BANDEIRA 
EM MORENO, PERNAMBUCO
Instituição: EE Maria do Céu Bandeira 
Autoria: Rafael Máximo da Silva Ribeiro [prof.rafaelmaximo@gmail.com]  
Área: Física

A atual situação mundial, chamada “era da informação” da busca eminente e incessante pelo 
conhecimento, torna necessárias a atualização e a utilização de meios que modifiquem o ensino  
e aprendizagem, instiguem e criam situações provocantes nos alunos, para que eles possam 
criar soluções e adequabilidade dos problemas que os envolvem diariamente. Nessa perspectiva, 
os estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Maria do Céu Bandeira foram estimulados  
a aprender a robótica de forma sustentável utilizando sucatas eletrônicas diversas. No contraturno 
das aulas, os alunos desenvolvem atividades de forma multidisciplinar desenvolvendo melhor as 
habilidades em componente curriculares, muitas vezes considerados difíceis, como é o caso de 
Matemática e de Física. O projeto baseia-se no ensino da robótica livre através do uso de suca-
tas eletrônicas diversas que possibilitem o estímulo no ensino-aprendizagem das disciplinas das 
ciências exatas, a exemplo de matemática e física, principalmente, concomitantemente incentiva  
o desenvolvimento sustentável na escola. As atividades foram executadas em três etapas, a primeira 
consistiu no incentivo aos alunos a participarem de exposição de vivências ocorridas em outras 
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instituições a fim de entenderem que a robótica está aplicada ao dia a dia dos estudos; a segunda 
consistiu na elaboração de questões teórico-metodológicas que envolvem noções importantes de 
física e matemática aplicada à prática, incluindo os conceitos básicos de eletroeletrônica necessá-
rios ao entendimento do que está sendo trabalhado e a terceira, na produção de robôs a partir de 
sucata eletrônica. Nesta etapa os alunos realizaram experimentos utilizando programações, permi-
tindo o protótipo realizar movimentos diversos. As atividades propostas foram desenvolvidas em 
todas as etapas com grande interação dos alunos, denotando seu papel como sujeito ativo num 
processo de ensino e aprendizagem. Os estudantes buscaram o novo, selecionaram, organizaram  
e sistematizaram informações através do diálogo e procederam com a análise e elaboração de solu-
ções. Palavras-chave: robótica, sucata, ambiente, criatividade.

FECAFLICKS – O AUDIOVISUAL 
ACADEMICAMENTE E INSITUCIONALMENTE 

RELEVANTE PARA A ESCOLA
Instituição: Colégio Fecap 

Autoria: Luis Eduardo Eugenio Ribeiro [luis.ribeiro@fecap.br] 
Área: Habilitação profissional técnica – Tema: Audiovisual/Multimídia

Analisando o caso da FECAFlicks, a Produtora Audiovisual Experimental do Colégio FECAP, será 
mostrado como uma iniciativa conjunta do institucional e da área acadêmica no audiovisual de 
um Colégio de Ensino Médio pode dar frutos para ambos. Pelo lado acadêmico, a atividade é um 
modo rigoroso de elevar o conhecimento e engajamento de todos os alunos por três motivos: 1. É 
feita uma exigente seletiva de alunos aptos a trabalhar na área e essa seleção é filmada e divulgada 
como um "reality show". Isso valoriza os alunos selecionados, envolve toda a comunidade no as-
sunto e engaja os alunos a aprenderem mais para conseguirem estar entre os escolhidos nas pró-
ximas edições. 2. O material produzido tem uma finalidade institucional, ou seja, será divulgado 
oficialmente pela instituição em seus canais e, portanto, precisa estar em nível profissional. Precisa 
zelar e elevar a imagem da escola. 3. Todo o trabalho feito, desde operação de câmera, captação de 
áudio até edição do vídeo em softwares de ponta se torna portfólio do aluno e isso será uma arma 
muito forte para entrar no mercado de trabalho no futuro. O lado institucional sai ganhando 
também por três motivos: 1. Sua comunicação audiovisual passa a ser feitas pelas pessoas que mais 
conhecem e zelam por sua imagem, os discentes. 2. Passa a depender menos em fornecedores exter-
nos para produção de materiais cotidianos audiovisuais e passa a ter mais autonomia para registrar 
eventos internos ou até passeios, coisa que não faria se dependesse de uma produtora. 3. Passa  
a ter os próprios alunos divulgando espontaneamente suas iniciativas de comunicação, uma vez 
que eles mesmos ajudaram a produzir e querem que ela obtenham o maior impacto possível nas 
redes sociais. Esse processo todo será detalhado desde o nascimento até o momento atual, no início 
de seu 2o ano de execução, durante esta apresentação.
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FEIRA DE FÍSICA
Instituição: EE Frederico Marcicano
Autoria: Luis Henrique Domingues [domingueslh@hotmail.com] 
Área: Física

A partir da necessidade de trazer o educando a participar como protagonista das aulas de Física  
e compreender a disciplina, este projeto, visou a aprendizagem prática da teoria, uma vez que 
aprender por meio de experiências faz com que o educando perceba seu meio e aproprie-se do 
conhecimento. Sendo assim, na busca por sua autonomia, os educandos iniciaram o projeto por 
meio de atividades de observação e pesquisa de campo no seu dia a dia. Após análise, associaram 
suas observações com os temas. Em síntese, após este primeiro momento iniciou-se a construção 
do projeto com os educandos e participação de todos seguimentos da Unidade Escolar.

FILOGENIA NA PROPOSTA CURRICULAR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA 
ABORDAGEM PRÁTICA E ALTERNATIVA
Instituição: Universidade de Mogi das Cruzes
Autoria: Stéfanie Caroline Caldeira de Araújo [stefaniecaldeira@hotmail.com] 
Rogério Soares Cordeiro [rocordeiro1@yahoo.com.br] 
Área: Biologia

É relevante a compreensão da biodiversidade decorrente de um processo evolutivo, também indis-
pensável que se promova discussão sobre essa diversidade biológica, o que consta, inclusive nos 
documentos que norteiam o Ensino Médio. A partir de 2009 a Proposta Curricular do Estado de 
São Paulo trouxe uma proposta de ensino baseado nas árvores filogenéticas, porém, as ativida-
des propostas mostraram-se bastante complexas para o público-alvo, especialmente devido ao ex-
cesso de homoplasias. Assim, o presente estudo propõe uma metodologia prática alternativa para  
os professores ensinarem sistemática filogenética com a elaboração de modelos hipotéticos fei-
tos a partir de materiais reutilizáveis. A aplicação da metodologia mostrou-se eficaz quando apli-
cada a um público de 30 estudantes de escola pública estadual no município de Itaquaquecetuba.  
O estudo incluiu aplicação de dois questionários estruturados, um pré-aula e outro pós-aula, os re-
sultados foram analisados estatisticamente, discutidos de acordo com a teoria das representações 
sociais e indicam as aulas práticas como um caminho para autoria do estudante que deixa de ser 
um mero receptor de conteúdos e passa a construir conceitos, também apontam êxito em questões 
de vestibulares e ENEM.
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FILOSOFIA E CUIDADO DE SI
Instituição: Externato Rio Branco / Escola Viverde

Autoria: Camila Constantino Alves [camilaconstantinoalves@gmail.com]
Rafael Vieira [diy_2011@hotmail.com]

Flavia O. Valle [flaviaovalle@hotmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Orientação vocacional

O projeto teve seu início há cerca de dez anos quando o seu autor Carlos Castanha, historiador  
e psicanalista, na época professor de Ensino Fundamental e médio. Inspirado pela Paideia grega e 
pela Jornada do Herói de Joseph Campbell, o desafio partiu de um questionamento: Seria possível 
estabelecer um enunciado de arete (talento, virtude, nobreza) que fosse capaz de traduzir um cen-
tro organizador do sujeito? Tal era a proposta da Paideia, não obstante os devidos distanciamentos, 
afinal o homem antigo é bem diferente do homem moderno. O fundamento da Paideia é a arete ou 
nos dizeres de Werner Jaeger: O Talento do homem. A pedagogia moderna distanciou-se radical-
mente desse ideal de educação ao fragmentar o homem e o conhecimento. Para os antigos gregos 
todo o sentido da educação era o de encontrar e realizar aquilo para o que se nasceu. Lançavam 
mão de diversos recursos, entre eles, o mais rico em metáforas era a sua tradição mitológica. O 
herói torna-se assim um paradigma e modelo para a descoberta desse talento e assim melhor viver 
no mundo caótico. Em 2013 o projeto foi transformado em livro didático com o título: Filosofia 
e Cuidado de Si pela Filosófika Edições, e adotado desde então por diversas instituições educacio-
nais como material que dialoga com a disciplina de Filosofia, resgatando o sentido mais original 
desse campo de investigação, que é o de ajudar o gênero humano a viver melhor.

FINANCIAMENTO COLETIVO COMO 
INSTRUMENTO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

PARA PROJETOS DE CONCLUSÃO DE 
CURSO DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO

Instituição: Colégio Fecap
Autoria: Luis Eduardo Eugenio Ribeiro[luis.ribeiro@fecap.br]

Área: Habilitação profissional técnica – Tema: Multimídia/Criatividade

O mercado tem o poder de validar a assimilação dos conteúdos de um curso de Ensino Médio Téc-
nico quando o trabalho de discentes disputa lado a lado, de igual para igual, a chance de ser reali-
zado. Este projeto tem como objetivo mostrar os efeitos e resultados de exigir a inserção do projeto 
dos alunos em sites de financiamento coletivo para captar recursos como atividade curricular. Esta 
análise é feita através do estudo de caso dos trabalhos de conclusão de curso de Ensino Médio 
Técnico em Multimídia do Colégio FECAP do ano de 2015. Por fim, visa estudar a replicabilidade 
dessa iniciativa nos próximos anos e em outros cursos, especialmente naqueles em áreas que en-
volvem criatividade, como multimídia ou audiovisual, e seu esperado impacto, quando observado  
o contexto do financiamento coletivo nos dias de hoje.
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FÍSICA PARA TODOS: ABORDAGEM DOS 
SÉCULOS XX E XXI NO ENSINO MÉDIO
Instituição: Colégio Eduardo Gomes
Autoria: Thais Rocha Budrevicius [thaisrocha@Colégioeduardogomes.com] 
Felipe Figueiredo Bartoloni [felipe@Colégioeduardogomes.com]
Área: Física

Esse projeto visa: colocar os estudantes em contato sobre como a Física vai além do estudado no 
EM, entendendo sua complexidade e aplicabilidade em nosso cotidiano; afinal, essa é a física do 
século XXI, que embasa todo o avanço tecnológico ao qual estamos expostos na atualidade; explo-
rar o universo da Física de Partículas; conviver com o dia a dia do trabalho científico, permitindo a 
desmistificação desse profissional; mostrar aos estudantes que a física é uma ciência contínua – em 
construção – e que há aspectos da física moderna que estão no limite do conhecimento humano. 
Através do material didático utilizado pela escola elaboramos um minicurso de 30 horas no pe-
ríodo contrário ao período de aula onde alguns temas como efeito fotoelétrico, teoria da relativi-
dade restrita e física de partículas foram abordados. Além do trabalho em sala de aula com teoria, 
discussões e exercícios, os alunos tiveram a grande oportunidade de lidar com o conhecimento da 
física de partículas ao realizar uma visita à UFABC no evento internacional Masterclass onde foi 
proporcionada a vivência do ambiente acadêmico; o contato com os cientistas, a tomada dos dados 
reais do CERN e uma videoconferência simultânea com diversos países sobre o tema.

GEOGRAFIA & MATEMÁTICA
Instituição: EE Ministro Costa Manso
Autoria: Claudenir Rogério Zirondi [crzirondi@hotmail.com]
Edylene Alves Cardoso [edylene.cardoso@gmail.com] 
Área: Matemática

Este projeto visa desenvolver habilidades constantes no currículo da disciplina de matemática, uti-
lizando para isso componentes da disciplina de geografia em todos os conteúdos que são neces-
sários à compreensão matemática. Na sua realização apropriamo-nos de recursos visuais como: 
mapamúndi (planisfério), gráficos (coluna, setores, eixo cartesiano). O projeto é muito prático, 
pois utiliza materiais que os alunos possuem ou os já existentes na escola, não apresentando custo 
adicional. Como resultado final, avaliamos positivamente, pois constatamos melhoria no desem-
penho dos alunos nas disciplinas envolvidas.
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GEOMETRIA NOS SÍMBOLOS: 
LOGOTIPOS E LOGOMARCAS

Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Ruth Ribas Itacarambi [ruth.ribas@singularidades.com.br]

Área: Matemática

O desenho mostra-se uma ferramenta importante para o ser humano. Através de um esboço pode-
-se perceber informações sobre o modo de pensar, por exemplo, de um grupo social; por isso, é im-
portante que o professor tenha conhecimento das técnicas de representação gráficas e das noções 
básicas de geometria presentes e as introduza no desenvolvimento do seu trabalho. O desenho geo-
métrico é uma forma de resolver problemas e, embora possa se pensar e se comunicar de forma ver-
bal, a comunicação da solução geométrica é através da modelagem gráfica bi ou tridimensional. Por 
isso, deve-se enfatizar a necessidade de unificar as capacidades mentais e as habilidades manuais 
para solidificar o fazer do desenho geométrico. A proposta tem como objetivo conceituar símbolo, 
logotipo e logomarca. Estudar os símbolos que têm atravessado a história da humanidade e que 
permanecem no imaginário do ser humano. Estudar a geometria presente em símbolos, logotipos 
e logomarcas que se tornaram identificação de cidades, grupos sociais, produtos, etc. Apresentar 
alguns logotipos recentes e estudar as noções da Geometria presente. Reconhecer e fazer constru-
ções geométricas pertinentes aos logotipos, usando como recurso régua e compasso e software 
de geometria dinâmica. O trabalho foi desenvolvido em sala de aula com alunos e professores de 
matemática na amostra do CAEM. A avaliação foi feita durante o desenvolvimento das atividades  
e no final quando os professores apresentaram suas considerações gerais sobre a pertinência do 
tema para suas salas de aula.

HIDROPONIA
Instituição: EE Ministro Costa Manso

Autoria: Antonio da Silva Sobrinho [antoniossobrinho@gmail.com]  
Jacqueline Camargo Nogueira Contreiras [jacbio66@hotmail.com]

Área: Biologia

O projeto de hidroponia foi realizado no segundo semestre de 2015 e os objetivos propostos foram 
alcançados; nossa maior dificuldade foi a construção da estufa devido a precariedade dos mate-
riais utilizados (recicláveis). O projeto começou com vídeos falando de hidroponia e que tipos 
de plantas podiam ser cultivadas; depois disso, passamos para a construção da estufa com mate-
riais reciclados, semeadura em espuma fenólica, aulas práticas de elaboração da solução nutritiva  
e controle da qualidade da solução como pH e condutividade. Foram trabalhadas técnicas de se-
cagem, destilação e maceração para obtenção de tinturas, essências e ervas secas para utilização na 
confecção de pomadas, óleos e chás.
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II FESTIVAL DE CURTAS DO LAERTE
Instituição: EE Prof. Dr. Laerte Ramos de Carvalho
Autoria: Alexsandro Expedito Pereira [geographus@gmail.com]
Regina Pereira dos Santos [reginapsantos@prof.educacao.sp.gov.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Multidisciplinar

O Projeto “II Festival de Curtas do Laerte” nasce com a percepção de que estar formado para a vida 
significa saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; participar socialmente; 
ser capaz de elaborar propostas e estabelecer uma conduta de permanente aprendizado. Nesta pro-
posta nossos alunos são chamados para criar um vídeo abordando conteúdos estudados, em uma 
das modalidades a seguir: animação, documentário e tutorial. Com orientações objetivas, os alunos 
são esclarecidos quanto a: tempo de vídeo –de 2 (mín.) a 4(máx.) minutos–; grupos de até 6 pessoas, 
inclusive com colegas de turmas diferentes, porém da mesma série de estudo; critérios de avaliação, 
desclassificação, divulgação de prazos; premiação. Cabe salientar que os alunos são movidos pelo 
desafio e se mostram bastante competitivos, em alguns casos. Os curtas são publicados em evento 
privado no Facebook, são visualizados pelos convidados dos próprios alunos; analisados e avalia-
dos nas competências acadêmicas pelos professores. Cada “curtida” representa um voto; portanto, 
quanto mais convidados, maiores possibilidades de elevar a votação do grupo. Realçamos a procura 
dos professores por parte dos alunos via whatsapp inclusive, buscando esclarecimentos e, ao mesmo 
tempo, estreitando contatos com seus docentes e colegas. A partir do momento em que os curtas são 
postados, gera um frisson entre os envolvidos na comunidade escolar. O grupo com o vídeo “mais 
curtido” no prazo estabelecido recebe Menção Honrosa, porém somente os curtas melhores classi-
ficados academicamente, passam para a segunda fase, que acontece em evento aberto, na Mostra de 
Conhecimentos. Dentre as atividades do evento, são apresentadas as melhores produções em vídeo 
e os espectadores fazem suas escolhas através de votação presencial. Feita a soma dos votos “on-line  
e presencial”, os vencedores são apresentados e, finalizando o Projeto, são entregues Honra ao Mé-
rito e um mimo especial validando a conquista.

INDUSTRIALIZAÇÃO E SEMANA 
DE ARTE MODERNA
Instituição: EE Profa Maria Hilda Ornelas De Oliveira
Autoria: Marcelo Joaquim De Oliveira[marcelo-oli@ig.com.br]
Luciana Lunes Batista[lu.lunes0503@gmail.com]
Área: Geografia

Com o objetivo de que os educandos elaborassem uma Mostra Cultural sobre a Industrialização 
Brasileira e a Semana de Arte Moderna, este trabalho foi desenvolvido pelos professores e seus 
alunos do Ensino Médio de uma escola pública. Levou-se em consideração a opinião dos alunos 
quanto ao mercado de trabalho, sobre seus conhecimentos prévios sobre a Semana de Arte Mo-
derna, e a partir destes dados foram elaboradas algumas atividades para atingir os objetivos pro-
postos utilizando-se de Estudo de Campo com visitas em dois museus na cidade de São Paulo  
e uma empresa fabricante de equipamentos para aviação em Jacareí. Esta oficina visa à orientação 
para que os professores de diversas áreas do Ensino Médio desenvolvam atividades relevantes.
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INVESTIGANDO UM PROBLEMA 
COMPLEXO ATUAL E DEBATENDO 

SUAS MÚLTIPLAS SOLUÇÕES: ESTUDO 
DO MEIO EM EXTREMA – MG

Instituição: Escola Vera Cruz
Autoria:Lisângela Kati do Nascimento [lisangelakati@gmail.com] 

Área: Geografia

Esse trabalho teve como objeto o município de Extrema-MG. Com suas características bastante pe-
culiares, Extrema tornou-se um estudo de caso que possibilitou aos alunos: analisar a relação entre 
industrialização, crescimento urbano e desenvolvimento sustentável; reconhecer a importância da re-
gião do sul de MG como produtora de água para grande parte da região metropolitana de São Paulo; 
compreender os impactos socioambientais causados pela ocupação e uso do solo; conhecer as leis 
que regulam o uso da água; identificar o papel do poder público e da sociedade civil na solução dos 
impactos ambientais e compreender o atual debate sobre os serviços ambientais. A partir do diálogo 
interdisciplinar, mais especificamente da Geografia, Biologia e Filosofia, os alunos se debruçaram 
na investigação de problemas complexos. A preparação prévia intensa foi condição para o desen-
volvimento da postura investigativa em campo, envolvendo o olhar para a observação da paisagem,  
a escuta para as entrevistas com diversos atores sociais e os registros no caderno de campo. O contato 
com diferentes visões acerca dos problemas investigados possibilitou, no pós-campo, a elaboração de 
novas questões-problemas e o aprofundamento dos temas estudados. Além das produções individuais 
e coletivas interdisciplinarmente, realizadas ao longo do estudo, buscamos um novo desafio: finalizar 
o projeto por meio do exercício da argumentação estruturada. A partir das questões-problemas elabo-
radas pelos próprios alunos, elaboramos uma questão complexa nova para o debate que foi realizado 
entre salas. A preparação para o debate exigiu autonomia para a mobilização dos registros das aulas 
e do campo e a troca intensa de informações, observações etc. O debate evidenciou as aprendizagens 
construídas pelos alunos, possibilitando novas reflexões. Finalizamos o projeto propondo a escrita 
de uma redação respondendo a uma nova questão que foi elaborada a partir das discussões do debate.

JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO FÍSICA: 
CRIAÇÃO DE JOGOS COMO EXPERIÊNCIA 

PRÁTICA NO ENSINO MÉDIO
Instituição: Colégio Global

Autoria: Alan Queiroz da Costa [alanqcosta@gmail.com] 
Archimedes de Moura Junior [arki@tekokatu.com.br]

Área: Educação Física

Utilizando como referência os jogos digitais utilizados pelos alunos do Ensino Médio do colégio,  
a proposta objetivou estimular os alunos a criarem seus Jogos Digitais atualizados de maneira pos-
sível e concreta nas aulas de Educação Física. Seguindo a metodologia proposta por Costa (2006), 
os alunos tiveram uma contextualização a respeito dos jogos por meio de aula expositiva com vídeo  
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e discussão. Após esse momento, os alunos formaram grupos, escolherem um Jogo Digital que 
consomem e planejaram como poderiam criar uma versão possível de ser jogada na quadra da es-
cola. O desenvolvimento contou com uma grande variedade de jogos, alguns precisaram ser revistos, 
com discussões e criação de novas possibilidades procurando respeitar a realidade que os alunos 
tinham para concretizar seus projetos. Todo o processo de planejamento, construção, experimen-
tação, adaptações (quando necessário) e finalização foram documentados pelos alunos, com apoio 
dos professores para poderem compilar todo o conteúdo para a apresentação final. Os resultados 
foram apresentados de forma prática para os colegas de turma, além da escolha de uma forma de 
registro que pôde ser escrito, com imagens e explicações ou mesmo em formato de vídeo, seguindo 
roteiro predeterminado com os alunos. Além da concretização dos projetos por meio de jogos basea-
dos nas experiências virtuais, pode-se perceber o engajamento e envolvimento dos alunos bem como  
a necessidade de planejamento claro e objetivo por parte dos docentes envolvidos, atentando para a 
constante e cada vez maior influência das mídias na vida cotidiana da comunidade escolar, à poten-
cialização de aprendizagem de habilidades, estratégias e atitudes cooperativas envolvidas nos jogos 
e o respeito às características e realidades locais, buscando sempre estimular possibilidades criativas 
para solução de problemas desde que possíveis de serem realizadas.

LENDO IMAGENS
Instituição: Colégio Magister
Autoria: Jailson Moreira [jailson.santos@usp.br]
Área: História

Ler uma imagem é poder tirá-la do anonimato, é tirá-la da imobilidade e lhe devolver o vigor. Pen-
sando nisso, realizei um pequeno estudo sobre a intervenção da imagem em disciplinas como a de 
História e Sociologia, disciplinas onde mais aparecem os espaços de diálogo e reflexão por meio das 
Artes e Estética. Nesse sentido, este Projeto de intervenção educativa visa permitir espaços dialógicos 
entre as disciplinas de Artes, Sociologia e Geografia, tendo como pano de fundo a obra de arte. Este 
Projeto estabelece um diálogo interdisciplinar, realizando uma leitura, ao mesmo tempo, histórica, 
antropológica e social de determinadas telas e imagens pictóricas e fotográficas. Na tentativa de re-
cuperar uma leitura original e local, assim como a noção de que a imagem representa um suporte 
fundamental na produção de representações sociais, históricas e sociológicas amplamente negocia-
das. Permitindo que o aluno vá além dos livros, que explore o contexto histórico, tendo como suporte 
outros instrumentos de análise da História, como por exemplo, a obra de arte.

LITERATURA E PSICANÁLISE NA 
PASSAGEM DO XIX PARA O XX
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Autoria: Roberta Hernandes Alves [robertaa@lourencocastanho.com.br] 
Área: Língua Portuguesa 

Este trabalho, desenvolvido como uma sequência didática, tinha por objetivo instrumentalizar os 
alunos teoricamente para que pudessem analisar obras de várias naturezas com mais precisão e 

 528 

 529 



ENSINO MÉDIO289

propriedade, com foco nas vanguardas artísticas europeias do início do século XX e na arte mo-
dernista, especialmente a brasileira, cujo marco central é a Semana de Arte Moderna de 1922. O 
trabalho foi realizado com alunos da 3a série do Ensino Médio, teve a duração de cerca de oito aulas 
e contou com etapas que previam aulas expositivas dialogadas, leitura de textos teóricos, atividades 
escritas, análise de conto de fadas em trios, entre outras. Os recursos utilizados variaram entre 
vídeos, material impresso elaborado pela professora, uso de PowerPoint. Todas as atividades ti-
nham na figura da professora uma mediadora que apresentava e sistematizava conceitos que eram, 
primeiramente, explorados e discutidos pelo grupo classe.

LITERATURA E SOCIEDADE EM CENA
Instituição: EE Dr. Antônio Ablas Filho

Autoria: Maria Angélica Rodrigues de Sousa [marodriguesdesousa@gmail.com]  
Maria do Céu Osório Canuto dos Santos [ceudobarnabe@gmail.com]

Área: Língua Portuguesa

Literatura e Sociedade em cena foi um projeto desenvolvido em uma disciplina eletiva dentro  
do Programa de Ensino Integral. O principal objetivo foi desenvolver a leitura dos alunos através da 
aproximação dos jovens com obras clássicas da dramaturgia e da literatura luso-brasileiras. O teatro 
foi a ferramenta metodológica escolhida para promover tal aproximação. Desta forma, buscou-se 
promover então a montagem cênica de tais obras, tendo sido trabalhados os autores: Gil Vicente, Gre-
gório de Matos, Oswald de Andrade e Ariano Suassuna. Como resultado final tivemos a encenação de 
um espetáculo denominado Sou Apenas um Homem de Teatro, texto síntese montado pelo coletivo 
da eletiva que englobava obras destes quatro autores.

METODOLOGIA INTERDISCIPLINAR 
– QUEBRANDO BARREIRAS NO 

APRENDIZADO DOS EDUCANDOS
Instituição: Colégio de Aplicação de Resende – AEDB

Autoria: Líliam Carmo de Castro [liucarmo@yahoo.com.br]  
Patrícia Marques Nunes [profpatriciamarques@yahoo.com.br]

[erachid@resenet@.com.br]
Área: Química

Esse projeto visa auxiliar os alunos na interpretação dos textos apresentados nos exercícios que 
envolvem a matéria de Química, a fim de aplicar os conhecimentos de Língua Portuguesa e inter-
pretação de textos durante a realização da atividade proposta. Durante a aula de exercícios, a inter-
ferência do professor de Português explicando os elementos linguísticos levou-os a compreender, 
realizar e solucionar os problemas aplicados com base em conceitos prévios da matéria estudada 
de Química. A partir de uma análise comparativa realizada antes e pós-projeto foi possível observar 
uma evolução qualitativa e quantitativa dos educandos envolvidos, comprovando a eficácia do 
trabalho interdisciplinar aplicado.
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MEU PROJETO DE VIDA
Instituição: Colégio Eduardo Gomes
Autoria: Maria Clara Imbert Roman Macedo Anazário [manazario@uol.com.br] 
Angélica 
Área: Língua Portuguesa / Inglês

Os alunos fizeram visita à indústria de alimentos DI CUNTO. A partir da visita, os gêneros estu-
dados foram discutidos em Português e Inglês. Foi feita a produção de um fôlder em Inglês, sobre  
a própria DI CUNTO. Em Português, os alunos, na data marcada, posicionaram-se a respeito de 
suas escolhas, de qual profissão seguir. Em seguida, individualmente, planejaram seu projeto de 
vida e, consequentemente, formaram grupos por afinidades de profissões, áreas e ideias. Discu-
tiram e criaram, em grupo, suas empresas, estabelecimentos comerciais, escritórios, consultórios, 
ONGs...de acordo com seus projetos de vida.

MINECRAFT & ARDUINO
Instituição: EE Reverendo Augusto Paes de Ávila
Autoria: Jonatas Turcato Syrayama [jsyrayama@gmail.com] 
Edson Marcos Silva [edsonmat@gmail.com]
Jonatan Fernando Garcia Júnior [fraktius@gmail.com] 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Buscamos através da manipulação, manuseio e construção geométrica, construir ambientes, edi-
ficações tais quais as ambientadas no universo do jogo Minecraft. A partir dessa ambientação  
e familiarização com o universo do game, utilizamos o mesmo para explorar disciplinas e con-
teúdos de forma multidisciplinar. Em Matemática, foram exploradas as construções geométricas  
e seus cálculos etc. Na área de Linguagem (Língua Portuguesa) foram construídos videoaulas com 
resumos literários sobre obras clássicas da literatura. Em tecnologia foi utilizado as aulas de pro-
gramação em Arduino agregando maior dinamismo as maquetes e incentivando uso de tecnologias 
integradas às práticas educacionais e cotidiano Esse projeto procura apropriar-se de um elemento 
de certa forma novo, porém fortemente disseminado em nossa sociedade que são os jogos eletrôni-
cos, que também fazem parte das TICs (tecnologias de informação e comunicação). Encontramos 
no jogo MInecraft uma “desculpa” divertida e lúdica para explorar diversas áreas do currículo do 
Estado de São Paulo de forma disciplinar, associando áreas exatas, humanas, códigos e linguagens 
e tecnologia (parte diversificada) .
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MITOS OU VERDADES DA CIÊNCIA 
DA NATUREZA: RADICAIS LIVRES, 

MOCINHO OU VILÃO?
Instituição: EE Ministro Costa Manso

Autoria: Eliza Mendes Martins de Moura [elimour@ig.com.br] 
Rosimeire Aparecida de Sousa [rosicida@yahoo.com.br]

Área: Química

Existem muitas formas de conhecimento que partilharam e ainda partilham, juntamente com o 
conhecimento científico, o papel de realizar a explicação da realidade. São as formas artísticas, 
religiosas e mitológicas de conceber o mundo. Durante muitos séculos, essas várias formas de 
conhecimento se mesclaram e, em maior ou menor grau, se impuseram como formas dominantes 
na organização do pensamento. A relevância e uso das práticas experimentais e a sua relação com 
a construção do conhecimento científico podem ser observadas na compreensão contextual como 
sinônimo de observação e para comprovação de teorias. A utilização das práticas experimentais 
funciona como uma ferramenta na construção do conhecimento científico proporcionando uma 
aprendizagem significativa através da comprovação científica e, assim, oportunizando a constru-
ção do conhecimento. O conhecimento científico nos proporciona a capacidade de ampliar a nossa 
compreensão e atuação no mundo em que vivemos. Desta forma, haverá o estudo mais completo 
do tema “Radical Livre” para estimular o protagonismo e a cooperação no projeto de vida dos 
educandos; quanto mais se compreende, mais fácil fica a responsabilidade de se conhecer e viver 
plenamente a vida.

MULTIVERSO – CRIANDO 
MUNDOS E UNIVERSOS

Instituição: EE Reverendo Augusto Paes de Ávila 
Autoria: Jonatas Turcato Syrayama [jsyrayama@gmail.com] 

Sócrates Moura Santos Júnior [smsantos.jr@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Os principais objetivos desse projeto foram: Produzir, editar e lançar livro impresso com contos dos 
alunos; incentivar e elevar a cultura de leitura e produção de textos dos alunos; através da competên-
cia leitora e escrita desenvolvida, melhorar o desempenho dos alunos nas demais disciplinas do cur-
rículo nacional visto que todas dependem dessas competências. Tal projeto já havia sido proposto  
à escola e por ter extrapolado os "limites" das aulas de língua portuguesa, vislumbrou possibilidade 
de concretização e suporte em uma disciplina eletiva. Com apoio e incentivo da gestão escolar, que 
encontrou eco no incentivo e fortalecimento da autoestima dos alunos, pela possibilidade de se 
verem como escritores, sendo assim, tal projeto pretende atender a todas estas possibilidades e so-
licitações. No decorrer das aulas de língua portuguesa e demais do currículo nacional, percebemos  
a semente de muitos textos e propostas de produção textual que muitas vezes “morrem” nos cader-
nos dos alunos. Com a produção do livro impresso, o trabalho de nossos alunos poderá ir além dos 
muros da escola, assim como a imaginação e empenho dos alunos. 
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O DOCE E VENENOSO PRAZER DE 
FLANAR PELAS RUAS DO SÉCULO XIX: 
A MODERNIDADE NAS CIDADES
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
Autoria: Emmanuel Roberto de Oliveira Souza [emmanuelsouza.prof@liceuescola.com.br]
Adenilson Bezerra
Área: História

Esse projeto realizado na 3a série do Ensino Médio teve como objetivo primordial discutir  
o conceito modernidade. Por meio de uma análise apurada dos aspectos culturais, literários, geo-
gráficos e históricos de determinadas cidades da segunda metade do século XIX, buscou-se estudar 
de que maneira o conceito de modernidade ali se desenvolveu e se consolidou por meio de diversas 
expressões artísticas. Tais expressões se referem à representação que tais cidades possuem como 
espaço moderno. Foram discutidas cidades como Paris, Lisboa, Londres, Rio de Janeiro e São Pe-
tersburgo, por exemplo.

O ENSINO DA FILOSOFIA E O USO DE 
INSTRUMENTAIS DA GAMIFICAÇÃO
Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Almir José da Silva [almirfilos81@gmail.com]
Área: Filosofia

O ensino da Filosofia e o uso de instrumentais da gamificação. Como tornar o processo de aprendi-
zagem mais significativo? Ou ainda, colaborativo, e, sobretudo, vivencial? Esta foi a indagação que 
ecoou durante o ano letivo de 2015 permanecendo como um desafio e incentivo, pois os caminhos 
já haviam sido abertos e não havia como voltar atrás. Foi necessário rever alguns passos no projeto 
de “Jogo Político” implementado em 2015, com alunos do Ensino Médio, focando na simplicidade 
e acessibilidade, buscando maior jogabilidade (flexibilização e variação das regras), assim como 
trazer a cada episódio um trabalho com base em habilidades para que os estudantes pudessem 
acessar o jogo a qualquer instante, propiciando uma investigação contínua. A utilização do game 
ganha importância, pois inaugura uma nova experiência devido à personificação que o estudante 
dá ao que está sendo proposto como tema. Os processos didáticos ganham outro status devido  
à modificação dos contextos de ensino que transitam entre a sala de aula e o universo particular de 
cada aluno. E ainda, incentiva que o professor mantenha um olhar mais aguçado sobre a avaliação, 
tornando-a mais significativa a cada etapa da aprendizagem – lembrar, entender, aplicar, analisar, 
avaliar e criar (Bloom et al. 1956). Entretanto, esta alteração de paradigma de aula pode propiciar 
maior aproximação do aluno com aquilo que está sendo proposto como conhecimento, e até 
mesmo, permitir que construa novas relações ao lugar denominado “escola”.
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O ENSINO DE ESTATÍSTICA 
UTILIZANDO LÚDICO

Instituição: EE Prof. Leopoldo Santana
Autoria: Luciano Amorim Cordeiro [luciano38@hotmail.com]

Elisângela Oliveira F. da Rocha [eli_o_f@yahoo.com.br]
Área: Matemática

Este trabalho tem por objetivo descrever as experiências vivenciadas pelos bolsistas do projeto PIBID-
-CAPES, a partir de intervenções utilizando o lúdico através de jogos matemáticos em uma escola da 
rede pública estadual de São Paulo, utilizando uma adaptação do jogo 3Mvar, com intuito de revisar 
conteúdos de estatística (média, mediana, moda e variância). Durante as atividades, surgiram várias 
oportunidades de aproximação entre o professor e o aluno, facilitando as explicações e melhorando 
o relacionamento. As fichas entregues pelos alunos forneceram dados que auxiliaram a medir a satis-
fação e aprendizagem dos alunos e que foi mencionado neste trabalho, além de orientar o professor 
em suas decisões para contribuir no ensino-aprendizagem dos alunos. Através de comentários dos 
alunos sobre a utilização de jogos, foi possível verificar o quanto eles aprenderam e gostaram desta 
nova metodologia de ensino, pois torna a matemática mais fácil e compreensível.

O ENSINO HÍBRIDO NO ENSINO DE QUÍMICA
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

Autoria: Victor Vieira de Moraes Neto [victor_vmn@hotmail.com]
Área: Química

Este trabalho teve como objetivo buscar uma forma inovadora de ensinar Química, usando diferen-
tes atividades em sala de aula, como, por exemplo, textos, videoaulas e experimentos. Dessa forma, 
procura-se aplicar um conteúdo, atingindo o maior número de discentes e suprindo a necessidade 
de cada um deles. O professor utilizou o método conhecido como rotações, em que ele divide a sala 
de aula em várias estações com atividades diferentes, mas que se completam. As atividades propos-
tas envolveram textos, videoaulas on-line e experimentos sobre o assunto trabalho em teoria, o qual 
estava em alguma outra estação. Ao longo da aprendizagem, os discentes, passaram por todas as 
estações. Durante o decorrer da aula, observou-se que a maioria deles participaram das atividades. 
Nas estações em que haviam teorias, notou-se maior concentração e dificuldade por muitos dis-
centes. As atividades que envolviam experimentos, os quais eles fizeram durante a aula, chamaram 
mais a atenção. Uma lista de exercícios foi elaborada e trabalhada após a aula, concluindo-se que 
boa parte do conteúdo trabalho foi absorvido por muitos deles.
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O FLAGELO ROMÂNTICO E A 
NACIONALIDADE: A FORMAÇÃO  
DE UMA IDENTIDADE CULTURAL
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
Autoria: Emmanuel Roberto de Oliveira Souza [emmanuelsouza.prof@liceuescola.com.br]
Silvia Ferrari [silviaferrari.prof@liceuescola.com.br]
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto realizado na 2a série ano do Ensino Médio teve como objetivo primordial discutir o 
conceito de identidade nacional, fundamental na escola literária denominada de Romantismo. A 
partir de uma análise apurada dos aspectos culturais e literários de países frutos de um processo de 
colonização, buscou-se estudar de que maneira o nacionalismo romântico ali se desenvolveu e se 
perpetuou por meio de diversas expressões artísticas. As expressões artísticas trabalhadas refletem 
justamente a identidade de cada país colonizado: a análise do hino nacional, os autores de forma-
ção, musicas folclóricas, etc.

O HQ E O DESENHO DE ANIMAÇÃO
Instituição: EE Ministro Costa Manso
Autoria: Elisabete da Silva Gonçalves [bete-goncalves@ig.com.br] 
Mariana Dias de Carvelho [mari.md.dias@gmail.com]
Marcos Paulo Caeiro Andre de Moura [marcospaulo_123_321@hotmail.com]
Área: Arte – Música

O Desenho de Animação é importante para apreender a origem do cinema. Os vídeos das histórias 
criadas pelos alunos apresentam situações do cotidiano, como o preconceito e o descuido com  
a natureza. Teve como referência o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São Paulo para o 2o 
ano do Ensino Médio e foi realizado com a intenção de os alunos vivenciarem o processo criativo 
de maneira colaborativa e autônoma com solidariedade e corresponsabilidade. Utilizaram todos os 
sentidos nessa vivência, descobrindo novas sensações que os materiais provocaram e despertando 
um olhar para a estética nas produções plásticas. As produções expressam o que realizaram com 
liberdade criadora o que permitiu ampliarem seus conhecimentos. O projeto foi realizado e alcan-
çou o esperado.
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O MITO DA VALORIZAÇÃO SOBRE O 
MÉTODO CIENTÍFICO: UMA PROPOSTA 

DE DESCONSTRUÇÃO DA ÊNFASE DA 
METODOLOGIA PARA A DESCOBERTA 

DE UM PRIVILÉGIO NO ENTENDIMENTO 
DE CONCEITOS CIENTÍFICOS

Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Frederico Cesar Matias Cardoso Guedes [frederico.guedes@liceusantista.com.br] 

Área: Física

Não é incomum e às vezes é excitante observar estudantes realizando observações, medindo e ano-
tando as informações em laboratórios escolas afora. Como uma maneira elegante, e dita como 
verdade única por muitos, o Método científico é amplamente explicado, replicado e divulgado em 
livros e sistemas apostilados. A proposta elaborada desde 2015, no colégio Liceu Santista é de-
monstrar numa aula de laboratório que privilegia a elaboração de hipóteses e o entendimento 
de conceitos mais Humanos e centrados na proposta do Artigo: Sobre o Método científico que 
enfatiza a tríade pensar, fazer e sentir, evidenciando que as ciências humanas também observam 
métodos científicos.

O OLHAR FILOSÓFICO  
SOBRE A SALA DE AULA

Instituição: EE Napoleão de Carvalho Freire
Autoria: Marciano Tadeu de Souza [mtsouza77@hotmail.com]

Área: Filosofia

Reflexão filosófica acerca de como ideologias, desvalorização cultural, perde constantemente do sen-
tido de ensino formal e outros fatores se aliam para a falência do ensino brasileiro e sua consequência 
futura. A sala de aula como complicadora do sentido de estudo. É um momento voltado a olhar  
a sala de aula como uma “desconstrução” de toda a estrutura educacional brasileira, observando  
o que existe, quanto às expectativas e paliativos. A sociedade como um todo representada na sala aula, 
porém, não possui mais a capacidade original que é esperada. Voltado às pessoas que desejem pensar 
e ver a educação brasileira sob uma nova perspectiva com objetivo de novas conclusões pessoais.
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O USO DE GOOGLE MAPS COMO 
FERRAMENTA NO ESTUDO DE RUGOSIDADES 
ESPACIAIS NO ENSINO MÉDIO
Instituição: Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo
Autoria: Luis Eduardo Devai [edudevai@gmail.com] 
Área: Geografia

As recentes mudanças sociais e tecnológicas têm levantado um debate incessante sobre a utilização do 
meio virtual em processos de ensino-aprendizagem. A necessidade do professor de (re)inventar manei-
ras de levar o conteúdo ao aluno tem se tornado um desafio à criatividade do docente. Ferramentas 
disponíveis na internet podem se tornar importantes aliadas do professor nesse contexto. Entre elas, 
o Google Maps. A utilização desse aplicativo permite ao usuário elaborar mapas temáticos anexando 
imagens e vídeos e possibilitando o compartilhamento em larga escala. Para o ensino de Geografia 
tal opção permite ao aluno explorar, entre outras possibilidades, a evolução da paisagem por meio 
da identificação das rugosidades espaciais e da comparação com imagens históricas. Em uma pra-
tica pedagógica realizada com alunos do Ensino Médio da rede privada de Ourinhos (SP) foi possível 
identificar as vantagens e dificuldades do uso desta ferramenta a partir da exposição do conceito e da 
elaboração individual desses mapas temáticos. Identificamos que a presença do aluno no ambiente 
virtual – fortemente intuitivo – ainda se restringe, em parte, às redes sociais criando um dificultador 
ao seu domínio sobre outras ferramentas. A semiologia ligada à elaboração de cartogramas também 
foi um problema identificado. Apesar desses entraves, a utilização do Google Maps se provou eficiente 
como forma de introduzir, já no início do ano letivo, o uso de ferramentas virtuais para o ensino  
de Geografia e abre a possibilidade para a sua aplicação em diferentes conteúdos.

O USO DE MNEMÔNICOS NA MATEMÁTICA.
SORRINDO E MEMORIZANDO
Instituição: Colégio Santa Amália
Autoria: Camilo de Lesi Rodrigues [camilolesi@gmail.com]
Área: Matemática

“Utilizados slides com as letras e referencias visuais dos temas tratados, para que haja melhor com-
preensão. A memória é afetiva também. Acontecimentos que nos marcaram são mais facilmente 
resgatados do que outros com pouco significado. Músicas, representações e pequenos mnemô-
nicos podem criar vínculos de recordação que são buscados em nossa mente com mais facilidade 
quando necessários. Não é aplicável a tudo; há temas complexos em Matemática onde só uma 
atenção estruturada e boa bagagem permitem acompanhar, mas é possível criar momentos onde  
a descontração pode ajudar. Há relatos de alunos que tiveram uma ligação acentuada com a ma-
téria a partir de uma aula em especial, de algo que viram e do qual não se esqueceram. Não se 
faz necessário ser um professor show, apresentando algo diferente em cada momento, mas certas 
práticas podem tornar o ofício mais suave, agradável. Se eu puder aprender sorrindo, que venha!
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O USO DE REVISTAS PARA DESPERTAR 
O INTERESSE PELA FÍSICA

Instituição: Colégio Cidade de Atibaia – Anglo Atibaia
Autoria: Fernando Luis Leite Carreiro [fernandollc@uol.com.br] 

Área: Física

O objetivo do trabalho era despertar o interesse dos alunos para Física com assuntos atuais e relacionar 
os assuntos discutidos na escola com o seu cotidiano através da da leitura de revistas de ciências encon-
tradas em bancas de jornais, como Mundo Estranho, Superinteressante, Scientific American, Ciência 
Hoje e Pesquisa Fapesp. Os alunos leram reportagens indicadas pelo professor nas revistas, cujos textos 
tratavam de descobertas da Física, curiosidades dos leitores sobre fenômenos físicos e de assuntos re-
lacionados aos temas estudados na escola, sempre buscando mostrar a importância do estudo dessa 
ciência e da sua relação com o dia a dia. A leitura era avaliada em questões de provas ou através da 
entrega de resumos de algum dos textos selecionados. Os objetivos foram alcançados, com os alunos 
conseguindo entender melhor a necessidade e a importância do estudo da Física, além da sua relação 
com o cotidiano. Vários alunos procuraram outras reportagens relacionadas aos assuntos propostos 
pelo professor ou leram outras reportagens das publicações. A dificuldade encontrada no começo foi  
a forma de disponibilizar os textos para os alunos, o que foi resolvido através do uso de links das pró-
prias revistas ou de cópias digitais postadas no grupo da sala no Facebook.

ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIAS E 
PROJETOS NO COLÉGIO SANTA AMÁLIA

Instituição: Colégio Santa Amália
Autoria: Francisco Possebom [profpossebom@gmail.com] 

Rute Augusto Possebom [rute.possebom@gmail.com] 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Orientação de trabalhos

O Colégio Santa Amália, Unidade Saúde, estimula seus alunos a pesquisar, escrever e apresentar 
oralmente o que aprenderam. No Ensino Médio, passam a ter maior autonomia e a buscar o conhe-
cimento, orientados pelos professores. Nesta comunicação, daremos destaque ao processo de orien-
tação de dois grandes projetos da instituição: A Monografia e a Mostra Literária. Para a monografia, 
cada aluno da 2a série, orientado por professor da instituição, realiza pesquisas a partir do início do 
ano letivo e, no último trimestre, apresenta um trabalho escrito e faz uma defesa oral perante uma 
banca de três professores. A disciplina Metodologia de Pesquisa integra a matriz curricular daquela 
série, ensinando aos alunos técnicas de pesquisa, redação científica, padrões da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) e técnicas de apresentação oral. A Mostra Literária envolve todos os alu-
nos do Ensino Médio, sob a orientação dos professores de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua 
Espanhola e Teatro. Os alunos criam textos em prosa e em verso, imagens, músicas, empregando 
diversas mídias para isso. Professores e alunos relatam que estes adquirem maior independência e ini-
ciativa, passam a ler mais e aprimoram suas técnicas de pesquisa, argumentação, redação e oratória, 
preparando-se melhor para o Ensino Superior e para o mercado de trabalho.
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OUTROS OLHARES
Instituição: Escola de Educação Básica Feevale – Escola de Aplicação
Autoria: Ana Cândida Santos de Carvalho [anacsc@feevale.br] 
Geraldine Thomas da Silva [dinethomas@feevale.br]
[elizabeths@feevale.br]
Área: Língua Portuguesa

O “Projeto Outros Olhares” é desenvolvido pela Escola de Educação Básica Feevale – Escola de 
Aplicação – desde o ano de 2002, destina-se à 2a etapa do 1o ciclo do Ensino Médio (o que corres-
ponderia ao 2o ano do Ensino Médio). Várias disciplinas estão envolvidas na realização do pro-
jeto: História, Língua Portuguesa, Literatura, Filosofia, Sociologia, Artes, Inglês e Educação Física. 
Todas elas empenham-se, entre outros objetivos, em ampliar o repertório de leitura dos alunos, 
inserindo, gradativamente, nessa etapa, a leitura de obras do escritor Machado de Assis. O Projeto 
consiste, basicamente, na leitura e no trabalho com os textos do escritor Machado de Assis, desde  
o início do ano letivo, em todas as disciplinas relacionadas. A leitura das obras do autor acontece de 
março a junho. Em junho, os alunos precisam escolher uma das obras lidas para começar a etapa de 
escrita do roteiro de cinema (obra derivativa) para filmagem de um curta-metragem, trazendo um 
novo olhar que cruze por essa história sem que ela se perca, permitindo-se pensar, refletir e questionar 
o mundo multicultural, complexo e confuso em que se vive hoje. É como se fossem “outros olhares” 
sobre o mundo, sobre a literatura, sobre os direitos humanos, sem que se perca o primeiro olhar dado 
pelo escritor Machado de Assis há mais de cem anos. O processo de produção dos roteiros dura em 
torno de um mês. Posteriormente, em uma noite de estreia, os curtas são premiados em vários quesi-
tos como melhor direção, melhor roteiro, melhor ator, atriz.

PERCEBENDO O QUE SEI, ELABORANDO 
HIPÓTESES E INTERLIGANDO CONCEITOS: 
UMA PROPOSTA PARA AULAS DE FÍSICA
Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Frederico Cesar Matias Cardoso Guedes [frederico.guedes@liceusantista.com.br]
Área: Física

O Projeto de Física "Percebendo o que sei, elaborando hipóteses e interligando conceitos: Uma pro-
posta para aulas de Física", desenvolvido pelo Professor Frederico Cesar Guedes foi aplicado no 
Liceu Santista, em Santos, em 2015, com a proposta de explorar de modo real e cotidiano, indícios 
explicativos de conceitos da Física, aos quais os alunos já foram apresentados. Um case de sucesso, 
entre os estudantes, que em 2016 entra como parte estrutural da metodologia do ensino de ciências.  
As estratégias foram implementadas com o objetivo de tornar a Física mais significativa. Com o ob-
jetivo de conhecer a aplicação dos conceitos da cinemática vetorial existentes nos lançamentos oblí-
quos, convidamos os estudantes a identificá-los em situações de jogo de consoles, uma vez que os 
games estão presentes no cotidiano e no interesse dos jovens. O conhecimento desses conceitos se 
conecta com eles de forma investigativa, quando em um jogo de partida de futebol americano ou de 
futebol, por exemplo, os estudantes são estimulados a perceber e selecionar jogadas que apresentam 
determinado movimento. Os estudantes, após seleção de cenas do jogo de videogame, realizaram  
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a estruturação matemática e, por meio de replay, detectaram as informações necessárias para deter-
minação de alcance, velocidades horizontal e vertical. O projeto teve como resultado a confirmação 
de que estudar Física observando situações da vida real, mesmo quando retratadas em jogos, é muito 
mais significativo para os alunos e, portanto, facilita a aprendizagem.

PESCADORES DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE
Instituição: EE Ver. Alay José Correa

Autoria: Vanderlei Ribeiro [deco.rib@gmail.com]  
Sueli de Lara [delaracabral@hotmail.com] 

Área: Sociologia

O Projeto Pescadores do Rio Ribeira é um projeto interdisciplinar que é financiado pelo Governo 
Federal através do PROEMI e tem por finalidade produzir um vídeodocumentário sobre uma comu-
nidade tradicional de pescadores do Rio Ribeira de Iguape. Com este mote, pretendemos despertar 
o interesse dos alunos da e ressaltar a importância de se fazer pesquisa de campo. Acreditamos que 
a partir desta abordagem educacional os alunos se vejam como atores importantes na construção 
da cultura regional e de conhecimentos significativos dentro da escola e para ela, com a valoriza-
ção do seu saber. Desta maneira, esperamos que com sua autoestima valorizada, isto venha a ter 
reflexo positivo na escola (importante lembrar que muitos dos alunos são de famílias de pescadores 
profissionais, que ainda pescam ou que um dia pescaram no Ribeira de Iguape e que sofrem conse-
quências negativas da desestruturação da atividade pesqueira). A pesquisa teve adesão voluntária 
de professores e alunos. Realizamos pesquisas de campo nas comunidades do Alay Correa, da Vila 
Nova, do Jurumirim, do Guaviruva (situados na cidade de Registro-SP) onde moram os pescadores 
do Rio Ribeira. Para termos uma base de comparação, visitamos uma comunidade de pescadores 
do mar, a Comunidade Caiçara da Barra da Jureia-Iguape-SP. Concomitantemente às coletas de 
informações, que foram feitas através de pesquisa de campo e pesquisas bibliográficas, tivemos um 
ciclo de palestras e oficinas sobre os diversos assuntos que envolvem a pesquisa. Toda a escola foi 
envolvida no projeto, visto que é um projeto interdisciplinar. Esperamos despertar/construir com 
os alunos uma escola produtora de conhecimento, valorizando os saberes da comunidade e tentar 
reverter o quadro de distanciamento da construção/produção do conhecimento que tanto marca 
as nossas escolas.

PLANEJAMENTO ANUAL POR ÁREAS 
DO CONHECIMENTO: ARTICULANDO 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Instituição: Colégio Elvira Brandão

Autoria: Rosangela Ferneda [rosangelaferneda@yahoo.com.br]
Área: Gestão da Aula – Tema: Planejamento

Esse trabalho, com início em agosto de 2015, propiciou resultados excelentes, tendo como produto 
final um Planejamento Anual elaborado por Área do Conhecimento, sem compartimentalizações  
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e segregações. Uma ação inovadora! Rever a prática do Planejamento Escolar, permitiu-nos a efetiva 
flexibilidade necessária ao trabalho do educador, de maneira a obter um Planejamento Anual e Bi-
mestral, baseado nas Habilidades e Competências do ENEM, as quais são prioritárias para o alcance 
de um resultado mais eficaz dos alunos. A dinâmica de sensibilização traduziu o quanto se faz neces-
sária a resolução de problemas para introduzir o tema em sua concretude. Possibilitou ainda a prática 
da reflexão em conjunto, o repensar pedagógico, a escuta efetiva do outro, a consolidação da equipe, 
a pertinência dos Projetos inseridos na proposta pedagógica, a ruptura de um paradigma tendo  
o livro didático apenas como aporte teórico – como um meio e não um fim em si mesmo. Houve 
uma mudança de lugar e importância – de uma simples construção de conteúdos para a elaboração  
de conceitos, mediante a real necessidade de nossos alunos, suas prioridades de acordo com Habili-
dades e Competências. Ao retratarmos tal necessidade, colocando o educando no centro do processo 
de aprendizagem, o resultado de sucesso é inquestionável.

POR TRÁS DE UM CLICK
Instituição: EE Reverendo Augusto Paes de Ávila
Autoria: Kellen Helena Botelho Paes [kellen.port@gmail.com] 
Dilma de Lima Andrade [concludes@gmail.com]
Maria Edilene C. dos Santos [leny.maty@gmail.com]
Áreas: Física

Vivemos hoje em uma sociedade voltada para a imagem. Em que a quantidade de imagens que 
chegam até nós é absurdamente maior do que em qualquer outro período da história humana. 
Uma tecnologia que poucos dominavam até pouco tempo atrás, a fotografia se democratizou. 
Tornou-se acessível para muitos, tanto no modo de produção quanto de consumo. Assim, este 
projeto transitou sobre este aspecto, apresentando ferramentas para os alunos aprimorarem a qua-
lidade fotográfica e refletirem esta velocidade de consumo de imagens que temos hoje. Permeando  
os campos da Física, da linguagem, história e química de forma prazerosa.

PREZI – O PRAZER DA LEITURA NÃO LINEAR
Instituição: SESI CE 358 – Bauru
Autoria: Luciana Kerche do Amaral Cavalcante [luhkerche@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

O presente relato é sobre uma prática educativa envolvendo recursos tecnológicos a favor da edu-
cação, especificamente o PREZI, que é uma plataforma da web utilizada para apresentações de alto 
impacto. Ela foi realizada com alunos do Ensino Médio, do 2o ano, em duas unidades educacionais, 
de cidades distintas. O conteúdo abordado foi o gênero textual conto. Além do trabalho feito em sala 
de aula sobre ele, que abordou desde o conhecimento básico dos alunos, até mecanismos semânticos 
e discursivos, estendemos este para a plataforma digital, o PREZI, onde os alunos puderam criar uma 
forma diferenciada de escrever e ler contos, mas principalmente inovando na leitura, que não mais 
foi feita de forma linear, podendo ainda ser partilhada por usuários da web de qualquer localização 
geográfica. Usar uma ferramenta da web aliada à construção do conhecimento mostrou-se como 
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uma eficaz forma de interatividade, gerando uma aprendizagem profunda e colaborativa. Por isso, 
alunos do 2o ano do Ensino Médio foram escolhidos para abordarmos o conteúdo sobre o gênero 
textual conto, na unidade 5 do livro didático da Rede SESI de Ensino, “Movimento de aprender” (re-
ferente ao respectivo ano), observamos a dificuldade em se ler digressões feitas pelo autor Machado 
de Assis. As idas e vindas da leitura, assim como os mecanismos linguísticos e discursivos utilizados, 
provocavam medo em alguns alunos, preguiça em outros e até mesmo apatia. O que provoca prazer 
nos alunos? A leitura na web. Sabendo que ela não ocorre de forma linear, enxergamos a tecnolo-
gia digital como potencializadora da leitura e, por alicerce lógico, da escrita. E nada melhor do que  
o Prezi, onde podemos inovar na forma como dispomos nosso texto. Dessa forma, trabalhamos, de 
forma conjunta, a leitura, análise (linguística, semântica e discursiva), estrutura, técnicas narrativas 
(flasback e narração onisciente) e produção textual dentro do gênero conto, aliando o conteúdo for-
mal ao meio digital, através do Prezi, promovendo assim um cenário escolar integrado com vivências 
multimídia, onde a linguagem escrita somou-se à visual e isso animou os alunos-autores a serem 
também leitores. Entendemos que a sociedade que hoje se configura exige que a educação prepare  
o aluno para as novas situações que encontrará no seu dia a dia. Assim, dinamizamos a aprendizagem 
dos alunos ampliando suas habilidades cognitivas, através da leitura interativa multimídia.

PRODUÇÃO DE MIDIA LIVRE NO 
ENSINO DE MATEMÁTICA

Instituição: Colégio Rio Branco, Colégio Renascença, Assessoria Redexplica
Autoria: Tiago Bevilaqua [tiago@redexplica.net]

Área: Matemática

Esse projeto trata de proporcionar aos alunos uma experiência de produção totalmente baseada nos 
preceitos da aprendizagem centrada no aluno (student centered learning). Deixando os alunos serem 
autores da elaboração inclusive da proposta da produção, além de simplemente executá-la, fez com 
que meus trabalhos evoluíssem de seminários tradicionais acompanhados de cartazes ou slides para 
vídeos super produzidos, simulações, sites e campanhas em redes sociais. O trabalho foi desenvolvido 
usando plataformas sociais Instagram, Facebook e Edmodo, além dos Google Apps For Education, 
YouTube e GeoGebra. Confira um pouco do resultado em: bit.ly/museu2em2015

PROGRAMA FUTURO
Instituição: Eduinvest

Autoria: Sofia Oliveira [sofia.carvalho@programafuturobrasil.com.br]
Myrian Castello [myrian@programafuturobrasil.com.br]

Marco Gregori [marco.gregori@eduinvest.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O Programa Futuro é um projeto de empoderamento voltado para jovens para que desenvolvam 
habilidades e realizem seus sonhos, para que vivam e criem um mundo melhor através de si e da 
escola. Desde Junho de 2015 realizamos sonhos juntos com estes jovens. Os sonhos realizados foram, 
por exemplo: construir uma casa TETO para uma familia carenciada, onde os jovens mobilizaram 
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todas a sua rede para arrecadar o dinheiro necessário; conhecer e realizar um mini Programa Futuro 
num Orfanato, realizar ações na Paulista para compartilhar sonhos com mais pessoas, criaram uma 
RODA de conversa na escola, de aluno para aluno, para falarem sobre temas tabus, modificação de 
um banheiro na escola e escrever um livro. O Programa Futuro tem se revelado um sucesso pela 
aproximação do aluno e sua família na escola, melhoramento de notas e reforça a linguagem inova-
dora das escolas. Trabalhando as habilidades já descritas, temos a certeza de formar jovens capazes 
de enfrentarem as mudanças constantes, empreendendo e criando soluções alternativas e criativas. 
Os nossos sonhos fazem mais, com mais pessoas, em lugares diferentes, queremos que o Programa 
Futuro contagie o Brasil e o Mundo, porque todo o mundo tem um sonho e juntos somos mais!

PROGRAMA ORIENTA: ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL NA ESCOLA
Instituição: Psicologa, Orientadora Profissional Autonoma
Autoria: Marina Segnini dos Santos [marsegnini@gmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Orientação profissional

Apresentação de um programa de orientação profissional desenvolvido dentro da escola para os alu-
nos do 3o ano do Ensino Médio. O objetivo do trabalho foi oferecer a esses jovens um espaço de auto-
conhecimento, desenvolvimento emocional e auxílio na busca de informação a fim de promover uma 
escolha madura do curso de graduação, ou seja, uma facilitação no processo de escolha profissional. 
Foram realizados 10 encontros, 2 individuais e 8 em grupo. Inicialmente, há atividades e exercícios 
que provocam uma reflexão sobre si-mesmo (autoconhecimento), e posteriormente, atividades que 
auxiliam o jovem a se organizar internamente em relação as possibilidades de cursos e o mercado de 
trabalho.

PROJETO "ATUANDO ATUANTE"
Instituição: Colégio Miguel de Cervantes
Autoria: Elisabete Martins da Silva [elisamartinssilva@gmail.com] 
Área: Educação Física

Este projeto está direcionado para alunos do Ensino Médio da modalidade Corpo e Expressão, den-
tro da disciplina Educação Física, e visa fazer com que os alunos percebam como a mudança ocorre de 
dentro para fora e de fora para dentro através de momentos vividos. Construir a consciência corporal; 
Estimular a criatividade; Explorar a autoimagem; Melhorar a autoestima; Desenvolver o pensamento 
crítico; Analisar o próprio comportamento em relação ao outro; Construir uma consciência solidária. 
Além de promover o autoconhecimento e melhorar a sua autoimagem, buscamos aumentar a cons-
ciência social dos alunos mostrando a realidade cultural e social de adolescentes de comunidades 
locais nos quais o colégio colabora.
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PROJETO ARDUINO: UMA ANÁLISE 
ATRAVÉS DO OLHAR DOS ALUNOS

Instituição: Colégio Miguel de Cervantes
Autoria: Paula Fernanda Ferreira de Sousa [paula.sousa@cmc.com.br]

Andreza Fernanda Concheti [andreza.concheti@cmc.com.br]
Área: Física

Esse trabalho visa apresentar uma análise da opinião de meninos e meninas com respeito à participa-
ção em um projeto de caráter tecnológico envolvendo a plataforma Arduino. O projeto faz parte de 
uma disciplina oferecida pela escola que constitui um conjunto de diferentes temas opcionais para  
os alunos. Para o período em análise, primeiro semestre de 2015, participaram 4 meninas e 12 meninos 
que responderam a um questionário, elaborado através do formulário do Google, no início e no final do 
projeto. As informações referentes a cada pergunta dos questionários foram categorizadas a partir das 
respostas dadas pelos entrevistados e os resultados apontam para uma discussão sobre a percepção de 
meninos e meninas com respeito à questão de gênero em atividades com o viés tecnológico/científico.

PROJETO KIMIKANDO COM KAKÁ
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

Autoria: Carlos Alberto Pereira de Campos [tiokaka@objetivosorocaba.com.br]
Área: Química

O Projeto Kimikando com Kaká foi criado no ano de 2013 pelo Professor Carlos Alberto Pereira de 
Campos (Kaká), Professor de Química e Biologia, Especialista em Energia Nuclear na Agricultura  
e Psicopedagogo, tendo como objetivo principal proporcionar aulas de química mais dinâmicas e 
diversificadas, que fossem verdadeiramente encantadoras. Dessa forma, o projeto norteia-se pelo con-
ceito de “Encantar para Ensinar”, utilizando-se do lúdico e dos recursos midiáticos, hoje tão presen-
tes em sala de aula e, muitas vezes, tão pouco explorados ou até mesmo inibidos. Assim, ferramentas 
como Youtube e Facebook ganham papel de destaque neste projeto, colocando o educando não ape-
nas como agente passivo, receptor do conhecimento, mas também como agente ativo, participante 
do processo de construção do conhecimento e possibilitando o despertar de novas aptidões e talentos.

PROJETO MAT/FIS, DESPERTANDO INTERESSE 
ATRAVÉS DE ATIVIDADES DO MATHEMA

Instituição: EE Ministro Costa Manso
Autoria: Melissa Mitie Miyasaki [melviseven@yahoo.com.br]

Maria Graziela Alvarenga dos Santos [grazialvarenga@hotmail.com]
Área: Matemática

Neste projeto desenvolvemos, exploramos e adaptamos atividades propostas no curso Mathema, 
em nossas aulas de Matemática e Física do Ensino Médio. São atividades diferenciadas como jogos 
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e experimentos de laboratório, que visam estimular o interesse do aluno. Os recursos utilizados 
para desenvolver os trabalhos foram componentes do material escolar básico e alguns materiais 
presentes no cotidiano do aluno, além de multimídia. Os resultados obtidos foram satisfatórios  
e puderam ser analisados através das discussões realizadas em sala de aula, após a aplicação de 
jogos e também nos relatórios elaborados após as atividades experimentais.

PROJETO MURAL E VIRTUAL: ESPAÇO DE 
INTERAÇÃO, CONHECIMENTO E CIDADANIA
Instituição: EE Prof. Eurico Figueiredo
Autoria: Fernanda Correia Silva [nandaco@yahoo.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Vestibulares e primeiro emprego

O presente trabalho tem como fim divulgar a ação da E.E. Prof. Eurico Figueiredo frente ao Projeto 
Mural que desde 2012 é um local de informes específicos, utilizando a psicologia das cores no intuito 
de esclarecer alunos, funcionários e professores nos seguintes temas: a)Vestibulares e Vestibulinhos; 
b)Estágios e Empregos e c)Cursos e Concursos. A escola conta também com um espaço virtual atra-
vés de uma página oficial, com o intuito de manter o contado com ex-alunos, resgatando a memória 
da Unidade Escolar; informar a comunidade sobre cursos, concursos, vestibulares e vestibulinhos, es-
tágios, empregos, shows e dicas de estudo; além de entreter e usar as redes sociais a favor do processo 
de ensino e aprendizagem. A justificativa do projeto vem ao observar que os murais da escola não 
produziam a função de informar. Percebeu-se um vício popular de não prestar atenção em informa-
ções de um determinado mural, por eles comumente serem um tanto desorganizados. Analisando os 
problemas, os métodos utilizados para construção de uma melhor comunicação para a comunidade 
foi usar a Psicologia das Cores no processo de organização dos informes. Usou-se dois murais anti-
gos e, os unindo, foi criado um mural maior, dividindo-os em setores (com as cores azul, amarelo  
e vermelho). O intuito do espaço virtual, foi reforçar alguns informes já divulgados fisicamente, am-
pliando a cobertura de comunicação, criando uma rede de possibilidades para aperfeiçoamento não 
só para os alunos, mas para toda comunidade escolar. Desse modo, conseguiu-se chamar a atenção, 
principalmente dos nossos alunos, para informações pertinentes à sua continuidade nos estudos  
e seu aperfeiçoamento profissional, além de aproximar ex-alunos através da memória afetiva e dos 
pais a partir do cotidiano escolar.

PROJETO SAÚDE E BEM 
ESTAR/LEGUMINOSAS
Instituição: Colégio Magister
Autoria: Heliana Maria do Carmo Barbosa Han [heliana.han@gmail.com] 
Área: Biologia

A disciplina projetos tem como objetivos gerais dar um sentido mais amplo às práticas escolares 
levando os alunos a terem uma relação mais direta com assuntos que façam parte do seu cotidiano 
e também proporcionar práticas pedagógicas que os estimulem a se tornarem corresponsáveis pela 
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própria aprendizagem. Os objetivos específicos são: no projeto saúde e bem-estar, apresentar para 
os alunos informações valiosas sobre bons hábitos alimentares e conscientizá-los para uma vida 
saudável plena. No projeto leguminosas, o objetivo central é a elaboração da metodologia científica 
(envolvendo o plantio e crescimento de feijões), com a elaboração de um plano experimental, obser-
vação, coleta de dados, discussão dos resultados obtidos e conclusões.

PROPOSTA PEDAGÓGICA DIFERENCIADA 
NA SERRA DO MAR – SP

Instituição: Colégio COC Novomundo
Autoria: Luciano Mizael Dias [mizaell.d@gmail.com]

Sônia Aparecida de Brito [aparecidadebrito@gmail.com]
Área: Ciências Naturais

Este trabalho interdisciplinar teve como finalidade conscientizar os alunos em relação às questões 
de preservação ambiental e promover uma visão integradora nas diversas áreas do conhecimento. 
Após a realização de uma trilha na região da Serra do Mar-SP, os alunos fizeram uma grande quan-
tidade de observações, anotações e coletas do ambiente e dos organismos encontrados. Também 
foi verificada a percepção e a sensibilidade em relação ao meio urbano e à mata Atlântica incluindo 
coletas de amostras de água e solo para análise em laboratório. Em laboratório os alunos foram 
divididos em grupos para análise do material coletado durante o percurso. Todos os resultados 
foram apresentados em formato científico para uma banca examinadora.

QUÍMICA: LINGUAGEM, 
HISTÓRIA E REFLEXÃO

Instituição: Colégio Magister
Autoria: Alexandra Blumtritt [ale.blum@gmail.com]

Área: Química

O traçado da disciplina Química no Colégio Magister tem incluído em seu contorno temas que 
envolvem linguagem, história, filosofia e a reflexão sobre os fenômenos observados no mundo 
através da leitura e do desenvolvimento de projetos coletivos e individuais. A leitura de textos  
diversificados propicia aos jovens o contato com o vasto vocabulário técnico em ciências e ensina, 
na prática, a importância do registro para a perpetuação e avanço do conhecimento. A História  
e a Filosofia rompem com o paradigma de que a ciência é absoluta e imutável, mostrando-a como 
fruto da construção humana. O desenvolvimento de projetos interdisciplinares discutem as fron-
teiras das ciências e os projetos individuais destacam o protagonismo dos estudantes sob a forma 
da figura do jovem pesquisador e desenvolvedor de ideias de ordem prática em Química. Assim,  
a disciplina Química tem procurado corroborar no desenvolvimento da autonomia dos estudantes.
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RAZÃO & EMOÇÃO
Instituição: EE Ryoiti Yassuda
Autoria: Loris Frasinelli [loris.frasinelli@hotmail.com]
Silvana Martins [professorasilvanamartins@gmail.com]
Área: Matemática

O projeto visa conhecer e criar diferentes jogos e suas regras, desenvolvendo seu raciocínio lógico. Os 
alunos vivenciam diferentes jogos, utilizam tabuleiros, cartas e jogos on-line. Após este momento 
eles iniciam seus projetos de criação, buscam conhecer sites de jogos, elaboram ideias que ainda não 
existem no mercado, mas sempre procurando olhar os problemas sociais, como doenças, deficiências 
e prevenção. Após a pesquisa os alunos iniciam a montagem de seus jogos, utilizando materiais di-
versos. Como resultado final os jogos desenvolvidos pelos alunos são apresentados e praticados pela 
comunidade escolar.

REDIGIRCES:ENSINO HÍBRIDO 
PARA PRODUÇÃO DE TEXTOS
Instituição: Colégio Espírito Santo
Autoria: Cristiane Imperador [crisimperador@hotmail.com]
Márcia Azevedo Coelho[mazevedocoelho@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Este projeto tem como objetivo apresentar um Curso de Produção de Texto, desenvolvido com 
estudantes do Ensino Médio, o qual concilia encontros presenciais com o modelo pedagógico cha-
mado flipped classroom, ou sala de aula invertida, fazendo uso do Ensino Híbrido. O curso, ainda 
como projeto piloto, já apresenta evidências de que esse modelo pedagógico, divulgado inicial-
mente por Bergmann e Sams (2012), tem grande potencial de promover uma aprendizagem mais 
significativa, individualizada e colaborativa, aprimorando a relação entre estudantes e professor. 
Essa possibilidade de organização curricular diferenciada permite ao estudante o papel de sujeito 
de sua própria aprendizagem, com o uso de tecnologias da informação e comunicação, ambientes 
virtuais, videoaulas e outras possibilidades de interação virtual, reconhecendo a linguagem como 
atividade humana e aspecto fundamental para a construção do conhecimento. Os resultados de-
monstram que o curso, desenvolvido por meio do Ensino Híbrido, promove maior desempenho 
sobre os usos da língua, aprimoramento da produção textual, além de favorecer o desenvolvimento 
de habilidades e competências para a busca e aplicação da informação, com o uso da tecnologia, em 
um ambiente em constante mutação.
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REESCRITA MIDIÁTICA DE OBRA 
LITERÁRIA CÂNONE

Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Autoria: Anne Cristina Barbosa Peres [annecristina.peres@mackenzie.br]

Liliane Barros Oliveira Delorenzi [liliane.dlorenzi@mackenzie.br]
Área: Língua Portuguesa

Este projeto foi criado a partir da reflexão indagadora e desafiadora sobre a importância da leitura 
para uma sociedade que pretende ter leitores críticos e reflexivos. Segundo a professora Marisa La-
jolo, lemos para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanto mais abrangente 
a concepção de mundo e de vida, mais intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que pode  
e deve começar na escola, mas não pode (nem costuma) encerrar-se nela. Frequentemente ouvimos 
os alunos reclamarem acerca das leituras obrigatórias e os docentes afirmarem que os alunos não 
leem os livros cânones, apenas recorrem a cadernos de resumos e aos textos de análise disponíveis 
também na internet. Essa tecnologia, empregada para pesquisar resumos e análises literárias pode 
ser utilizada como uma ferramenta contemporânea e motivadora para a leitura desses livros. O 
foco deste projeto é a prática pedagógica desenvolvida nas aulas de Literatura e Produção de texto 
do Ensino Médio de uma escola particular, situada no bairro de Higienópolis, na cidade de São 
Paulo. Essa prática está pautada na organização e produção de vídeos e/ou power points desenvol-
vidos pelos educandos do primeiro ano do Ensino Médio, a partir da leitura do livro Auto da Barca 
do Inferno, escrito por Gil Vicente. Os alunos escolhem as personagens tipificadas que representam  
a sociedade atual conforme as características identificadas nas personagens apresentadas na obra 
vicentina, e contextualizam o enredo, reescrevem a obra. Gil Vicente foi escolhido pela possibili-
dade plural de leitura de sua obra escrita com tom crítico, pois ele intentava conscientizar a socie-
dade portuguesa sobre os problemas éticos, assunto muito relevante na atualidade brasileira.

REFLEXÕES ACERCA DE ASPECTOS  
DA NATUREZA DA CIÊNCIA A PARTIR DA 

REPLICAÇÃO DE EXPERIMENTOS HISTÓRICOS 
DE CHARLES DARWIN – 1809-1882

Instituição: Instituto Federal de São Paulo, Campus Campos do Jordão – Liceu de Artes e Ofícios
Autoria:Kelma Cristina de Freitas [kfreitas123@gmail.com]

Luciana Valéria Nogueira [luavnogueira@gmail.com]
Mariana Astolpho Uieda [mari.astolpho@gmail.com]

Área: Biologia

O presente trabalho apresenta os resultados alcançados junto a alunos do 2o ano do Ensino Médio 
a partir de uma sequência didática focada na replicação de experimentos históricos de Charles Dar-
win (1809-1882). A História e a Filosofia da Biologia foram utilizadas como estratégias didáticas 
para o levantamento e discussão de aspectos da Natureza da Ciência (NdC). Por meio de experimen-
tos, leitura de textos e a escrita de um artigo científico, percebeu-se que os alunos entendem que 
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a ciência é um construto humano com forte influência do contexto histórico e social, mostrando 
um bom entendimento de aspectos do fazer científico. No entanto, ainda persistem visões menos 
informadas, tais como, o papel crucial do experimento como prova de hipóteses, bem como certa 
neutralidade dos cientistas e a proposição de verdades científicas. Acreditamos que nosso trabalho 
possa trazer subsídios importantes para a área na medida em que a estratégia utilizada se mostrou 
bastante potente no sentido de tornar os alunos mais críticos em relação às práticas científicas, não 
obstante ainda termos um longo percurso pela frente.

RELEITURAS DO INFERNO DE DANTE
Instituição: Escola Viva
Autoria: Gabriela De Oliveira Fonseca [gabriela.de.oliveira.fonseca@gmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Esse trabalho visa aproximar os alunos da obra A Divina Comédia – Inferno, de Dante Alighieri, 
observando como temas da literatura clássica e medieval são retomados e ressignificados a partir 
da cosmologia criada pela autor. O trabalho partiu da leitura mediada integral de dois cantos do 
Inferno com os alunos da 1a série do Ensino Médio e propôs a escrita de releituras poéticas, teatrais 
e em prosa a partir da experiência didática. Os textos finais foram expostos em uma sala onde 
um labirinto de cortina simulou os nove círculos infernais. Objetos, maquetes e desenhos tam-
bém foram exibidos. O filme L'Inferno, de 1911, ruídos, gritos e leituras dos alunos compuseram  
o ambiente-instalação. Produto final: livro-compilação dos textos finais.

S.O.S PLANETA TERRA
Instituição: EE Ryoiti Yassudar
Autoria: Felipe de Paula Batista Cesar [felipegeodepaula@hotmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Meio Ambiente

Desenvolver um trabalho de Educação Ambiental a fim de colocar em pauta as principais ques-
tões contemporâneas ligadas a este tema, como, por exemplo, os impactos negativos das ações 
antropogênicas sobre os recursos naturais, que têm afetado drasticamente as relações ou intera-
ções biogeoquímicas dos ecossistemas, gerando uma série de desequilíbrios ao meio, atingindo 
em nosso século limites críticos que clamam por uma ação urgente de toda a comunidade hu-
mana global. Dentre estas ações, uma das mais urgentes e necessárias é a promoção de um novo 
nível de consciência de quem somos e qual o nosso papel ecológico neste planeta, e este esforço 
deve atingir todas as esferas da sociedade.
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SABOR CHOCOLATE
Instituição: EE Reverendo Augusto Paes de Ávila

Autoria: Elaine Cristina Michelette [elainecristinamichelette@gmail.com]  
Kelly Custódio Delfino [kcdkelly@gmail.com]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Empreendedorismo

Esse projeto visou observar, vivenciar uma empresa escola. Materiais utilizados foram os recursos 
investidos por eles, lucro de vendas, utilizando o apoio e assessoria do SEBRAE. O trabalho foi 
realizado em disciplina –Eletiva com jovens de 15 a 18 anos em todas as séries do Ensino Médio. 
Sabor Chocolate foi uma investigação do tema chocolate fundamentada em metodologia de pes-
quisa, para o levantamento de informações em vários âmbitos: arte, cultura, literatura, influência 
histórica, social no Brasil e no mundo. Uso da metodologia de empreendedorismo (SEBRAE) para 
a criação de empresa escola foi mais que um método, foi o grande impulsionador de todo o projeto. 

 SCIENCE GO! – TRAZENDO O MUNDO 
REAL PARA DENTRO DA SALA DE AULA

Instituição: Colégio Arbos
Autoria: Gustavo Ribeiro Araújo [gustavora77@gmail.com]  

Área: Física

Esse projeto visa repaginar e subverter a lógica do estudo de ciências na sala de aula. O aluno 
tem papel importante em cada assunto proposto pelo professor, já que através dos materiais tra-
zidos por eles, o ponta pé inicial era dado. Uma vez que o aluno tem que buscar, "em seu próprio 
mundo", exemplos e situações que remetem ao conteúdo proposto, ele já vem para a aula com dú-
vidas, curiosidades e com um olhar mais concreto para todos os assuntos que costumam ser vistos 
apenas como "contas, problemas, situações abstratas e fora de contexto no universo deles". Essa 
liberdade, autonomia e participação ativa dos alunos revelaram uma nova maneira de se interessar 
e estudar a ciência, mais especificamente, a Física.

SEJAMOS TODOS FEMINISTAS
Instituição: Colégio Liceu Santista

Autoria: Cínthia de Oliveira Araújo Monteiro [cinthia.monteiro@liceusantista.com.br]
Área: Sociologia

O projeto de discussão dentro do livro Sejamos todos feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie, foi 
uma maneira de trazer a questão do feminismo de maneira mais fácil e acessível para os alunos de 
Ensino Médio. É uma leitura leve e de fácil entendimento, que não dispensa uma leitura mais apro-
fundada sobre o assunto, mas se mostrou uma excelente introdução. Os alunos foram capazes de 
refletir sobre questões de diversidade, não somente na questão de gênero, mas a diversidade cultural 
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que a perspectiva da autora nigeriana propicia. A compreensão do tema e o impacto do projeto fica 
claro na produção do trabalho final dos alunos, que foram os vídeos sem qualquer interferência da 
professora na produção, e que apresentaram criatividade e diferentes percepções acerca do tema.

SEQUÊNCIA DE APRENDIZAGEM TEMÁTICA: 
O CONCEITO DE ELEMENTO QUÍMICO
Instituição: Universidade Federal de São Paulo
Autoria: Raquel Santos Palma [raquelspalma@gmail.com]
Luciana Silva Soares [lusilvasoares@ig.com.br]
Área: Química

Tanto para os alunos do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio a Química é tida como uma 
das matérias mais difíceis e complicadas de estudar, porque envolve muitos conceitos abstratos  
e complexos (SILVA, 2011). As consequências da falta de interesse pela Química são: o desenvolvi-
mento da deficiência de aprendizagem nessa modalidade que resulta no fracasso escolar, em repe-
tências ou evasões e o desconhecimento desta ciência presente nas ações do seu cotidiano. Segundo 
(MASETTO, 1997), para que ocorra uma aprendizagem significativa, o aluno precisa se envolver 
de tal forma que consiga relacionar o que está aprendendo com os saberes e experiências que já 
possui, possibilitando ao estudante a ressignificação e a aplicação de conhecimento constituído a 
partir do espaço escolar para todo seu âmbito social. Nessa perspectiva, o Subprojeto/Química (in-
terdisciplinar) do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de São Paulo, 
campus Diadema/SP, trabalhou o tema “Alquimia” e utilizou de alguns recursos didáticos como 
forma alternativas para a alfabetização científica dos alunos como, por exemplo, leitura de textos, 
seminário, linguagem teatral, experimentação, ludicidade através de jogos, entre outras atividades 
que favoreceram a contextualização histórica do conhecimento científico.

SER OU NÃO SER
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: EE Alberto Torres [valterbiologo@hotmail.com]  
Área: Língua Portuguesa

Esta disciplina eletiva falou da história do teatro, seu surgimento, sua função. Os alunos assistiram 
a vídeos sobre o surgimento do teatro e sua importância na Grécia Antiga. Em seguida, tratamos 
de sua função social, a questão da representação de papéis, seu aspecto na formação humana e sua 
filosofia. Após essas discussões, trabalhamos com o gênero dramático, conceito e principais dra-
maturgos. Os alunos realizaram leituras de alguns textos dramáticos de diversos autores. Houve 
estudo dos textos e discussões constantes. Os alunos escolheram textos para serem dramatizados 
na culminância. Alguns alunos produziram textos.
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 SEXUALIDADE E SAÚDE
Instituição: EE Dr. Antonio Ablas Filho

Autoria: Antonio Menezes Dantas [dantasbio2@gmail.com] 
Renata Roso do Amaral [renatafefis@hotmail.com]

Área: Biologia

Esta vivência trata da observação e estudo do despertar da sexualidade dos jovens. Com isso, ve-
rificar conceitos, assuntos e práticas que rodeiam a sexualidade humana, para capacitar o aluno 
ao conhecimento e respeito do seu corpo e, consequentemente, o do seu colega. Trazendo este 
universo da sexualidade para a sala de aula, pôde-se entrar no universo científico da pesquisa; 
rodas de conversas e debates; convites de profissionais da área, tudo para a especialização dos 
alunos. Preparando-os para uma nova visão do seu corpo e do estado de consciência. A culminân-
cia traz em si o êxtase da realização de um trabalho construído por todos, de um trabalho feito 
com consciência interpessoal. Os três trabalhos finais coroam o protagonismo, a subjetividade  
e a ciência contidos nos princípios deste trabalho vivência.

SINGING & LEARNING
Instituição: EE Ministro Costa Manso

Autoria: Amelia Cesar Enrietti [ameenrietti@hotmail.com]
Área: Língua Estrangeira – Inglês – Habilidade oral

Esse projeto visa interpretar e explorar produções musicais diversas em língua inglesa, ampliar  
o repertório musical dos alunos e desenvolver neles a capacidade de falar em público. Desenvolver e 
ampliar as possibilidades de confecção de material virtual para passar as informações com o maior 
clareza e modernidade, além de estimular a oralidade e fluência do idioma através de canções atuais, 
ou não, com estratégias lúdico-pedagógicas promovendo momentos de descontração e espontanei-
dade. Os demais alunos se motivam com dados pouco conhecidos de alguns intérpretes estrangeiros.  
O trabalho desenvolvido com alunos do Ensino Médio surgiu da necessidade de desenvolver habilida-
des orais pouco desenvolvidas normalmente em sala, devido ao grande numero de alunos por turma.

SUPER PODERES: FICÇÃO OU REALIDADE?
Instituição: Colégio Madre Paula Montalt

Autoria: Josenildes Teodoro da Costa [profnildo@bol.com.br]
Área: Física

O objetivo deste projeto "Super Poderes: Ficção ou realidade" é desenvolver nos alunos um com-
portamento investigativo, através da comparação com o que acontece nas histórias em quadrinhos 
e filmes (ficção), com a realidade científica através dos conceitos aprendidos sobre gravidade, queda 
livre, peso, inércia, força, propagação de ondas, entre outros. Para realizar a pesquisa sobre os po-
deres dos super-heróis os alunos observaram, registraram dados e levantaram hipóteses mostrando 
que muito dessa ficção jamais poderia ocorrer, enquanto outros fenômenos seriam possíveis já que 
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apresentam fundamentos científicos. Outro objetivo inserido no trabalho, devido ao tema atrativo 
para a faixa etária, é a aproximação do aluno da disciplina e criar o hábito de enxergar a Física como 
base de fenômenos cotidianos.

TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO 
FÍSICA: ALTERNATIVA PARA O 
APROFUNDAMENTO TEÓRICO
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro
Autoria: Fábio Alves de Oliveira [foliveira@portoseguro.org.br]
Luiz Sanches Neto [luizitosanches@yahoo.com] 
Área: Educação Física

Com a intenção de elaborar e formalizar o argumento prático, analisamos uma proposta de ensino 
situada em uma escola particular da cidade de São Paulo, onde o professor lançou mão das tecno-
logias digitais para o tratamento pedagógico do conteúdo. O professor compartilhou com alunos 
do 2o ano do Ensino Médio uma possibilidade de interação entre: o uso da tecnologia, a aprendiza-
gem entre pares (peer learning) e a vivência dos esquemas táticos do basquetebol. A partir do envio 
da temática da aula à turma, através de uma plataforma digital utilizada pela escola, os alunos 
puderam antecipar autonomamente o aprendizado do conteúdo, passando por uma espécie de 
aula invertida (flipped classroom). A aula começou com uma breve discussão sobre os esquemas 
táticos empregados no basquetebol. Em seguida, os alunos iniciaram o processo de aprendizagem 
entre pares e foram organizados em grupos. Então, os esquemas táticos elaborados pelos próprios 
alunos foram transportados graficamente para um aplicativo chamado Coach Note, que fun-
ciona como simulador tático. Após a assimilação das jogadas por parte de todos os componentes 
dos grupos, os alunos vivenciaram os esquemas táticos na quadra, ou seja, colocaram em prática  
a teoria estudada. Como avaliação desse processo, foi utilizado um filme registrado pelos próprios 
alunos a partir da captura de imagens realizadas pelas câmeras GoPro, que foram instaladas nos 
armadores das equipes. Os alunos que participaram dessa estratégia de ensino apresentaram signi-
ficativas mudanças atitudinais como protagonismo, cooperação, envolvimento, respeito às regras 
e combinados. A parte conceitual da aula ficou reforçada com as discussões após a exibição do 
filme registrado pelos alunos. Entendemos que a análise da ação docente, a partir da argumentação 
prática, pode ser um fator preponderante para a formalização dos saberes docentes, bem como um 
potencializador das experiências dos professores e alunos.
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TEODOLITO – DA TEORIA À PRÁTICA
Instituição: EE MMDC

Autoria: Diego Mubarack de Melo [diego.mubarack@gmail.com] 
Paulo Bier Barbosa [professorbier@yahoo.com.br]

Área: Física

Este projeto visa aguçar e desenvolver o pensamento científico aos alunos. Com o principal foco na 
instrumentação científica, os alunos construíram um teodolito a partir de materiais reciclados e de 
baixo custo. A partir deste momento, o contato com o instrumentos, aliado ao arcabouço científico 
adquirido ao longo dos semestre e todo o conhecimento teórico, partiu-se para a prática instru-
mental, observacional e cálculos. Durante a realização de todas as etapas, os alunos demonstraram 
preocupações e identificaram as limitações que seus instrumentos produziram no momento da 
prática, a discussão foi ampliada a partir do momento em que perceberam que se o instrumento 
não fosse devidamente construído e os dados coletados não seguissem um mínimo de padrão, as 
suas leituras e cálculos estariam totalmente errados.

TIETÊ, TÔ DE OLHO EM VOCÊ
Instituição: EE Ministro Costa Manso

Autoria: Edylene Alves Cardoso Boccoli [edylene.cardoso@gmail.com]
Laura Rongetta [rongetta.professor@gmail.com]

Área: Biologia

O desenvolvimento desordenado das grandes cidades, aliado à ocupação de áreas de mananciais  
e ao crescimento populacional, provoca o esgotamento e poluição das reservas naturais da água doce. 
Diante disso, o projeto abordou conceitos relacionados à importância ambiental, histórica, socioeco-
nômica dos rios da cidade de São Paulo, em especial o rio Tietê e o rio Pinheiros. Durante o projeto,  
o aluno participou ativamente na caracterização e no diagnóstico socioambiental de uma bacia hi-
drográfica, sendo capaz de refletir e buscar soluções para as questões ligadas à escassez e qualidade da 
água, que é o nosso melhor bem.

TIMING, ESTÉTICA E ANIMAÇÕES: RECURSOS 
VISUAIS NAS AULAS DE HISTÓRIA

Instituição: Sant´anna International School
Autoria: Wallace Lima Geraldi [wlgeraldi@gmail.com]  

Tiago de Paula Cunha [tiagodpcunha@gmail.com]  
Área: História

Como chamar a atenção dos alunos para temas muitas vezes subjetivos? Como incrementar as 
aulas de história com histórias ilustradas? Acreditamos poder contribuir com dicas simples que 
funcionam consideravelmente bem em nossas aulas. Utilizando ferramentas de uso cotidiano de 
professores, como PowerPoint, Prezi, Keynote, Google Slides e até mesmo o Paint, pretendemos 
demonstrar como é possível usar a criatividade para despertar o interesse dos alunos nas aulas 
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de História. Esse interesse pode se manifestar de duas maneiras: tanto ao aumentar a atenção dos 
alunos em momentos expositivos das aulas, quanto ao incentivá-los a conhecer melhor os assuntos 
que devem apresentar em seminários ou apresentações desse tipo. Percebemos que o timing e o uso 
dos recursos visuais de uma maneira mais amigável (mais próxima da realidade dos alunos, que 
muito se apegam à estética) promove um maior interesse nas atividades propostas, nas explicações 
e no desenvolvimento de novas habilidade que aprimorem suas apresentações.

TITULAÇÃO DO ÁCIDO ACÉTICO NO VINAGRE
Instituição: Colégio Albert Sabin
Autoria: Cláudia Regina Martins [claudiaregmartins@gmail.com]
Área: Química

Para determinar o teor de ácido acético (CH3COOH) encontrado em uma amostra de vinagre comum 
comercial, adquirido em supermercado, realizou-se a titulação de uma amostra de vinagre diluído 
com uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,10 mol/L. Após registrar o volume de hidróxido 
de sódio gasto na titulação e calcular a massa de ácido acético presente na amostra de vinagre, foi 
obtido o teor de ácido acético na amostra. O procedimento foi realizado por quatro grupos de alu-
nos do segundo ano do ensino médio e os resultados foram registrados em tabela para posterior 
comparação. Alguns conhecimentos tais como, concentração em mol/L e estequiometria das reações 
envolvidas foram abordados para facilitar a compreensão dos cálculos. Uma das titulações foi reali-
zada medindo-se a variação de pH até a viragem da fenolftaleína. Segundo a legislação brasileira, a 
porcentagem de ácido acético no vinagre para consumo humano deve estar entre 4 e 6%. Os resulta-
dos da análise mostram que o vinagre analisado é bom para consumo. A atividade proposta forneceu 
ferramentas para que os alunos compreendessem melhor o enunciado de exercícios sobre titulação, 
propondo resoluções com mais clareza e objetividade.

UMA PROPOSTA DE PROJETO COM A 
PLATAFORMA ARDUINO PARA INSERIR 
ALGUNS CONCEITOS DA ELETRODINÂMICA
Instituição: Colégio Miguel de Cervantes
Autoria: Andreza Fernanda Concheti [andreza.concheti@cmc.com.br]  
Paula Fernanda Ferreira de Sousa [paula.sousa@cmc.com.br]
Área: Física

Esse trabalho visa apresentar a descrição da evolução temporal de um projeto escolar que faz uso 
da plataforma Arduino, desde a sua idealização, no primeiro semestre de 2015, até o momento 
atual. Também, deseja-se apresentar as distintas possibilidades de trabalho com alunos do Ensino 
Médio, utilizando a plataforma para introduzir conceitos da eletrodinâmica. O projeto faz parte 
de uma disciplina oferecida pela escola que constitui um conjunto de diferentes temas opcionais 
para os alunos, e a professora fez uso de relatos pessoais e de registros digitais para coletar as infor-
mações necessárias para a análise. Ao final, foi possível observar uma mudança na proposta inicial  
a fim de atender a necessidade do grupo por uma melhor compreensão de alguns conceitos da Física.
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UMA VIAGEM DIVERTIDA E CURIOSA
Instituição: EE Dr. Antonio Ablas Filho

Autoria: Regiana Aparecida de Morais Lopes [regiana.lopes14@gmail.com]
Maria Paula Martins [mpaulaprofmat@gmail.com]

João Carlos Lopes [professorjoaocarloslopes@gmail.com] 
Área: Matemática

O projeto baseou-se na construção e a utilização de jogos para o aprendizado matemático e geográ-
fico, despertando o interesse e a curiosidade, trabalhando os conceitos de forma lúdica e prazerosa, 
tornando as disciplinas mais próxima da realidade, contribuindo no aprendizado efetivo. A constru-
ção dos jogos na Eletiva foi baseado nas pesquisas dos alunos, com os conteúdos selecionados pelos 
professores responsáveis da aula. Para construirmos um conhecimento prévio sobre regras e possi-
bilidades de jogos, apresentamos para alunos alguns jogos já existentes. As aulas foram ministradas 
durante o 2o semestre de 2015, com alunos de turmas e séries diferentes.

USO DO ARDUÍNO PARA 
ENSINO DA ROBÓTICA

Instituição: EE Prof. Antônio Alves Cruz
Autoria: Wagner de Carvalho Rocha [wagner.2cr@gmail.com] 

Área: Física

O projeto USO DO ARDUiNO PARA ENSINO DE ROBÓTICA teve por objetivo capacitar os alunos 
a desenvolver e projetar dispositivos em lógica de programação utilizando o arduino como ferramenta, 
que proporciona o aprendizado de forma lúdica, simples e agradável. Possibilitou também aos alu-
nos alfabetização científica, o contato com o sistema de programação de computadores e conceitos 
de informática. Proporcionou o desenvolvimento de projetos de pesquisa multidisciplinar através do 
conhecimento da robótica e suas implicações. Esse trabalho promoveu ainda troca de conhecimentos 
e a socialização entre os alunos.

UTILIZAÇÃO DO GOOGLE FORMS 
COMO CARTÃO DE RESPOSTAS

Instituição: Colégio Rio Branco
Autoria: Maurílio Estevão Fontanesi [maurilio@redexplica.net]

Área: Formação continuada de professores – Tema: Oficina do cartão de respostas

O cartão de respostas é uma ferramenta que permite ao aluno enviar as respostas de uma prova 
teste, através de seu celular, preenchendo um formulário simples com cinco alternativas. A partir 
disso, é gerada uma planilha com as respostas e gráficos dos resultados que fornecem dados valio-
sos ao professor, permitindo direcionar melhor o tempo didático, evidenciando a necessidade de 
alguns ajustes no processo pedagógico e colocando o aluno diante do todo, ou seja, o aluno nota 
se a questão que ele acertou ou errou era fácil ou difícil. Usa-se o Google Forms que é uma ferra-
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menta gratuita e em sala de aula conta-se com a colaboração dos alunos para acessar a página do 
formulário, não é necessária nenhuma instalação de aplicativos ou programas.

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM JECA 
TATU DE MONTEIRO LOBATO
Instituição: EE Frederico Marcicano
Autoria: Claudia Marques [klaumonitora@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa

Ao se perceber a necessidade de trazer os educandos do 3o ano do Ensino Médio para a Sala de Lei-
tura e para o contexto literário, o presente projeto visa instigar, fomentar os alunos a participar do 
espaço da sala de leitura, tornando-os protagonistas deste local. Todavia, ao abordar os materiais 
da sala de leitura em consonância com o Currículo do Estado de São Paulo, percebeu-se a neces-
sidade de trabalhar o contexto literário, mostrar a ludicidade, variações linguísticas regionais pre-
sentes neste material, o qual, segundo alguns alunos, identificaram com as características presentes 
em alguns personagens de seu bairro, visto que esta Unidade Escolar recebe público alvo rural.

VESTÍGIOS – CRISE DOS PARADIGMAS 
A PARTIR DA LEITURA DE TEXTOS 
FILOSÓFICOS DA POLÍTICA NO SÉCULO XX
Instituição: Colégio Mater Dei
Autoria: Alexandre Nicolae Muscalu [anmuscalu@gmail.com] 
José Carlos Demarchi [jc.demarchi@Colégiomaterdei.net]
Área: Filosofia

Levar o aluno à reflexão histórico-filosófica acerca dos limites do projeto de modernidade atra-
vés da leitura de obras de suma relevância para o pensamento crítico quanto à Ética e Política  
e seus reflexos em modelos de intolerância e rejeição, especialmente nos séculos XX e XXI. A partir 
dessas reflexões, a transposição para veículos estéticos como uma instalação artística conjugando 
projeções visuais com um áudio único enredando as diversas leituras. O princípio que balizou  
o trabalho foi o do ambiente colaborativo, possibilitado pelo compartilhamento do material produ-
zido por eles no formato de apresentações desenvolvidas em sala, como também, distribuídas pelo 
ambiente do Google Drive. As produções audiovisuais tiveram o mesmo tratamento, onde projetos 
puderam ser compartilhados em tempo de edição. A maior parte dos textos já de integral ou parcial 
domínio público, o que possibilitou enormemente a redução do uso de papel, já que as leituras foram 
realizadas no ambiente da Web e dos compartilhamentos, feitos também no Google Classroom.  
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Ao final, todos os vídeos foram projetados em estações chromebooks que concorriam entre si num 
espaço heptagonal, onde cada face projetava os trabalhos simultaneamente.

VIAGENS NA MINHA TERRA E SENHORA: 
UM ESTUDO COMPARADO DO CONTEXTO 

HISTÓRICO E POLÍTICO DA ÉPOCA
Instituição: Colégio Internacional Ítalo Brasileiro

Autoria: Fabiana Meireles de Oliveira [fabi.meireles@hotmail.com] 
Adriano Mendes de Oliveira [adriano.mendes0303@gmail.com]

Área: Língua Portuguesa

Este projeto visa formar leitores críticos-reflexivos de obras literárias no Ensino Médio, bem como 
orientar estudantes da 3a série que irão prestar vestibular. Para tanto, propusemos, inicialmente, 
leitura das obras, depois debates nas aulas de Literatura e Geografia, no whatsApp, e, por último, 
no Skype, o que nos fez trabalharmos a interdisciplinaridade. Buscamos aprofundar as questões 
políticas das obras como o Absolutismo e o Liberalismo Portugueses, em seguida, o 2o Império no 
Brasil. Estabelecemos comparações do movimento Romantismo. Analisamos a presença das perso-
nagens, comportamentos e representações na sociedade. Logo, tivemos resultados satisfatórios no 
que tange à interação entre autor-texto-leitor, ou seja, houve análises críticas, entendimento dos 
textos e dicas de estudo.

VIVÊNCIA CULTURAL: MEU PATRIMÔNIO
Instituição: EE Profa Maria Julieta de Godoi Cartezani

Autoria: Thalita Rodrigues Martins de Lima [thalitarmartins@yahoo.com.br]
Área: Artes Plásticas 

O projeto surgiu como uma tentativa de minimizar o distanciamento que os alunos têm no ambiente 
escolar, acolhimento os alunos novos e ampliados os olhares para as diferentes culturas vivenciadas 
neste e em outros espaços. De mãos a informações de vivências e desejos dos alunos, mapeamos e 
classificamos suas vivências e desejos dentro das linguagens da arte, criamos relações com os temas  
e conteúdos que seriam trabalhados: cidade, cultura e práticas culturais no território de patrimônio 
cultural. Inúmeros foram os desejos de aprofundar os conhecimentos sobre o grafite, uma arte que faz 
parte de nosso cotidiano, mas que gera grandes polêmicas quando relacionada à pichação. Iniciamos  
o estudo de patrimônio cultural provocando um olhar sobre a cidade e aguçando os sentidos para  
a investigação das diversas manifestações de arte na rua. Surgiu então a ideia de fazer uma interven-
ção nos portões da escola, e, como todo trabalho estava sendo pautado na investigação, descobrimos 
um artista grafiteiro (padrinho de uma aluna), que prontamente aceitou a ideia de oferecer-nos uma 
oficina. Os alunos puderam conhecer a técnica do grafite, manusear a ferramenta e projetar suas 
ideias no portão de entrada da escola encerrando os trabalhos do semestre. O resultado desta nova vi-
vência superou nossas expectativas, propiciou aos alunos verem suas ideias materializadas e ampliou 
olhares ao descobrirem que o artista foi ex-aluno de nossa escola, formou-se em artes visuais e vive de 

 590 

 591 



318INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

suas produções e manifestações artísticas. No 2o semestre, aprofundamos os estudos na: Investigação 
do trabalho do IPHAN; dos Patrimônios Materiais e Imateriais e Heranças Culturais. Foram criados 
pelos alunos mapas educativos e jogos pedagógicos. Para finalizar, fizemos uma grande exposição, 
que reuniu toda investigação feita durante o ano.

XADREZ NA SALA DE AULA
Instituição: EE Prof. Eurico Figueiredo
Autoria: Valéria Regina Demarqui Schiavi [marciocavalcanti83@yahoo.com.br]
Área: História 

Esse projeto pretendeu disseminar a prática do ensino de xadrez na escola pública. Diante uma 
pesquisa na Escola Prof.Eurico Figueiredo, analisei que a maioria dos alunos do 1o Ano do En-
sino Médio dessa escola, não sabiam jogar o xadrez ou nem sabiam o que era esse jogo. Utili-
zando as aulas de História, esse projeto pretendeu alcançar esses alunos. Com isso, relacionei  
o xadrez com uma cidade medieval, de forma que as peças do xadrez representavam os principais 
elementos históricos da cidade medieval. Tendo como referência essa comparação: 1)Rei: o Senhor 
Feudal ; 2)Rainha: mulher do Senhor Feudal; 3)Bispo: A Igreja ; 4)Cavalo: a Força do Exército;  
5)Torre: os Muros da Cidade medieval e 6)Peão: os Servos. O trabalho realizado com os alunos dos 
Primeiros anos, alcançou o seu objetivo – visto que a maioria dos alunos sabiam praticar as normas 
desse esporte – , pois muitos incentivavam a prática do xadrez dentro da sala de aula, inclusive em 
outras aulas. Após esse grande interesse, organizei o primeiro campeonato de Xadrez na unidade 
escolar no final do ano letivo.

 592 



Ensino de jovens

 Quando o homem compreende a sua 
realidade, pode levantar hipóteses sobre o 

desafio 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
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JOGOS E INTERDISCIPLINARIDADE  
NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Elton de Andrade Viana [elton@singularidades.com.br] 
Marta de Oliveira Gonçalves [marta.oliveira@singularidades.com.br] 
Marcia Fusaro [marcia.fusaro@singularidades.com.br]
Área: Matemática

Tendo em vista a necessidade de integração entre alunos de diferentes semestres do curso de gradua-
ção em Licenciatura em Matemática, foi idealizado um trabalho com os objetivos de proporcionar 
atividades dirigidas que integrem tanto os aspectos epistemológicos como os aspectos técnicos-ma-
temáticos na constituição de uma prática pedagógica coerente com a geração de alunos encontrada 
atualmente no Ensino Médio e compreender a potencialidade pedagógica dos jogos no lidar com 
o conceito matemático de funções afins e lineares. Compreendendo um período de cinco semanas, 
foi explorado tanto no campo conceitual como no campo epistemológico diferentes jogos, desde os 
denominados como objetos digitais de aprendizagem como os de manipulação. Ao final, os alunos 
envolvidos fazem uma análise do processo, reconhecendo quais foram os aspectos positivos e negati-
vos alcançados com este trabalho. 

MEMÓRIAS/SER E CONVIVER:  
VIVENCIANDO A CULTURA ATRAVÉS DA ARTE
Instituição: Prefeitura Municipal de Santo André
Autoria: Eliana Assis Amaral [lia.amaral.assis@gmail.com]  
Kelen Cristina Silveira Santos [kelensilsan@yahoo.com.br] 
Silvia Aparecida Stolai da Silveira [silviastolai@yahoo.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 
Autoestima a partir da sua própria história

Fundamentado no Projeto Memória/Ser e Conviver que tem como objetivo resgatar e refletir sobre 
a história de vida dos alunos da EJA, ampliando o conhecimento de si mesmo, e a partir desta ação 
visualizar possibilidades e novas perspectivas de vida. O projeto Vivenciando a Cultura através da 
arte propiciou o contato mais efetivo dos alunos na cultura brasileira, por meio do conhecimento 
de mundo, utilizando a arte como registro das vivências e ressignificando os saberes em relação  
à nossa cultura afro-brasileira. Partindo da realidade dos alunos Sala de Recursos Multifuncional EJA, 
buscamos resgatar suas histórias de vida relacionando-as com as possibilidades de conhecimento  
e pesquisas, propiciando a ressignificação de saberes, o que culminou na integração e valorização dos 
alunos, melhora da autoestima, desenvolvimento do senso crítico despertando o espírito empreen-
dedor, autoconfiança ao expor, argumentar e sustentar suas ideias perante o grupo, demonstrando 
determinação em buscar conhecimentos apresentando prazer pelas novas descobertas e por perten-
cer a um grupo, assim como, a reflexão e compreensão sobre os fatos históricos e contemporâneos.
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PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS: DEVER DE TODOS
Instituição: EM Profa Maria Nilza da Silva Romão

Autoria: Nadja Ferreira da Silva [nadjafsilva@hotmail.com]  
Área: Sociologia

Esse trabalho possibilitou desenvolver consciência ambiental mediante as ações do homem no 
mundo contemporâneo. Propondo aos alunos repensarem suas atitudes mediante a realidade que 
nos envolve, seja no âmbito social ou ambiental, assim, como construir um espaço de diálogo e re-
flexão sobre as ações humanas que afetam diretamente a natureza, fazendo-os refletir sobre o uso 
responsável de alguns resíduos sólidos, entre eles: o plástico que leva em média 450 anos para se 
decompor. A proposta teve como eixo central leituras em textos específicos e reportagens jornalís-
ticas, além de aulas expositivas que os levassem a refletir sobre o uso deste material de forma cons-
ciente, buscando despertar reflexão crítica sobre as questões ambientais que envolvem assuntos do 
cotidiano, além de compreender a temática ambiental como dever de todos. Contudo, o percurso 
utilizado favoreceu aos alunos serem os protagonistas de ideias inovadoras, que foram surgindo ao 
longo do percurso para a Mostra Cultural que seria aberta para comunidade. Outro ponto a ser con-
siderado é que ao desenvolverem a proposta melhoraram a leitura e interpretação dos fatos, além de 
desenvolverem práticas sustentáveis atreladas ao empreendedorismo por produzirem materiais que 
podem ser comercializados por eles gerando renda, como: sacolas de pão feitas com pano de prato, 
caixinha de costura e tapete proporcionadas pela “Consciência Ambiental”. Assim, "A capacidade de 
uma pessoa para se relacionar depende das experiências que vive, e as instituições educacionais são 
um dos lugares preferenciais, nesta época, para se estabelecer vínculos e relações que condicionam  
e definem as próprias concepções pessoais sobre si mesmo e sobre os demais (ZABALA, 1998)." Neste 
sentido buscou-se trabalhar interdisciplinarmente ao relacionar as disciplinas de português, ciências, 
história e geografia formando uma teia de saberes complementares sob os PCNs – Temas Transver-
sais, sob os eixos: meio ambiente e trabalho e consumo.

PROJETO ACENDER/ “FIOS E MEMÓRIAS”
Instituição: Colégio Elvira Brandão

Autoria: André Lacreta Aly [andre.aly@elvirabrandao.com.br] 
Magna Martins [magnamartins26@gmail.com] 

Katia Campanile [katia.campanile@elvirabrandao.com.br]
Áreas: Língua Portuguesa

O Projeto Acender – Fios e Memórias nasceu em set/2015 com o propósito de alfabetizar e ofere-
cer Ensino a Jovens e Adultos que não tiveram a oportunidade de concluir a formação escolar até 
o Ensino Médio. A partir desse olhar, esse grupo beneficiado pelo projeto tem conquistado e se 
apropriado de sua voz não somente nos momentos das interações nas aulas e nas oficinas do Fios  
e Memórias mas principalmente em seu cotidiano. Nessa linha de atuarmos como legítimos agen-
tes de transformação na vida das pessoas, esperamos a continuidade desse e de outros projetos com 
vista a olhar para o outro. 
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RODA DE CONVERSA: IGUAIS NA DIFERENÇA
Instituição: Prefeitura Municipal de Santo Andre
Autoria: Maria de Fatima Andrade Brito Dezorzi [mfdezorzi@gmail.com]  
Silvia Aparecida Stolai da Silveira [silviastolai@yahoo.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Respeito à diversidade

O projeto Rodas de Conversa Iguais na Diferença, articulado com o projeto Ser e Conviver na EDU-
CAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, tem suas contribuições no desenvolvimento do pensamento 
crítico dos alunos. As rodas de conversa, como espaço democrático, permitem o desenvolvimento 
das diferentes linguagens, reflexão sobre os acontecimentos e construção de habilidades diversas 
favorecendo um espaço de partilha de ideias, contribuindo e proporcionando crescimento e com-
preensão dos próprios conflitos individuais e coletivos em um ambiente que proporciona con-
fiança, respeito as diferenças possibilitando assim a construção do pensamento crítico do mundo 
que o rodeia. O projeto Ser e Conviver que acontece ao mesmo tempo nas rodas de conversa busca 
desenvolver as habilidades sociais, comunicativas, emocionais, fazer levantamento dos interesses 
das competências, dos talentos, estimular o exercício da cidadania, a convivência entre as diferen-
tes promovendo a qualidade de vida. Alunos com essas habilidades aprimorada e autoestima ade-
quada provavelmente, terão melhores condições de superar desafios, conflitos, perdas e lidar com 
frustrações e com isso estarão mais preparados para aprender e viver melhor. 
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A CRIAÇÃO DE JOGOS COMO 
FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo 
Autoria: Mirela Lanzoni Terce [mirelalt@yahoo.com.br]
Cleber Vanderlei Rohrer [cleberrohrer@hotmail.com]
Área: Habilitação profissional técnica – Tema: Multimídia

Esse projeto visa o desenvolvimento lógico-conceitual de um jogo físico, desde o seu planejamento em 
termos de objetivos e jogabilidade até sua materialização em um mockup para apreciação de banca 
avaliadora, como parte de um projeto de conclusão de curso técnico profissionalizante. O intuito 
desse projeto é observar e desenvolver os conhecimentos do curso Técnico em multimídia na cons-
trução de um jogo, considerando o fator lúdico como algo intrínseco ao ser humano e que, portanto, 
deve ser explorado e desenvolvido como ferramenta de aprendizado. Dentro do projeto de conclusão 
de curso do qual participa, esse trabalho visa contribuir com a campanha criada para um cliente real, 
suprindo alguma necessidade específica e respeitando seu mercado e consumidores.

A HOMOLOGIA DE PROCESSOS NA 
FORMAÇÃO DOCENTE – RELATO DE 
UMA EXPERIÊNCIA EM ESTUDO
Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Jordana Thadei [jordanathadei@gmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Elaboração de 
materiais didáticos e uso de tecnologias com finalidades pedagógicas.

Como resultados, percebemos e discutimos a dificuldade dos alunos em relação a alguns conteúdos 
e capacidades relativas ao ensino da leitura e à abordagem de gêneros e uma ansiedade inicial com 
relação à produção de textos da esfera digital, reveladora do aparente desafio do uso das TDICs 
para fins didáticos, mesmo para usuários hábeis destas tecnologias para fins pessoais. Observa-
mos também o preparo dos futuros docentes para o planejamento dos textos a serem produzidos, 
a elaboração de críticas muito pertinentes à proposta de retextualização, quanto à ausência de 
passos fundamentais à produção de vídeos e a proposição de novos produtos não previstos na Uni-
dade Didática, demonstrando a análise de outros fazeres formas de aprender. Por fim, observamos  
e discutimos o crescimento a partir da prática vivenciada, sobretudo para aqueles que debutavam 
no uso da tecnologia como produtores e não mais apenas como consumidores de produtos que 
circulam na rede, enfocando a relevância das vivências das práticas que consideramos relevantes  
e que, na maioria das vezes, discutimos apenas teoricamente.
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A HUMANIZAÇÃO DA TÉCNICA
Instituição: Liga Solidaria / Programa de Qualificação Profissional

Autoria: Fernanda Marques Custodio Diniz Machado [fernanda.machado@ligasolidaria.org.br]
Marcos Pereira dos Reis [marcos.reis@ligasolidaria.org.br] 

Área: Sociologia

Humanização da Técnica – Formação Humana e desenvolvimento integral da pessoa, com o ob-
jetivo de promover valores humanos e habilidades sócioemocionais, levando jovens e adultos  
a conhecerem-se e posicionarem-se perante suas realidades pessoais, comunitárias e profissionais. 
Por meio de exposições dialogadas, dinâmicas de grupos, jogos e simulações; exibição de vídeos 
e filmes, pesquisa e elaboração de trabalhos e projetos de vida. Promovendo identificação de ta-
lentos e habilidades; capacidade de argumentação e, expansão de redes de relacionamentos; com-
prometimento com valores corporativos e de cidadania; consciência e atitudes comportamentais 
adequadas ao mundo do trabalho e à vida.

A SALA DE AULA TAMBÉM SE 
CHAMA FACEBOOK E WHATSAPP

Instituição: Senac Rio E Unisuam 
Autoria: Nivea Cristina Vieira Lemos [nivealemos@gmail.com] 

Área: Habilitação profissional técnica – Tema: Projeto Integrador – Jovem aprendiz ADM

A partir da dificuldade encontrada em orientar projetos com apenas um encontro semanal,  
o Facebook e Whatsapp foram os principais aliados para incentivar a participação de jovens de 14 a 
24 anos na execução de uma mostra que resumiria conhecimentos adquiridos durante uma ano de 
curso. Desenvolver a pesquisa, a autonomia, cumprimento de prazos, ferramenta para uma avaliação 
continuada focada no desenvolvimento de competências, valorizando as habilidades que cada um já 
possuía foram os elementos diferenciais que permitiram a disciplina de projeto integrador da turma 
2015.Por não ser mais um projeto, mas sim um divisor de água na forma de se orientar projeto na 
educação profissionalizante com o suporte de redes sociais e dispositivos móveis em sala de aula.
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INOVANDO NA GESTÃO DE 
INDICADORES DE APRENDIZAGEM
Instituição: Senac – Rio De Janeiro
Autoria: Maria Teresa de Moraes Nori [teresa.nori@rj.senac.br] 
Maria Del Carmen Guadalupe Chude[delcarmen@testodigital.com.br]
Área: Formação continuada de professores – Tema: Gestão educacional

O Programa “Gestão de Performance Educacional” do SENAC RJ conjugou a força da aprendizagem 
na ação com o autodesenvolvimento profissional das equipes gestoras para dar respostas criativas ao 
desafio da avaliação da aprendizagem orientada a competências e melhorar os indicadores educacionais 
(KPI) da rede SENAC no estado do Rio de Janeiro. O espaço inovador de aprendizagem b-learning ao 
articular o processo de autoformação com a prática pedagógica permitiu que os participantes sejam, ao 
mesmo tempo, autores e atores, produzindo e compartilhando novo conhecimento com ferramentas 
digitais. Os resultados nos indicadores educacionais e na avaliação de impacto do Programa compro-
vam uma premissa muito valorizada na instituição: que o desenvolvimento profissional só se efetiva 
na prática. Ao participar da implementação de ações e soluções em resposta a desafios do cotidiano,  
o Gestor se constitui (se forma) como tal e reconhece sua capacidade de inovar em equipe.

LITERATURA, CINEMA E FILOSOFIA: 
UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR 
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Márcia Moreira [marcia.moreirapereira@gmail.com]
Luis Fernando Lima E Silva [fer_phresto@yahoo.cm.br] 
Área: Língua Portuguesa

Nesta experiência didática, adotando a perspectiva interdisciplinar na formação de professores, 
buscamos promover o encontro de, pelo menos, três áreas do conhecimento humano (filosofia, 
crítica literária e cinema), tomando como centro de nossas discussões e como ponto de partida de 
nossas análises o romance O estrangeiro (1942), do escritor franco-argelino Albert Camus e sua 
comparação com o filme Era uma vez eu, Verônica (2012), de Marcelo Gomes. Os alunos leram  
o romance e assistiram ao filme com antecedência. Em sala, o trabalho foi conduzido por dois 
professores simultaneamente: Um de Literatura e outro de Filosofia.
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MUNDOS ESPELHADOS – DIÁLOGOS 
BRASIL – ALEMANHA

Instituição: Colégio Humboldt
Autoria: Daniella Barbosa Buttler [daniellabar@gmail.com]

Giulia Sartori Cofcewicz [giulia.sartori.cofcewicz@gmail.com ] 
Área: Geografia

Alunos do Colégio Humboldt produzem livro de crônicas sobre a cultura e empresas alemães A cole-
tânea inédita intitulada Mundos espelhados – Diálogos Brasil-Alemanha está sendo produzida pelos 
estudantes do curso profissionalizante da escola e faz parte das comemorações do centenário da 
instituição. Os alunos do Humboldt Formação Profissional Dual, maior instituto de ensino pro-
fissionalizante no sistema dual existente fora da Alemanha, estão finalizando a produção literária 
Mundos espelhados – Diálogos Brasil-Alemanha, coletânea de crônicas sobre as empresas e a cultura 
alemã. O curso profissionalizante é famoso por unir a parte teórica com o estágio em grandes empre-
sas. Os estudantes do sistema Dual têm 15 semanas de aulas teóricas no ano, divididas em blocos de 
cinco semanas, sendo que, entre esses blocos de aula há um período de prática nas empresas parcei-
ras. Neste projeto literário, os estagiários tiveram a chance de fazer um registro poético e ao mesmo 
tempo técnico sobre alguém que tenha uma relevância social ou empreendedora nas empresas em 
que eles estagiaram. "Um dos objetivos do projeto foi valorizar a cultura alemã e registrá-la de al-
guma forma". Considerando a empresa como uma extensão de sua formação, enquanto faz o estágio, 
o estudante teve a possibilidade de fazer um registro poético dentro da corporação, que gerou um 
produto textual, positivo para sua formação pessoal e profissional. “Neste processo, era importante 
que eles produzissem um texto lírico e poético, mas com informações objetivas. Um texto misto, 
fruto de encontros com o entrevistado, pesquisas sobre sua história e uma verdadeira aproximação 
com a cultura alemã”. A obra será apresentada na comemoração dos 100 anos do Colégio Humboldt, 
que acontece no segundo semestre de 2016. A língua alemã é um dos pré-requisitos obrigatórios 
para os candidatos, que devem ter concluído o Ensino Médio. Além disso, eles também têm aulas em 
português, inglês e espanhol. Os diplomas são válidos no Brasil e na Comunidade Europeia e para os 
formandos há também a possibilidade de continuar os estudos na Alemanha.

O JOGO NA FORMAÇÃO DE ACADÊMICOS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UM PROCESSO 

DE JOGAR, CRIAR E TRANSFORMAR
Instituição: Centro de Ensino Superior do Amapá

Autoria: Samanda Nobre do Carmo Saboia[samanda.saboia@gmail.com] 
Tatiane Nunes Valente [tatianetvalente@gmail.com]

Área: Educação Física

Este relato de experiência é resultado de um trabalho desenvolvido na disciplina Teoria e Ensino do 
Jogo, em que buscou-se conhecer não somente conceitos de autores sobre o que é jogo e qual sua im-
portância para o desenvolvimento infantil, a construção do conhecimento e para a formação humana, 
mas coloca-los em práticas em sala de aula, através de vivências que exigiram raciocínio, concentração, 
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construção, trabalho em equipe e construção do conhecimento de forma prazerosa. Este trabalho 
foi desenvolvido na cidade de Macapá, no Centro de Ensino Superior do Amapá. Teve como objetivo 
despertar o interesse dos alunos para os conhecimentos teóricos e práticos relacionados aos jogos, sua 
construção e importância para o desenvolvimento humano, assim como vivenciar atividades práticas 
na sala de aula, através de recursos que estimule o aprendizado de maneira criativa e prazerosa. Esta 
experiência foi desenvolvida em 4 etapas: na primeira realizou-se leituras e discussões sobre conceito  
e práticas de jogos; no segundo momento, oficinas práticas; na terceira parte houve a construção de 
seis livretos sobre jogos em várias modalidades de ensino, e no quarto momento os alunos realizaram 
dias de lazer e aprendizado em escolas públicas de Macapá. Este trabalho colaborou para que não se 
perca a cultura do jogo e o prazer em aprender jogando e os alunos conseguiram entender não somente  
o conceito de jogos, mas descobriram sua importância na prática.

RAMIROTOWN
Instituição: Colégio Módulo 
Autoria: Marcelo Ramiro Conconi [prof_ramiro@yahoo.com.br]
Área: Habilitação profissional técnica – Tema: Planejamento e liderença de Equipes 

Resolvi, junto com meu filho, criar um jogo de empresas usando as ferramentas que tínhamos e 
que ele na maioria das vezes sabia utilizar bem melhor do que Eu. Usamos pacote office, internet,  
whatsapp e resolvemos não usar apenas a disciplina que estou lecionando "planejamento Es-
tratégico", mas história, contabilidade, orçamento, custos, marketing, ou seja, utilizar matérias 
aprendidas no ano anterior (esses Discente devem estar no segundo ano do Ensino Médio pro-
fissionalizante) e minha disciplina deveria andar de mãos dadas com as disciplinas pares, do ano 
corrente. Meu filho criou um site, me ajudou a criar um banco de dados, onde somente os alunos 
e convidados poderiam acessar e imputar dados, que mais tarde se tornariam informações, e com 
isso os alunos teriam de, em grupo, tomar decisões, sendo que apenas o líder, em nome do grupo, 
teria o poder de voto. De início foram 9 grupos e após 6 rodadas, em conjunto com as aulas teóri-
cas, 3 grupos chegam a semifinal, onde uma banca e a plateia decidem quais 2 iriam para o desafio 
final. Um último desafio é lançado e a empresa com melhor poder de decisão teórico, prático e 
controle emocional, vence. A escola é trimestral, no último trimestre a prova escrita é substituída 
pela disputa prática. Objetivo: Simular a realidade do mercado de trabalho, onde existem greves de 
funcionários, problemas climáticos e econômicos etc. A cada desafio, uma nova surpresa.
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL NO AUXÍLIO 
À APRENDIZAGEM DE ELETRICIDADE

Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
Autoria: Sérgio Minas Melconian [sergiominas.prof@liceuescola.com.br]

Milton Barreiro Junior [miltonbarreiro@liceuescola.com.br]  
Área: Habilitação profissional técnica – Tema: Física

Este trabalho busca relatar vivências quanto às práticas pedagógicas aplicadas sob o ponto de vista 
de ensino e aprendizagem com alunos do 2o ano do curso técnico-integrado de eletrônica do Liceu  
de Artes e Ofícios de São Paulo, na disciplina de Desenho de Eletrônica e Simulação, no período de 
2015, com o intuito de garantir aos alunos uma melhor compreensão quanto aos fatos e conceitos 
de eletricidade, a partir da capacidade de relacionar fundamentos teóricos com aplicações práticas 
de cunho real e interdisciplinares, usando a tecnologia e o trabalho em grupo. Por meio do uso de 
um software específico para simulação de circuitos elétricos, a compreensão de fatos e conceitos que 
abrangem o estudo de eletricidade, se tornará mais fácil e intuitiva, uma vez que os estudantes passa-
rão a ter uma visão ampla do que ocorre nos circuitos elétricos, deixando de lado o caráter imaginário, 
imergindo no problema e entendendo de maneira mais profunda os fenômenos físicos que estão 
envolvidos nos estudos de eletricidade.

TECNOLOGIAS INOVADORAS: 
LABORATÓRIOS DIGITAIS

Instituição: Instituto Ciência Hoje
Autoria: Maria Del Carmen Guadalupe Chude [maria.delcarmen@uol.com.br]

Manoel José dos Santos Sena   
Área: Física

O ambiente de simulação computacional MDI – Mundo Digital Interativo, tem permitido a reali-
zação de experiências para que os estudantes do Ensino Médio e/ou da Educação Profissional Téc-
nica e Tecnológica possam compreender e dominar conceitos complexos nas áreas de Matemática, 
Física e Química, estruturados de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio. Ao organizar os principais elementos que compõem o dia a dia do estudante e as tarefas que 
ele deve exercer em prol do seu crescimento, integrando-se ao processo de ensino-aprendizagem,  
a plataforma Mundo Digital Interativo tem demonstrado resultados tornando o aprendizado efi-
caz, estimulando o estudo, a experiência, o diálogo, a interação e a observação dos estudantes. Ins-
titucionalmente, tem registrado queda nos índices de evasão dos cursos técnicos e de engenharias 
que contam com blocos de disciplinas da área de exatas e ciências naturais nos primeiros anos do 
curso. As estações digitais de trabalho têm impacto positivo em três desafios da educação brasileira 
hoje: a falta de infraestrutura laboratorial nas escolas; a carência de professores qualificados na 
área de Matemática e Ciências e o desinteresse dos alunos pela Ciência.
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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)

Ensino

superior
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A POLÊMICA LOBATIANA NA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DE LITERATURA
Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Marcelo Ganzela Martins de castro [marcelo.ganzela@singularidades.com.br]
Área: Língua Portuguesa

O trabalho com a polêmica racial em torno da literatura infantojuvenil lobateana foi realizado na 
disciplina Literatura Infantojuvenil, dentro do curso de Licenciatura em Letras de um instituto pri-
vado em São Paulo. As atividades foram norteadas por estratégias de metodologias ativas e de ensino 
híbrido com o propósito de problematizar e consolidar reflexões sobre tal polêmica. Os estudantes, 
futuros professores, vivenciaram estratégias como a sala de aula invertida e uso de novas tecnologias 
em seu processo de ensino e aprendizagem e refletiram sobre essas experiências, aprofundando tanto 
conhecimentos literários quanto pedagógicos.
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A ADAPTAÇÃO CURRICULAR A PARTIR 
DE UM OLHAR PSICANALÍTICO
Instituição: Escola Lourenço Castanho 
Autoria: Gabriela Cordaro [gabicordaro@hotmail.com ]
Área: Gestão da aula – Tema: inclusão escolar

A partir do princípio de que não se pode trabalhar com certezas inflexíveis já que são alunos  
e sujeitos em desenvolvimento, deve-se pensar o currículo como algo que possa desenvolver poten-
cialidades de cada um. Assim, este projeto pretendeu equiparar oportunidades para alunos que não 
apresentam condições de acompanhar o currículo escolar esperado para seu grau e idade. Para isto, 
objetivou-se adaptar o currículo de algumas crianças, tornando a vida escolar mais possível a elas. 
O trabalho foi realizado em 2015, com alguns alunos, do Fundamental I ao Ensino Médio. Inicia-
mos, tomando conhecimento do caso dos alunos a partir de observação e reuniões com equipe da 
escola, acompanhantes terapêuticos (ATs) e equipe externa. Então, construímos coletivamente pla-
nos específicos para cada aluno a partir de suas demandas, e materiais adaptados ou específicos que 
serviram como colaboradores para o aprendizado e inclusão escolar deles. Consideramos muito 
importante que este trabalho seja revisto e renovado constantemente, levando em conta como  
o aluno tem respondido a todo este projeto pensado para ele. Foi possível perceber uma resposta 
positiva tanto dos alunos quanto de seus pais, que valorizaram a ação da escola. Algumas crianças 
puderam avançar pedagogicamente dentro de seus limites, o que consideramos grandes ganhos. 
Além disto, percebemos, em alguns casos, mudanças no âmbito social dos alunos, que se sentiram 
mais à vontade e pertencentes à escola, já que suas diferenças puderam ser consideradas e a escola 
se tornou um ambiente mais acolhedor.

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIA  
E A PERSONA DIGITAL LEITORA
Instituição: Biblioteca Pública Municipal Francisco Xavier de Jesus
Autoria: Leila Silvia Benedetti Alves Fernandes [alielbene@yahoo.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema:  
A arte de contar história e a persona digital leitora

Sabemos que Educação se faz com a participação e a integração de todos: escola, família e sociedade. 
Os espaços escolares e não escolares são patrimônios culturais, e devem ser um lugar prazeroso, 
com convívio harmônico, assegurando participação ativa nas ações de planejamento e execução 
de atividades lúdicas e projetos. O ambiente colabora para o desenvolvimento do educando, e na 
formação do educador; tem que ser atrativo e acolhedor. Nos espaços escolares e não escolares 
todas as funções são de suma importância, e nos dias atuais todos nós que fazemos parte de uma 
comunidade escolar, devemos refletir sobre nossas ações e as reações causadas por elas. Estamos 
inseridos na sociedade, sendo peças fundamentais para o seu desenvolvimento e compreensão dos 
valores históricos conquistados; para melhor aplicá-los no cotidiano escolar, causando transfor-
mação em si e nos outros. Permeando os pilares da educação UNESCO/julho 2010, conclui-se 
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então, que experiências como essa possibilitam que educando e educadores construam o saber 
através de uma proposta prática educativa em que o pensamento tem como origem uma situação 
problemática. Sendo assim, a educação é vista como uma reconstrução da experiência, em que 
educando e educador são considerados sujeitos que desenvolvem suas competências.

A FRATERNIDADE A CAMINHO DA 
PAZ – UM PROJETO PARA O FUTURO

Instituição: EM Antonio Peres Ferreira
Autoria: Flávia Temoteo Ramalhete [flaramalhete@hotmail.com]

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Em busca de um mundo melhor

Ao analisar o cenário mundial, podemos notar que o projeto relacionado à fraternidade e à paz se 
torna primordial para a formação de cidadãos mais conscientes acerca de suas atitudes e respon-
sabilidades em relação ao próximo. Dessa forma, o projeto A Fraternidade a Caminho da Paz tem 
como foco principal desenvolver alunos comprometidos e conscientes de suas atitudes, visando 
não apenas transmitir conhecimento de maneira interdisciplinar, mas também formar cidadãos 
críticos, conhecedores de seus direitos e deveres, que interiorizem a importância de se respeitar  
e tolerar as diferenças do próximo. Além disso, o projeto pretende provocar a aplicação e produção 
de conhecimentos sobre temas que não podem ser encerrados nos compartimentos das discipli-
nas existentes; estimulando a experiência, a experimentação e a habilidade de problematizar dos 
alunos; promovendo a interação entre alunos e professores; além de estimular a autonomia e o 
protagonismo de todos os envolvidos.

A GINCANA COMO FERRAMENTA PARA 
A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie 
Autoria: Adriano Bareia Francisco [adriano.francisco@mackenzie.br] 

Ana Paula Sforcini Salim [anasalim02@yahoo.com.br] 
Marina de Andrade Ribeiro Albuquerque [1083046@mackenzie.br] 

Área: Formação de Professores – Tema: Escola toda com o mesmo tema

Este trabalho descreve o projeto realizado com a finalidade de proporcionar a todos os envolvidos 
uma relação de solidariedade e cidadania, além de ampliar universo motor e cultural dos alunos do 
Colégio Presbiteriano Mackenzie de São Paulo. A 11a Gincana Beneficente, Cultural e Recreativa (Gi-
mack), por ser desenvolvida em três fases ao longo do ano, propiciou uma forte integração entre os 
alunos, professores e todas as áreas da coordenação. Além dos benefícios trazidos para a escola, várias 
instituições foram beneficiadas com a doação de alimentos, peças de vestuário e brinquedos. A classe 
com maior pontuação de cada segmento foi premiada com um passeio a um parque de diversões.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 
NA FORMAÇÃO DO SUJEITO
Instituição: Escola de Educação Básica Feevale – Escola de Aplicação
Autoria: Ana Cândida Santos de Carvalho [anacsc@feevale.br] 
Geraldine Thomas da Silva[dinethomas@feevale.br]
[angelical@feevale.br]
Área: Língua Portuguesa

Desenvolver a leitura atrativa não é uma tarefa simples, pois é preciso dedicação e preparo do docente. 
Além de atrativa, tornar o leitor crítico perante a sociedade e ao mundo é um trabalho mais complexo. 
Em virtude disso, a Escola de Educação Básica Feevale – Escola de Aplicação – acredita e investe na 
leitura, tendo como objetivos, durante as aulas de Língua Portuguesa, perceber a leitura como forma de 
expressão e conhecimento, desenvolver e manter o hábito de leitura e aprofundar o conhecimento dos 
diferentes gêneros literários. Para isso, são desenvolvidos projetos durante o ano letivo, como: Piqueni-
que Literário, que tem como intuito relacionar literatura, música, troca de experiências e interação com 
a natureza; Poesia Sensorial, que desperta o prazer pela poesia por meio dos sentidos; Dia do Persona-
gem, destinado aos alunos do Ensino Fundamental Final, os quais se caracterizam como personagens 
literários e há a interação aluno x personagem x ficção; e Semana Literária, evento cultural de culmi-
nância dos trabalhos desenvolvidos durante o ano pelos alunos, assim como participação de escritores 
convidados. A escola acredita que a leitura é um dos principais instrumentos que faz com que o sujeito 
se torne apto a decifrar os signos do mundo em que vive, integrando-se ativamente nesse universo.

A IMPORTÂNCIA DE REGISTRAR
Instituição: EE Profa Lurdes Penna Carmelo
Autoria: Maria de Fatima Gomes Veloso Rodrigues [profatimaveloso@yahoo.com.br]
Elena Aparecida de Campos Freitas[elenacampos1000@gmail.com]
Área: Formação de Professores – Tema: Estratégias variadas de formação

O dia a dia de trabalho docente no ambiente escolar tem a tendência a ser algo individual e muitas 
vezes solitário. As experiências de sucesso não são compartilhadas. Observando os procedimen-
tos, metodologias dos professores da nossa escola, houve uma necessidade de valorizar, socializar  
e integrar os diferentes procedimentos. Daí a necessidade de reunir em um livro aulas com dife-
rentes estratégias que fizeram a diferença para o aprendizado do aluno. O registro permite uma 
diversidade de funções e está a serviço de diferentes propósitos: comunicar, documentar, refle-
tir, organizar, rever, aprofundar e historicizar. A forma e o conteúdo do registro também podem  
e devem variar, tanto quanto variam suas finalidades. O registro escrito torna visível estes diferen-
tes objetivos. Além disso, o ato de escrever nos obriga a fazer perguntas, levantar possíveis respostas 
e organizar o que pensamos. Tudo isso nos leva a dar conta de que não valorizamos nosso trabalho. 
Fazer com que o professor perceba a importância de realizar registros e portfólios. Após todos esses 
conjuntos de ações realizamos um livro para que o professor se veja como mediador dos protago-
nistas que são os alunos.
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A LEI FOI APROVADA, E AGORA?
Instituição: Instituto Entre Rodas & Batom 

Autoria: Eliane Lemos Ozores [eliane@entrerodas.org]
Área: Formação continuada de professores – Tema: Inclusão

A partir da conscientização de que tanto a escola quanto os professores foram preparados e capaci-
tados para lidarem com seres humanos, aos poucos se darão conta de que a urgência no processo 
de inclusão está em reconhecer a diversidade e assim, flexibilizar, adequar, adaptar, criar, recriar, 
ampliar, entre tantos verbos que auxiliem nesse processo. A educação precisa se apropriar da fun-
cionalidade e potencialidade de cada um de seus alunos, tenham eles uma deficiência, uma doença 
ou não. Não existe uma fórmula pronta, existe uma amplitude de ações que exigirão compromisso, 
dedicação, tolerância e principalmente respeito às diferenças individuais. A Lei Brasileira de Inclu-
são, por dar um caráter de obrigatoriedade maior ao respeito aos direitos pode, no primeiro mo-
mento, gerar desconfortos. Com maturidade e compromisso, envolver todos os protagonistas e a 
partir disso, encontrar o caminho do meio, que seja o mais saudável principalmente para os alunos.

A NEUROPSICOLOGIA NO ENSINO 
DE LÍNGUA INGLESA

Instituição: Colégio Integrado Americano & Ipe Colégio
Autoria: Katia Regiane Gonçalves dos Santos[katia_regiane@yahoo.com]

Área: Formação de Professores – Tema: Ensino de Língua Inglesa

O objetivo do trabalho foi buscar maior envolvimento dos alunos com a disciplina de língua inglesa 
nas duas escolas em que leciono. Desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, ainda existe o conceito 
do ensino tradicional para os alunos, a disposição das carteiras e a posição do professor na sala de aula. 
As aulas de línguas estrangeiras não precisam ser tão tradicionais, precisam ser diferentes para aguçar 
a curiosidade do aluno. O professor tem um papel importante na sala de aula não como o transmissor 
de conhecimento, mas como mediador de conhecimento. Em busca de um maior interesse, várias prá-
ticas foram desenvolvidas para melhor envolvimento dos alunos com as aulas, como música ambiente, 
trabalhar com as múltiplas inteligências, saber lidar com as emoções e administrá-las, mensagens diá-
rias motivacionais, mensagem do dia (Daily Message), mapas mentais e mapas conceituais; sair da 
zona de conforto dos alunos (a sala de aula) e buscar aulas em locais diferentes da escola e explorar 
os vários espaços que a escola oferece e proporciona. A neuropsicologia tem auxiliado, e os processos 
de ensino e aprendizagem têm comprovado que o aluno só se interessa por algo que lhe traga algum 
conforto e aguce sua curiosidade, além da empatia pelo professor. O aluno pode, até, não gostar da 
disciplina, mas irá gostar da aula, dependendo de seu relacionamento com o professor. Desta forma,  
o aluno terá melhor aprendizado, se interessará mais pela disciplina, pelas próximas aulas e executar 
as tarefas com mais dedicação. Apenas, poucas e algumas mudanças são necessárias para que haja 
grandes diferenças e grandes resultados.
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A PEDAGOGIA DA ASTRONOMIA
Instituição: Colégio Rio Branco – Campinas
Autoria: Bruno Agrofoglio Ferreira[bruno.ferreira@riobranco.org.br]
Donizete Praxedes Rosa[donizete.rosa@riobranco.org.br]  
Área: Física 

Esse projeto possui característica multidisciplinar, envolvendo as disciplinas de Física, Ciências  
e Geografia, além de abordagens em Matemática, Química e Biologia de forma superficial. A Astro-
nomia fascina o ser humano desde as civilizações mais remotas. Com este apelo lúdico, buscamos 
interpretar uma pequena parte desta área da Física, simplificando conceitos e apresentando-os em 
linguagem acessível às crianças menores e com matemática simplista aos alunos maiores. A motiva-
ção surge da busca por perguntas que nem sempre podem ser respondidas em casa e quando surgem, 
como tema televisivo, nem sempre estão ao alcance do vocabulário e compreensão adequados à idade. 
Aos professores, este projeto fornece ferramentas úteis na aferição de resultados pós-aula e bem como 
possíveis correções em curso na formação dos conceitos relacionados à astronomia e à astronáutica.

A REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA COMO ESPAÇO DE 
AUTORIA E PROTAGONISMO
Instituição: Secretaria Municipal de Educação de Santo André 
Autoria: Adriana Rieger Gonçalves [drica.rieger@gmail.com]
Luciana Antunes Perez [lucianaaperez@hotmail.com]  
Área: Formação continuada de professores – Tema: Reflexão 
sobre a prática pedagógica em sala de recursos

O presente trabalho pretende apresentar como a prática do registro reflexivo constituiu-se em uma 
forma de escrever que foi além dos relatórios meramente narrativos e descritivos, e dos registros buro-
cráticos e impessoais das atas. Era preciso que este registro incorporasse a reflexão e o pensamento 
dos professores que, no esforço de explicar seus pontos de vista sobre o que faziam, sentiam, pen-
savam ou entendiam, aprendessem a elaborar teorias sobre a prática docente. Para esta construção 
coletiva, feita em grupo, as contradições contribuíram para produzir novas respostas, e aos poucos, 
os professores foram se descobrindo como sujeitos coletivos que se singularizavam na relação uns 
com os outros, pois apesar de os dilemas, tensões, contradições, medos serem os mesmos, cada 
professor tinha suas concepções, visão de mundo e um arcabouço teórico e prático. Foi preciso 
levantar com o grupo os diferentes significados sobre o que era ser um professor de sala de recursos 
multifuncionais, e também a visão de mundo que sustentava o trabalho de cada um, bem como 
as concepções de educação, aluno, professor, currículo, ensino e aprendizagem que alicerçavam  
a investigação permanente sobre a prática pedagógica. Registrar de forma reflexiva significava lan-
çar um olhar sobre uma situação ou objeto, a fim de elaborar uma análise. Era uma maneira perso-
nalizada de escrever expressando sua visão de mundo, seus sentimentos, sua interpretação pessoal, 
e assim, descobrir-se autor de seu trabalho.
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A UTILIZAÇÃO DA MICROTELENOVELA COMO 
RECURSO PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM DA ANIMAÇÃO
Instituição: Centro Universitário Senac

Autoria: Luís Fernando Ferreira de Araújo [lusfernandoaraujo@yahoo.com.br]
Rosineia Oliveira dos Santos [olisanta@gmail.com] 
Jerley Pereira da Silva [jerley@approvatus.com.br]  

Área: Orientação Educacional – Competência socioemocionais

Este trabalho tem por objetivo propor uma ação educativa envolvendo professor e aluno na utili-
zação da microtelenovela, como exercício de alfabetização audiovisual, em contexto de sala de aula 
e constitue um grande desafio para todos nós. Os dados aqui apresentados e analisados propiciam 
perceber, sentir e compreender como esse gênero pode ser útil para a reflexão crítica que permeia 
o campo da pedagogia da comunicação. Espera – se que possam ser entendidos para integrá-los 
no âmbito escolar, como auxiliar para uma reflexão sobre: 1) a condição do estudante como te-
lespectador, leitor de informação; 2) o conhecimento que esse meio possibilita, pois ele traz em 
sua bagagem outras formas de linguagens que os meios de comunicação estabelecem com ele.  
É importante ressaltar que, a microtelenovela poderá servir como ferramenta para um diálogo 
entre o professor e o aluno.

ACOLHIMENTO EM ESCOLAS REGULARES 
– REPLICANDO AS PRÁTICAS DA 

ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL
Instituição: Diretoria de Ensino da Região de São Vicente

Autoria: Regina Cátia Spada Lourenço dos Santos [regina_spada@yahoo.com.br]
Jorge Pinheiro de Jesus [jorge.jesus@educacao.sp.gov.br]

Emerson Francisco Ribeiro [prof.emerson.ribeiro@gmail.com]
Área: Formação de professores – Tema: acolhimento aos alunos

O objetivo do Projeto é levar o Acolhimento, que é uma ferramenta inovadora do Programa de Ensino 
Integral, para as escolas regulares com a finalidade de possibilitar a imersão dos alunos, novos ou não, 
em um ambiente que valorize a reflexão, a construção participativa, o desenvolvimento interno do 
aluno, a construção de uma perspectiva positiva sobre o meio escolar e a importância da educação na 
construção de um projeto de vida que norteie seus passos. Para tornar esse sonho realidade contamos 
com a participação dos alunos acolhedores do Programa de Ensino Integral, dos alunos dos grêmios 
e da colaboração coletiva dos gestores, docentes e alunos. Com o intuito de, desde o início do Projeto, 
propiciar o protagonismo juvenil, os alunos gremistas das Escolas Regulares receberam a nobre mis-
são de replicar em suas escolas o conhecimento adquirido dos alunos acolhedores do Ensino Integral. 
Com resultado exitoso, o Acolhimento contribuiu com a integração de professores e alunos das 65 
Escolas da Diretoria de Ensino da Região de São Vicente, levando milhares de alunos a participarem 
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de diversas dinâmicas, fundamentadas nos quatro pilares da Educação, que possibilitaram discutir, 
visualizar e projetar sonhos, além de construir conjuntamente um contrato de convivência.

ALEMÃO: "SICHER EINE GUTE IDEE!!"
Instituição: EMEF Érico Veríssimo
Autoria: Rita Cauzzo [cauzzorita@yahoo.com.br] 
Área: Língua Estrangeira – Alemão

Estudar Alemão faz parte de seus planos? Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar,  
a aprendizagem do idioma Alemão, principalmente nos dias atuais, propicia, com certeza, satis-
fação pessoal e novas oportunidades de estudo e sucesso profissional, num mercado de trabalho 
competitivo e globalizado. Além de potencializar seu desempenho no âmbito de sua profissão, você, 
sem dúvida alguma, observará desenvolvimento de habilidades diversas e expansão de seu conhe-
cimento em várias áreas. A língua também facilita o contato com uma cultura e história ricas, um 
povo hospitaleiro e um jeito diferente de aprender línguas estrangeiras. Por isso, não perca tempo! 
Amplie suas chances de sucesso, tomando ciência desses e de outros motivos para iniciar seus estu-
dos de língua alemã!

AVALIAÇÃO NO ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO:  
DA PRÁTICA PARA O REGISTRO
Instituição: CADE – Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional – Secretaria 
Municipal de Educação – Prefeitura do Município de Santo André
Autoria: Karina Zuniga Vielmas [kari_vielmas@yahoo.com.br]
Renata Dalla Valle [renata.profa.srmf@gmail.com]
Angela Gallan [angelagallan@hotmail.com]
Área: Gestão da Aula – Tema: inclusão começa cedo

O trabalho tem acontecido na Rede Municipal de Santo André, mais especificamente na Sala de 
Recursos Multifuncionais, em polos localizados em escolas de Educação Infantil e Ensino Fun-
damental. A proposta de trabalho consiste na elaboração de um relatório de avaliação de desen-
volvimento do aluno pautado em registros diversos realizados ao longo do semestre. Dentre estes 
registros, temos os registros esquemáticos da prática diária, registros reflexivos produzidos pelas 
professoras, fotos, vídeos, análise das produções dos alunos. Todos estes dão subsídios e compõem  
o relatório final, que é compartilhado com as famílias, os professores das salas regulares, os tera-
peutas e demais profissionais que acompanham o aluno atendido.
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CARTAS DE HISTÓRIAS E 
EXPERIÊNCIAS VIVIDAS

Instituição: Liga Solidaria
Autoria: Tatiane Garcia Battaglia [tatiane.bataglia@ligasolidaria.org.br] 

Roberto Souto Muliterno [roberto.souto@ligasolidaria.org.br]
Área: Língua Portuguesa

Ser capaz de imaginar outras vidas e outros mundos é a grande aventura de multiplicar nossa exis-
tência e nela, assim, encontrar um sentido. Ouvir histórias na adolescência é, sem dúvida, o apren-
dizado para a vida, onde as dificuldades com relação à leitura, devem ser trabalhadas e enfatizadas 
em todos os momentos. Diante de tantas possibilidades com relação ao mundo da leitura, é preciso 
despertar esse interesse em nossos adolescentes, onde devemos ler com eles e para eles, aflorando  
e ampliando suas mentes para o gosto pela leitura. Assim, faz-se necessário que o educador prepare 
o ambiente para o educando, não só proporcionando espaços de leitura, mas também permitindo 
o contato direto com o “livro” através da biblioteca itinerante, sarau, autonomia de escolha, sen-
sibilizando através do vínculo. Este projeto teve por objetivo ampliar a leitura dos adolescentes, 
possibilitando a criação de vínculo com o NCI (Núcleo de Convivência do Idoso) e distintas turmas 
do CCA – Liga Solidária. Ampliar este olhar para a leitura era o maior desafio, pois os jovens de 
hoje buscam a tecnologia para os momentos de lazer. A leitura oportunizou experiências enrique-
cedoras proporcionando um desenvolvimento pleno. A busca pela leitura é contínua e deve ser 
estimulada a todo o momento, ao visitar o NCI, uma porta se abria para novos conhecimentos.

 CARTOGRAFIA E CÁLCULO: UM 
ENCONTRO NO PARQUE

Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Elton de Andrade Viana [elton@singularidades.com.br] 

Fernando Bianco Solano [fernando.solano@singularidades.com.br]  
Área: Formação de professores – Tema: Aprender Matemática no curso de Pedagogia

Tendo em vista a necessidade de fortalecer os laços entre as diferentes áreas do conhecimento com 
alunos de um curso de formação de Professores de Matemática, e com o objetivo de desenvolver  
a habilidade de articular o conhecimento perpassando pelas múltiplas áreas do saber e reconhecer 
conceitos matemáticos no desenvolvimento de um trabalho cartográfico, foi idealizado um traba-
lho interdisciplinar entre as áreas de Geografia e Matemática, sendo proporcionado um momento 
de coleta de dados seguido de pesquisa de campo para posteriormente realizar um tratamento das 
informações sob a ótica tanto da geografia como da matemática. O trabalho trouxe como produto 
um relatório e uma produção cartográfica que compreende não apenas o processo, mas também 
culmina no alcance dos objetivos inicialmente pretendidos.
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CONSTRUÇÃO DE VALORES: PRÁTICA 
COLETIVA PARA UMA BOA CONVIVÊNCIA 
E APRENDIZAGEM NA ESCOLA
Instituição: Justiça em Círculo
Autoria: Cecilia Pereira de Almeida Assumpção [assumpcaocecilia@gmail.com]
Área: Formação de professores – Tema: Convivência

As relações continuadas no tempo demandam inúmeros e importantes cuidados para que se bus-
que garantir o bem-estar entre as pessoas e a manutenção de relacionamentos colaborativos. Dentre 
estes cuidados, certamente encontra-se a prática restaurativa proativa denominada Construção de 
Combinados de Funcionamento, principalmente quando estamos nos referindo a relações grupais. 
A escola tem uma grande diversidade de grupos, tais como equipe de professores, classes de alunos, 
equipe de coordenação e funcionários. Para todos eles a Construção de Combinados de Funciona-
mento traz benefícios significativos para a construção de senso de comunidade e de pertencimento, 
assim como promoção da responsabilização coletiva e empoderamento do grupo; isto sem falar 
da prevenção de possíveis situações de violência e minimização de inúmeros conflitos decorrentes 
do não cumprimento de regras e normas. Sabe-se que o cumprimento de regras e normas é muito 
mais efetivo por parte do grupo, quando seus integrantes forem autores da escolha destes combi-
nados, e tendem a responsabilizar-se pela sua sustentabilidade ou mesmo eventuais readequações 
necessárias. A boa convivência escolar é condição primordial à aprendizagem e à cidadania. Sem 
ela, não haverá relações de cooperação e confiança indispensáveis para a construção de um espaço 
pedagógico saudável e respeitoso.

DAS NUVENS AO ROCK’N 
ROLL – O VIDEOCLIPE COMO 
INSTRUMENTO EDUCACIONAL
Instituição: Colégio Miguel de Cervantes
Autoria: Fabio Nogueira de Matos Martins [fabio.martins@cmc.com.br]
Ana Maria Rodrigues Premero [ana.premero@cmc.com.br]
Área: Arte – Outro – Arte/música

O Colégio Miguel de Cervantes faz parte do programa de Escolas Associadas da UNESCO (PEA/
UNESCO). Em virtude dessa parceria, o colégio desenvolveu trabalhos em diversas áreas do conhe-
cimento, em todos os ciclos, com o tema proposto pela UNESCO em 2015 – Ano Internacional da 
Luz e dos Solos. O trabalho que desenvolvemos foi fruto da interdisciplinaridade entre as disci-
plinas Arte, Música, Física e Química. Utilizamos o videoclipe como ferramenta para desenvolver 
diversos conceitos ligados ao tema. “Das nuvens ao Rock’n Roll” foi o título metafórico que sinte-
tizou as ideias que conduziam todas as etapas do trabalho. O videoclipe produzido foi o resultado 
de um processo intenso e de muita dedicação que atingiu um alto nível de sensibilização ao ser 
apresentado em público.
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É PROIBIDO SER DIFERENTE
Instituição: Colégio Elvira Brandão

Autoria: Betina Ahlemeyer Dauch[betina.dauch@elvirabrandao.com.br]  
Área: Formação de professores – Tema: Vivência entre educadores sobre a diversidade

Este trabalho teve por objetivo a vivência real, corporal, emocional e simbólica da diversidade en-
quanto abismo educacional, que não é compreendida ou respeitada nas suas diferentes esferas no 
ambiente educacional. Colocar o educador no papel de participante ativo, que vive na pele o lugar 
da diferença e sofre com o professor ausente, prático e padronizador é de extrema riqueza para  
a desnaturalização de práticas cristalizadas. Intervenção com educadores que visa refletir sobre 
o espaço da diversidade no ambiente escolar, seja ela física, subjetiva, emocional, política, reli-
giosa, sexual ou étnico-racial. Os resultados podem ser diversos, cabendo ao grupo o olhar para si,  
para o outro e para as questões que permeiam seu próprio ambiente e suas vivências.

 ELVIRA D@Y: UM OLHAR PARA 
TODOS OS EDUCADORES

Instituição: Colégio Elvira Brandão
Autoria: Betina Ahlemeyer Dauch [betina.dauch@elvirabrandao.com.br]

Thiago Bettega Lourenço [thiago.bettega@elvirabrandao.com.br]
Área: Formação de Professores – Tema: Estratégias variadas de formação

O Elvira D@y é um dia de oficinas, formações e vivências que ocorre semestralmente e tem como 
objetivo propiciar uma atmosfera em que cada integrante da comunidade escolar é reconhecido  
e se reconhece como educador. É um evento que busca estimular as relações entre os educadores 
e a prática de aprender com o outro, além de proporcionar vivências práticas, reais e significativas 
aos educadores. Traz uma mudança cultural, pois fomenta as relações entre todos os educadores 
da escola, em suas diferentes práticas. Entende como educador cada um que está nesse espaço, 
desde os professores e auxiliares, até os funcionários administrativos, de manutenção e limpeza. Os 
educadores podem escolher as oficinas em que participarão e têm diversas possibilidades ao longo 
do dia. As oficinas apresentam temáticas dentro das atmosferas artística, corporal, tecnológica, 
literária, bilíngue e científica. Há, inclusive, oficinas ministradas por alunos, no reconhecimento 
de que cabe a todos o papel de educando e educador. Os principais resultados dessa prática são a 
construção de uma cultura de descentralização, relações horizontais, de valorização de todos e de 
cada um, em uma atmosfera de confiança e parceira, que deve ressoar e refletir nas relações e práti-
cas diárias. De fato, as pessoas passaram a se buscar mais, a trabalhar mais em parceria e sintonia 
e a reconhecer o outro como figura importante na concretização de nossos ideais enquanto escola. 
Além disso, momentos de reflexão, vivência e experiência, tendo os educadores como atores prin-
cipais, contribuem significativamente no fomento de educadores buscadores, que não cristalizam 
seus saberes. Se abrir para a escuta, para o questionamento, novas possibilidades de aprendizado e 
troca são de extrema importância e riqueza.
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ENTRE BONECAS E CARRINHOS: 
IMPLICAÇÕES DOS ESTEREÓTIPOS DE 
GÊNERO NA QUALIDADE EDUCACIONAL
Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Jaqueline Stephanie Nunes Azevedo [jaqueline_azevedo@live.com]
Área: Formação de professores – Tema: Identidade de gênero

O propósito do presente trabalho é entender de que maneira as concepções de professores acerca 
da construção da identidade de gênero se transpõem às suas práticas pedagógicas e influenciam as 
ações dos educandos. Diante de uma gama de valores a respeito da ideologia de gênero, dissemina-
das no mundo contemporâneo, os comportamentos do professor diante de situações discrimina-
tórias contam como parte influente em sua prática educativa. Para investigar tais fatos, realizamos 
uma pesquisa de abordagem qualitativa cuja coleta de dados foi feita em uma escola particular da 
cidade de São Paulo, na qual analisamos as práticas pedagógicas e as concepções de professoras 
do 1o ano a respeito da construção da identidade de gênero. Utilizamos como subsídios à coleta 
de dados a observação, entrevistas semiestruturadas e o registro em Diário de Campo, e as anali-
samos à luz dos teóricos Silvério (2005), Finco (2013), Vianna; Gomes (2013), Louro (1997; 2003), 
Miskolci (2003), Paetcher (2013), Soares (2015) e documentos oficiais como Diretrizes Curricula-
res Nacionais. Ao final, verificamos que a subjetividade do professor a respeito da identidade de 
gênero constitui-se como fator influente na construção das relações e/ou identidade de gênero por 
parte dos educandos e que a trama enraizada no discurso que coloca o tema na posição de "tabu" 
demonstram clara dificuldade por parte de professores.

EU, VOCÊ E O OUTRO
Instituição: Prefeitura Municipal Da Estância Balneária De Praia Grande
Autoria: Lara Arenghi [larenghi@gmail.com]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Identidade

Trabalhar a identidade faz-se necessário já que fortalece o sentimento de pertencimento; afinal,  
o indivíduo opera mudanças, individuais ou coletivas, quando sabe quem é, a que grupo pertence e 
que metas deseja alcançar. Esclarece a dicotomia público x privado, possibilita mudanças coletivas, 
críticas e funcionais, melhora o trabalho em grupos uma vez que um grupo de pessoas é também 
um grupo de verdades. Jacob Levy Moreno, na década de 1920, impactou a sociedade da época com 
sua leitura de terapia, por meio de atividades coletivas de dramatização, à qual designou "Psico-
drama". Para Levy, o indivíduo passa por três fases do desenvolvimento da psique: o conhecimento 
do EU, em que percebe que é uma unidade; o Outro, em que percebe que não é único, que existem 
outras pessoas e, por fim, o EU no Outro em que é capaz de se colocar no lugar do outro. Algumas 
pessoas não conseguem desenvolver bem algumas dessas fases, de qualquer forma, a dramatização 
do psicodrama possibilita aos participantes resolver conflitos e superar angústias. O psicodrama 
pedagógico e refere as ideias de Levy aplicadas à educação. Com o foco no desenvolvimento do 
autoconceito, autoestima e identidade o projeto "EU, VOCÊ E O OUTRO", em três grandes blocos 
de atividades, foi desenvolvido com alunos da Sala de Recursos Multifuncional.
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EVERNOTE E A GESTÃO DOS CONTEÚDOS 
TRATADOS EM ENCONTROS FORMATIVOS 

– UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO!
Instituição: Escola Projeto Vida

Autoria: Maristela Aparecida Iope de Alcântara [maristela.alcantara@gmail.com]
Área: Formação de professores – Tema: Tecnologia

A comunicação, nesta era onde há um excesso de canais de informações disponíveis, é um grande 
desafio para todos que necessitam organizar materiais, compartilhar ideias e, acima de tudo, criar 
uma rede de aprendizagem colaborativa, verdadeiramente efetiva, gerando uma nova cultura tec-
nológica dentro de um ambiente escolar. Pensando em aprimorar o canal de comunicação entre 
a equipe de tecnologia educacional e os professores e coordenadores da Escola Projeto Vida, bus-
camos diferentes recursos que pudessem potencializar essa comunicação. Hoje, a quantidade de 
recursos tecnológicos é imensa, porém o grande desafio para nós, educadores, é saber escolher as 
melhores ferramentas de acordo com a nossa intencionalidade pedagógica. Nesta proposta quere-
mos mostrar o potencial da ferramenta Evernote como um grande aliado da educação. Evernote, 
formulários google, qr-code, google drive, tudo isso dentro de uma proposta de Ensino Híbrido, 
podem ampliar as possibilidades de comunicação e contribuir com a aprendizagem de novos con-
ceitos na prática, vivenciando diferentes recursos durante os encontros formativos. Nosso grande 
objetivo é criar possibilidades para que aprendizes vivenciem novas formas de uso das ferramentas 
e coloquem em prática com os alunos, modificando a forma de registrar, arquivar e compartilhar 
conteúdos e produções.

FERRAMENTAS CONVERSACIONAIS: 
CONSTRUINDO RELACIONAMENTOS 

SAUDÁVEIS NA ESCOLA
Instituição: Justiça em Círculo

Autoria: Cristina Telles Assumpção Meirelles [crismeirelles@terra.com.br]
Área: Formação de professores – Tema: Mediação de conflitos

O trabalho de desenvolvimento e utilização das ferramentas comunicacionais no contexto escolar 
busca promover a construção e sustentabilidade de relacionamentos saudáveis pautados no respeito 
e na colaboração. Aprender a conviver implica desenvolver e aprimorar constantemente recursos co-
municacionais e dialógicos, habilidades emocionais e habilidades de soluções de conflitos, uma vez 
que estes são inerentes às relações humanas. Somado a isto, vale ressaltar que hoje a Escola tem 
uma responsabilidade que vai muito além do ensino de um conteúdo pedagógico programado. Tam-
bém é esperado da escola, que ensine habilidades de vida que auxiliarão o desenvolvimento pessoal  
e social de seus alunos. Ao reconhecermos a fundamental importância da convivência na escola, 
vale refletir sobre “o que” e “como” estas têm investido no desenvolvimento de ações promotoras 
do bom convívio. Aparentemente, notamos que boa parte das escolas possui a crença de que os re-
lacionamentos saudáveis e respeitosos deveriam acontecer naturalmente, sem que fosse necessário 
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construí-los e cuidar para a garantia da sustentabilidade deles. Conversaremos sobre a importância 
da escuta ativa e do emprego das perguntas restaurativas no cotidiano escolar, a fim de desenvolver 
um convívio harmônico e responsável pelo bem-estar de todos os integrantes da comunidade escolar.  
E, acima de tudo, contribuem para uma mudança de Cultura na escola, qual seja, a responsabilização 
coletiva pelo bem-estar comum.

FORMAÇÃO DE FORMADORES:  
UMA PRÁTICA COLABORATIVA EM BUSCA  
DE UM CURRÍCULO DESENCAPSULADO
Instituição: Projeto Digit-M-Ed
Autoria: Maria Regina dos Passos Pereira [mariaregina.passos@gmail.com] 
Jessica Aline Almeida dos Santos [jessica.almeidas@live.com]
Área: Formação de professores – Tema: Currículo

Esta comunicação visa discutir o conceito de formação crítico-colaborativa por intermédio do 
Projeto, em andamento, intitulado Perspectivas Globais em Aprendizagem e Desenvolvimento 
por meio de Mídia Digital (Digit-M-Ed). Trata-se de um projeto Interinstitucional Internacio-
nal, financiado pela União Europeia Marie Curie, que circunda a colaboração intensa entre  
a Universidade de Creta, a Universidade de Londres, a Universidade Estadual de Psicologia  
e Educação de Moscou, a Universidade Gratuita de Berlim, a Universidade Jawaharlal Nehru 
da Índia e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No Brasil, os Estados participantes 
são: São Paulo (PUC- SP), no Ceará, em Pernambuco e no Piauí. O foco do Digit-M-Ed é formar 
um grupo (alunos, professores e gestores) para pensar e propor novas intervenções curriculares, 
numa perspectiva assimétrica e descentralizada, de modo que possibilite a desencapsulação do 
currículo. Desta forma, os participantes do projeto buscam atrelar os conteúdos escolares à vida 
que se vive, de maneira a ultrapassar os muros escolares. Este recorte é resultado do 2o ano do 
projeto (2014), que tinha como tema “Lixo”, abordado nas perspectivas dos Multiletramentos. 
As estratégias usadas durantes os encontros foram: trabalhos em grupos, análise e produção  
de vídeos, entrevistas, reflexão das ações em diferentes momentos e participação dos sujeitos. Os 
recortes apresentam mudanças significativas nas ações dos partícipes quanto ao envolvimento 
dos discentes no processo de ensino-aprendizagem.

GESTÃO DE SALA DE AULA: IDENTIFICANDO 
CONFLITOS E PROPONDO SOLUÇÕES
Instituição: EE Prof. Antônio Alves Cruz
Autoria: Felipe Nascimento da Silva[felipe.iommi@gmail.com]
Área: Formação de professores – Tema: Solução de conflitos

Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas breves reflexões sobre a gestão de conflitos em 
sala de aula e algumas práticas consideradas positivas para lidar com essa questão. Considerando que  
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a indisciplina é recorrentemente citada pelos docentes como um fator que dificulta o desenvolvimento 
de situações de aprendizagem, a identificação desses fatores de indisciplina e das situações que con-
tribuem para seu desencadeamento é imprescindível para a elaboração de propostas que possam lidar 
de maneira satisfatória com tais situações. Dessa maneira, a reflexão sobre as situações de indisciplina 
perpassam, necessariamente, pelas práticas didáticas desenvolvidas pelo professor em sala de aula, isso 
porque em algumas situações o professor precisa, necessariamente, rever alguns pontos de sua prática 
para não alimentar os gatilhos da indisciplina.

GRÊMIO ESTUDANTIL GÊNESIS
Instituição: EE Frederico Marcicano

Autoria: Carlos Jovino de Oliveira [profocarlos59@hotmail.com] 
Valdemir Clavico[valdemirclavico2016@gmail.com]

Área: Orientação Educacional

Após o resultado da eleição, o grêmio da chapa ganhadora iniciou o trabalho em parceria com  
a Instituição Escolar e responsáveis, na qual vem desenvolvendo projetos que visam o protagonismo 
juvenil, ações sociais, conscientização entre os colegas. Em síntese, no primeiro semestre elaborou a 
Campanha do agasalho, acolhida no dia das mães, apresentação teatral de Páscoa, diálogo em sala 
de aula com os colegas a respeito do uso do celular e enfim, a festa Junina, com apresentação de 
pesquisas e atividades culturais.

HTPI ON-LINE – APERFEIÇOAMENTO 
NA PALMA DA MÃO

Instituição: Secretaria de Educação Praia Grande – SP
Autoria: Marilena Ferreira [marilenaferreira21@hotmail.com]

Rafael Vinicius Turlão [rafaturlao@gmail.com]
Camila Santos [camilasantos_1986@hotmail.com]

Área: Formação de professores – Tema: Tecnologia

A Hora do Trabalho Pedagógico Individual on-line visa atender a jornada de 2/3 disposto na Lei 
11.738 sendo adequada às necessidades dos docentes. Proporcionar aos docentes reflexões sema-
nais sobre diversos assuntos que compõem o seu trabalho diário, bem como sua efetiva inserção 
ao mundo digital, aproximando o professor do universo do aluno, e estreitando as relações do 
profissional que está em sala de aula com os técnicos da Secretaria de Educação. Como estes têm 
a possibilidade de falar mais de perto com esses professores, eles percebem não estar sozinhos em 
sua prática diária, o que contribui para a eficácia do ensino na sala de aula.
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INOVATION READINESS 
(FORMAÇÃO INOVADORA)
Instituição: TESI – Tecnologia, Educação e Inovação social
Autoria: Juliana Filgueiras Frigerio [juliana@tesiedu.com.br]  
Flavio Liberal[flavio@tesiedu.com.br]
Área: Formação de professores: Tema – Tecnologia

Como os educadores estão se preparando para o que há de novo e que está por vir, formando pes-
soas para atuar e desenvolver projetos para o mundo contemporâneo? A Tesi propõe o workshop 
Innovation Readiness como um processo de preparação desses profissionais para as constantes 
transformações tecnológicas e inovadoras da “era pós-digital”, embasadas nas habilidades e com-
petências do século XXI. O simples uso de ferramentas como tablets e lousas digitais não repre-
senta o alinhamento com os avanços tecnológicos exponenciais dos tempos modernos. A forma 
como abordamos a educação hoje não considera essa explosão do desenvolvimento tecnológico  
e tampouco prepara os alunos para um mundo que em 10 ou 20 anos não será mais o mesmo, com 
muitas profissões que conhecemos hoje e também muitas outras ainda desconhecidas. A dinâmica 
do Innovation Readiness despertará no educador a compreensão de que ele precisa promover em 
sua prática pedagógica estímulos para que seus alunos sejam protagonistas de inovação.

L@B CRIATIVO – UM ESPAÇO 
MAKER DENTRO DA ESCOLA
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Autoria: Celise Monteiro França Correia [celise.correia@elvirabrandao.com.br]
Elio Molisani [elio.molisani@gedutec.com.br]
Marisa Cavalcanti [marisac@pucsp.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 
projetos transdisciplinares em informática

O L@b Criativo do colégio Elvira Brandão é uma proposta alinhada ao pilar principal de sua pro-
posta pedagógica – aluno no centro -, por meio do aprendizado, a partir da cocriação e das redes 
colaborativas. Está também vinculada à possibilidade de encontrar soluções para os problemas e, a 
partir daí, praticar o fabricar e o criar em vez de consumir algo ou utilizar o que já existe pronto no 
mercado. Possibilitando, desta forma, às pessoas serem protagonistas dos seus próprios processos 
produtivos, experimentarem e vivenciarem, de forma colaborativa, uma plataforma de criatividade 
e tecnologia com a finalidade de compartilhar conhecimento, ferramentas e máquinas em um es-
paço transdisciplinar, gerando impacto social.
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LEI 10639/03: CONQUISTAS E DESAFIOS NA 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP.

Instituição: Secretaria de Educação de Santos
Autoria: Adriana Negreiros Campos [adrianacampos@santos.sp.gov.br]  

Sandra Regina Pereira Ramos [sandraregina-seduc@santos.sp.gov.br]  
Área: Formação de professores – Tema: A lei 10639/03-valorização e preconceito

O trabalho realizado desde o ano de 2004 é desenvolvido por meio de formações dentro e fora do 
horário escolar, tendo como público-alvo professores da rede municipal e comunidade em geral. As 
ações reconhecem a necessidade de formação nos diferentes níveis do funcionalismo público em re-
lação a temática diversidade e sobre a aplicação da Lei 10.639/03, abrindo espaço no meio escolar e 
fora dele para reflexão sobre a diversidade cultural existente no Brasil e da necessidade de respeito 
e valorização das diferentes etnias que fizeram o que somos hoje: brasileiros. Diante das pesquisas e 
avaliações realizadas foi possível propor novas ações e buscar formas de refletir sobre o tema na escola.

MAPA MENTAL NA SALA DE AULA
Instituição: Prefeitura da Cidade de Ferraz de Vasconcelos

Autoria: Paulo William Costa da Silva [paulowilliamcs@gmail.com]
Área: Formação de professores – Tema: O mapa mental na sala de aula

Apresentar aos professores o conceito de mapa mental de forma que possam usá-lo como recurso 
para planejamento, organização e até mesmo como meio didático. A formação é dividida em seis 
momentos, nos quais os professores aprenderão dois tipos de mapa mental e produzirão seus 
mapas mentais; logo em seguida, apresentarão aos demais suas produções, abrindo oportuni-
dade para comentários e sugestões dos participantes para ampliar e melhorar a ideia apresentada. 
A intenção é facilitar a organização das ideias e planejar o momento de aula de forma que o pro-
fessor não se esqueça de nada que tenha preparado.

MARKETING LADO A LADO 
COM O PROFESSOR

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Autoria: Sarah Misturini [sarah_misturini@hotmail.com] 

Caio Ribeiro de Souza [caio.souza@objetivosorocaba.com.br]
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: Comunicação e Marketing

Tão importante quanto desenvolver projetos é promovê-los. Com esse pensamento, o Objetivo 
Sorocaba vem mantendo aproximados o departamento de Marketing e as ações pedagógicas.  
O Marketing, hoje, é um departamento que caminha lado a lado com professores e coordenadores, 
oferecendo a eles todo suporte para realizar seus projetos e fazer com que esses ultrapassem as pa-
redes das salas de aula. Neste trabalho, apresentaremos como a comunicação escolar pode auxiliar 
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na execução das atividades pedagógicas, dando a elas mais visibilidade e promovendo o intercâm-
bio de práticas nos mais diversos meios.

METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 
NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA 
EXPERIÊNCIA DE PBL NO CURSO DE 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Marta de Oliveira Gonçalves [marta.oliveira@singularidades.com.br]
Elton de Andrade Viana [elton@singularidades.com.br ]
Área: Formação de professores – Tema: Aprender matemática no curso de Pedagogia

O presente trabalho descreve uma experiência desenvolvida com alunos de 2o e 3o semestres da 
licenciatura em Matemática do Instituto Singularidades. Foi previsto um trabalho didático com 
duração de dois meses do segundo semestre de 2015 envolvendo duas disciplinas do curso de Licen-
ciatura em Matemática, sendo uma do núcleo pedagógico e a outra do núcleo técnico-matemático 
com as turmas dos dois semestres juntas. Com a abordagem metodológica conhecida como Apren-
dizagem Baseada em Problemas (ABP), foi apresentado aos alunos um material produzido em uma 
situação real de aula de matemática em uma das escolas públicas da cidade de São Paulo e que 
era composto por uma atividade impressa sobre números primos e uma filmagem apresentando 
o comportamento e a forma de interação dos alunos durante a realização desta. Os licenciandos 
observaram todo o material, discutiram entre si o que julgaram ser um problema visível no mate-
rial, propuseram um jogo como intervenção, e avaliaram depois todo o processo vivenciado, fina-
lizando com a elaboração de um relatório e uma apresentação oral sobre o trabalho desenvolvido. 
A experiência trouxe aos alunos a possibilidade de entrar em contato com problemas reais que 
ocorrem na escola pública. E aos docentes envolvidos, a ratificação de que o uso da metodologia 
ABP pode ser um caminho para aproximar o aluno da realidade do trabalho nas escolas.

MONITORIA MIRIM
Instituição: Prefeitura de Praia Grande
Autoria: Benedito Sabino Neto[beneditosabinoneto@gmail.com] 
Área: Formação de professores – Tema: Uso de monitoria entre alunos de diferentes idades

Este trabalho é fruto de uma metodologia que tenho estudado há alguns anos. Trata-se de alunos 
mais velhos, de séries mais avançadas, que atuam em séries de alunos mais novos, auxiliando estes 
alunos na realização de atividades diversas, sobretudo nas aulas de Educação Física. Percebemos uma 
diminuição na ocorrência de lesões e conflitos nas aulas, maior organização das atividades, menor 
tempo de espera em filas e uma série de outros benefícios. Um projeto que ajuda a escola toda, bene-
ficiando os alunos menores, os alunos monitores, professores e comunidade. Uma estratégia eficaz, 
que pode ser aplicada tanto em aulas de Educação Física quanto em aulas de outras disciplinas.
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NADAR E EDUCAR: A NATAÇÃO 
NO PROCESSO FORMADOR

Instituição: Colégio Liceu Santista
Autoria: Fábio Eleuterio da Silva [fabiosilva@liceusantista.com.br]

Área: Formação de professores – Tema: Educação Física

Nadar e Educar: a natação no processo formador. A natação é essencial para a segurança e saúde 
de todas as pessoas, especialmente aquelas que vivem em cidades com praias e/ou rios, ou mesmo 
piscinas em academias, clubes e condomínios. Tendo esse entendimento, o Liceu Santista inovou 
no ano de 2006, ao construir uma piscina semiolímpica, com toda a infraestrutura que permitiu 
a inserção de aulas de Natação no currículo das turmas de Educação Infantil ao Ensino Médio. 
Como disciplina escolar, a Natação demanda uma organização didático-pedagógica diferenciada 
do trabalho feito, por exemplo, em uma academia. Além da aprendizagem das habilidades nata-
tórias relacionadas aos quatro nados e à natação de sobrevivência, a equipe de professores vêm 
aprimorando nos últimos 10 anos um projeto de ensino fundado na concepção construtivista, 
imprimindo nas aulas de natação, não apenas técnica, mas princípios como a cooperação e o es-
pírito esportivo como alicerces do dia a dia de crianças e jovens. Aulas convencionais, recreativas 
e lúdicas integram o currículo da disciplina que prioriza a construção de momentos de alegria, 
entrosamento e vivência do esporte como momento educativo essencial ao ser humano. O objetivo 
da apresentação no congresso ICLOC será a socialização da metodologia de aulas e da experiência 
educacional de um dos professores da equipe atual da escola

O ESPERANTO COMO AUXILIAR NA 
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA
Instituição: Câmara Brasileira da Língua Internacional Esperanto/Esperanta Klubo Zamenhof

Autoria: Osmar da Silva Alves [osmar.silvaalves@gmail.com] 
Pedro Jacintho Cavalheiro [kavaliro@gmail.com]

Área: Língua Estrangeira: Esperanto

O Esperanto é uma língua planejada para fins de comunicação intercultural, que pode ser utilizado 
inclusive como auxiliar na aprendizagem da língua portuguesa – e também de outras línguas – graças 
à sua estrutura gramatical simples e lógica e ao seu vocabulário de origem internacional. O estudante 
poderá compreender melhor características inerentes às línguas, tais como os fenômenos fonológi-
cos, morfológicos e sintáticos, de uma maneira lúdica, contribuindo relevantemente para o apro-
fundamento e a internalização eficazes de nossa língua materna. Além disso, é comprovado o valor 
propedêutico do Esperanto para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, um recurso 
facilitador também para a aprendizagem de português.
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O PROFESSOR NO PROCESSO DE 
AUTORIA DE RECURSOS DIDÁTICOS
Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Rita Ladeia [rita.ladeia@gmail.com]
Área: Línguas Estrangeiras

Este trabalho visa demonstrar como professores de línguas estrangeiras que pretendem formar es-
tudantes bilíngues durante a Educação Básica podem transformar atividades simples em projetos 
pedagógicos mais significativos e relevantes para as necessidades de formação de crianças e jovens 
no século XXI. Serão apresentados exemplos extraídos de cursos de formação de professores que 
atuam em escolas bilíngues, demonstrando as atividades originais elaboradas pelos professores 
e as atividades reelaboradas por eles a partir das intervenções realizadas durante o processo de 
formação. Com o crescimento da demanda por escolas que garantam formação bilíngue aos seus 
estudantes, a procura por cursos de formação de professores com enfoque em Educação Bilíngue 
tem aumentado também significativamente. Demonstraremos como estratégias de formação com 
foco no desenvolvimento de habilidades de autoria podem contribuir para a elevação da qualidade 
docente dos profissionais de ensino de línguas.

O USO DAS COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS NO AMBIENTE ESCOLAR
Instituição: Externato Santo Antonio
Autoria: Almir Vicentini [almir_vicentini@uol.com.br]
Área: Orientação Educacional – Tema: Uso das competências socioemocionais no ambiente escolar

As escolas buscam novos caminhos para se adaptarem às gerações conectadas. Nossos professores 
e as famílias estão prontos para esse desafio? O uso de ferramentas digitais vai mudar a maneira de 
educar? O que são as competências socioemocionais? O que o mundo profissional está exigindo dos 
novos candidatos a um cargo profissional? Enquanto o mundo abre espaço para os jovens e cobra 
deles para que sejam protagonistas de seu próprio desenvolvimento e de suas comunidades, o ensino 
tradicional ainda responde com modelos criados para atender demandas antigas. A realidade é que  
o ser humano é definitivamente complexo e, para desenvolvê-lo de maneira completa, é necessário 
incorporar estratégias de aprendizagem mais flexíveis e abrangentes.
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OBSERVAÇÃO DE AULA: UMA 
ESTRATÉGIA FORMATIVA

Instituição: Diretoria de Ensino Leste 2
Autoria: Glaucineide de Menezes Garcez [glaucineidemg@bol.com.br]

Área: Formação de Professores – Tema: Observação de aula

Diante da realidade vivida em nossas escolas, em que a teoria e a prática se encontram em alguns mo-
mentos desarticuladas e, dos imensos desafios colocados à educação, se faz necessário refletir sobre 
a formação centrada na escola e seu poder formativo. Esse projeto visa discutir a importância da 
implementação da observação de aula como uma estratégia eficiente para o processo de formação 
continuada de professores e coordenadores, já que ela contribui para levar o professor a uma reflexão 
da sua prática e a busca de possibilidades de intervenções para a melhoria do ensino e da gestão da 
sala de aula. Este trabalho apresenta um conjunto de sugestões (abordagens, metodologias e instru-
mentos) destinado a estimular a reflexão sobre as práticas de sala de aula e sugestões que podem ser 
utilizadas como diagnósticos de aspectos do conhecimento e prática que precisam melhorar.

OSWALD SUSTENTÁVEL
Instituição: Colégio Oswald de Andrade

Autoria: Nelson Antonio Calil Filho [nelson.calil@Colégiooswald.com.br]
Lucas Bogea de Mello Franco [lucas.franco@alunos.colegiooswald.com.br]

Área: Formação de Professores – Tema: Escola toda com o mesmo tema

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 parce-
rias, dialogou com interlocutores internos e externos, frustrou-se com alguns empecilhos e seguiu 
trabalhando 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.
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PATRONO ESCOLAR – MEMÓRIA DA ESCOLA
Instituição: Centro de Memória da Educação da Secretaria de Educação de Praia Grande
Autoria: Rafael da Silva e Silva [prof.rafael443556@hotmail.com]
Monica Solangen Rodrigues e Silva [porto.aprendiz@praiagrande.sp.gov.br]
Área: Orientação Educacional – Tema: História da Instituição e do bairro

Este foi um projeto interdisciplinar realizado pelo Centro de Memória da Educação nas escolas mu-
niciais de Praia Grande/SP que abrangeu toda a rede municipal, ou seja, 68 escolas de diferentes 
níveis, desde a creche até o Ensino Médio EJA. Baseado nos trabalhos de Thomas Tadeu da Silva 
sobre o currículo escolar, pensou-se em como aproximar o currículo escolar da realidade do aluno, da 
história da escola e do bairro/comunidade; ao mesmo tempo em que se pensou em como humanizar 
a figura do patrono escolar atrelando-o aos conteúdos e contextualização em sala de aula. Para isso, 
foram realizadas formações com os diretores e coordenadores das unidades no sentido de abordar  
o patrono como tema centralizador da prática pedagógica, onde cada escola desenvolveu um traba-
lho diferente. Por exemplo, Matemática e Geografia desenvolveram uma maquete em grande escola 
na quadra do bairro, atrelado a isso, os alunos aproveitaram os nomes das ruas representando os 
autores da literatura brasileira, para realizar peças teatrais, uma por série. Em História realizaram um 
pequeno documentário e entrevistas de História Oral e a criação de um acervo na biblioteca etc. Tudo 
isso foi atrelado ao projeto Rádio Web TV, onde os alunos realizaram a cobertura com aspecto jorna-
lístico desses projetos. Percebeu-se que o projeto desenvolveu o sentido de pertencimento e cidadania, 
uma vez que aprofundou o conhecimento da história do bairro onde os alunos logo se identificaram, 
aprofundou o conhecimento da história regional relacionando-a ao contexto nacional.

PEDAGOGIA COMUNITÁRIA
Instituição: Secretaria de Educação da Praia Grande
Autoria: Valkiria Medeiros do Nascimento Oliveira 
[seduc.acaocomunitaria@praiagraiande.sp.gov.br]
Simone Mota Pera [si.mota.pera@hotmail.com]
[mariasalvalaio@hotmail.com]
Área: Língua Portuguesa

A Pedagogia Comunitária é um projeto nas escolas municipais de Praia Grande, criado em 2005, 
com intuito de fortalecer o elo entre a ESCOLA, FAMÍLIA e COMUNIDADE. Entendemos que 
desde a Educação Infantil, as famílias oferecem contribuições para a aprendizagem e auxiliam nos 
desafios que a escola enfrenta com os alunos/filhos e a escola, por sua vez, pode auxiliar as famí-
lias e mediar possíveis conflitos buscando soluções em conjunto. Quanto mais verdadeiro o rela-
cionamento entre a escola e a família, maior é o desempenho dos alunos. Dentro deste contexto,  
a equipe de Pedagogas Comunitárias por meio do estudo da realidade dessas famílias, em parceria 
com a equipe escolar e com a rede de parceiros, realiza diversas ações com o objetivo de amenizar 
as necessidades que dificultam aprendizagem dos filhos /alunos. Nestes dez anos de atuação obti-
vemos maior participação da família e comunidade nos eventos realizados pela escola sendo mais 
responsáveis comprometidos com a educação de seus filhos e garantindo a efetivação dos direitos 
de nossas crianças e adolescentes.
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PERSONALIDADES NEGRAS NO ESPORTE
Instituição: EMEF Senador Lino de Mattos

Autoria: Roberta Bravi [robertabravi@bol.com.br]
Denise Perdigão Venâncio [deniseperdigaovenancio@yahoo.com.br]

Área: Orientação Educacional – Tema Valorização do Negro 
através de Língua Portuguesa e Educação Fisica

Esse projeto visa valorizar e desmitificar alguns esportes e seus atletas. Explorar através da leitura de 
suas biografias o lado "mais humano" desses superatletas destacando quais são os esportes mais po-
pulares e o porquê de outros serem praticados por um grupo com um poder socioeconômico maior; 
pesquisar em que a situação socioeconômica pode influenciar os esportes e os atletas; prestigiar  
a contribuição dos negros no esporte e na nossa sociedade; aliar as disciplinas de Leitura e Educação 
Física em um único trabalho. Desse modo, favorecemos a interdisciplinaridade e a valorização da 
cultura Afrodescendente em nossa escola. Este trabalho é parte do nosso trabalho anual cujo tema 
foi Brasil África.

PHYSICS PROPOSTA PEDAGÓGICA – UM 
NOVO FUTURO PARA EDUCAÇÃO

Instituição: Instituto Singularidades
Autoria: Gilberto Soares Lourenço Padilha [contato@physicsbrasil.com.br]  

Área: Formação de Professores – Tema: Matemática no curso de Pedagogia

Uso das propostas da PHYSICS para o ensino de Matemática. A Physics é uma proposta que almeja 
compartilhar práticas educativas vencedoras no mundo inteiro, sendo que muitas delas são novi-
dades aqui no Brasil, e contribuir com a melhoria da qualidade da Educação Nacional. Todavia, há 
muitas práticas e propostas oriundas de reflexões profundas e de resultados obtidos com minha 
própria experiência. Um dos pilares da PHYSICS é o ensino/educação colaborativo (a), onde toda 
comunidade educativa participa diretamente no processo ensino-aprendizagem. Participe e entenda 
como envolver seus alunos em suas aulas.
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PLATAFORMAS ADAPTATIVAS QUE 
ESTIMULAM A AUTONOMIA NA 
APRENDIZAGEM, A IDENTIFICAÇÃO DAS 
COMPETÊNCIAS ASSIMILADAS E DAS 
QUE PRECISAM SER ADQUIRIDAS
Instituição: Colégio Magister e Geekie
Autoria: Renato Laurato [renato.laurato@Colégiomagister.com.br] 
Camile Alba Pereira Rodrigues [camile.rodrigues@Colégiomagister.com.br]
Marcelo Falciano [falciano@geekie.com.br]
Área: Formação de Professores – Tema: Uso do Geekie Lab

A educação do século XXI comprometida com uma formação integral deve oferecer estratégias 
de aprendizagem que respeitem a singularidade e promovam o desenvolvimento de habilidades  
e competências exigidas não só pelas avaliações externas, mas também para o exercício da cidadania. 
Decidimos, por isso, investir na Tecnologia da Educação junto da GEEKIE e sua plataforma inova-
dora, o GeekieLab. O GeekieLab é um ambiente de aprendizagem adaptativa (que respeita o estágio 
e o ritmo em que o estudante se encontra), que identifica as competências assimiladas e ao mesmo 
tempo orienta para as competências que precisam ser melhoradas e adquiridas, conduzindo-o a um 
melhor desempenho acadêmico. Pretende-se, portanto, tornar o processo de aprendizagem mais 
rápido, eficiente e prazeroso, respeitando a individualidade e a liberdade em sua melhor forma 
de aprender. O objetivo é inspirar cada estudante a alcançar seu potencial e realizar seus sonhos  
e desafios impostos nos contextos sociais.

PRÁTICAS INCLUSIVAS:  
NOVAS CONFIGURAÇÕES
Instituição: Colégio Oswald de Andrade
Autoria: Nana Corrêa Navarro [nana.navarro@Colégiooswald.com.br]
Julia Giovedi Arnoldi [juliag@Colégiooswald.com.br]
Área: Gestão da Escola – Tema: Inclusão

O Colégio Oswald de Andrade trabalha com a perspectiva de que todos podem aprender. Assim, 
nosso trabalho é o de criar oportunidades para esta aprendizagem e buscar caminhos específicos 
para a forma de aprender de cada aluno. Nossa prática revela nossa concepção de educação, de su-
jeito, de inclusão escolar. Afirmada uma posição perante o trabalho com as diferenças entendemos 
a escola em constante aprimoramento diante da demanda de alunos que, em seus processos de 
escolarização, colocam em xeque nossos saberes e problematizam o aprendizado e a convivência. 
O trabalho visa apresentar a construção de novas formas de intervenção e funções que se fizeram 
necessária para a inclusão escolar.
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
E SOCIAL & O ENSINO DA FILOSOFIA NO 
CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba 
Autoria: João Afrânio Lessa Neto [joao.neto@objetivosorocaba.com.br] 

Bruno Otatti Marte [bruno.marte@objetivosorocaba.com.br] 
Mayara de Cássia Andrade Ribeiro [mayara.ribeiro@objetivosorocaba.com.br] 

Área: Orientação Educacional – Tema: Ética e moral

O Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social (PDPS) tem como objetivo unificar o estudo e a 
prática da filosofia no ciclo do Ensino Fundamental. Através de análises comportamentais, de con-
vivência e de interpretações sobre as atitudes, busca-se construir e desenvolver junto com os alunos, 
os princípios éticos e valores morais que regem o bem comum e o bom senso. A aula de PDPS tem 
como metodologia a reflexão coletiva, debates, seminários e projetos interdisciplinares. A abordagem 
realizada com os alunos teve como referencial o viés temático da filosofia, buscando analisar e com-
preender os conceitos através das interpretações dos alunos e teorias e pensamentos filosóficos. Os 
eixos centrais do PDPS são a Ética e as Virtudes Morais com o olhar voltado para o bom senso e bem 
comum. Nos encontros, é proposto aos alunos buscarem e construírem princípios a serem interpreta-
dos e também a desenvolverem habilidades atitudinais através da convivência dentro e fora da escola.

PROJETO “ESTUDANTE CIDADÃO”
Instituição: EE Profa Maria Frizzarim 

Autoria: Lucas Augusto Pereira [lucas_augusto_pereira@yahoo.com.br]
Monica Larissa Marcio [monica_marcio@hotmail.com]

Área: Orientação Educacional – Tema: Cidadania

O Projeto extracurricular intitulado “Estudante Cidadão” teve como objetivo complementar o trabalho 
desenvolvido pela rede escolar, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a 
convivência familiar e comunitária. Isso se deu por meio do pensar e do agir, possibilitando acessos  
a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento 
de novas sociabilidades e a preparação para que os jovens se tornem no futuro, seres capazes de exercer 
suas responsabilidades (trabalho, família, autonomia etc.) e para atuar em uma sociedade que depende 
deles. Os encontros entre os professores responsáveis pelo projeto e os alunos se deram em todas as 
aulas em que houve ausência dos professores regulares. Sendo que, os principais temas abordados 
foram: o fortalecimento do protagonismo social, garantia de direitos e reconhecimento dos deveres, re-
conhecimento dos papéis familiares e parentais, mundo do trabalho e demais assuntos como: amizade, 
sexualidade, preconceito, mudanças e transformações, ciclos de vida e outros a serem desenvolvidos ao 
decorrer do projeto. Além disso, os temas abordados surgiram de acordo com as necessidades detecta-
das e de acordo com as faixas etárias. Os alunos tiveram abertura para sugerirem temas que fossem do 
interesse e que puderam auxiliá-los no cotidiano. Os indicadores de que o projeto foi atingindo em seus 
objetivos, foram medidos por meio da diminuição dos conflitos escolares, familiares e comunitários; 
do envolvimento dos alunos nas atividades; na melhora da autoestima e nas relações interpessoais; no 
envolvimento dos alunos na vida comunitária e no rendimento escolar.
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RODADAS PEDAGÓGICAS: DISPOSITIVO 
ENTRE A SALA REGULAR E A SALA 
DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS
Instituição: Secretaria Municipal de Educação de Santo André
Autoria: Adriana Rieger Gonçalves [drica.rieger@gmail.comm] 
Área: Formação continuada de professores – Tema: Inclusão

O planejamento do trabalho pedagógico desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncionais parte 
de um processo de investigação de como os alunos aprendem, quais os seus centros de interesses, 
o que já sabem e o que conseguem fazer. Para estabelecer um canal de diálogo entre a Sala Regular 
e a Sala de Recursos Multifuncionais instituímos as Rodadas Pedagógicas como um dispositivo 
para discussão e direcionamento do trabalho pedagógico a partir da investigação do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. A concepção das Rodadas Pedagógicas é de que sejam 
um meio para melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos atendidos no AEE.  
Os objetivos da Rodada são: desenvolver as habilidades dos profissionais envolvidos no trabalho 
com os alunos para entendimento comum da prática efetiva e de como apoiá-la, construir uma 
rede de apoio pedagógico e levantar metas relacionadas à aprendizagem de cada um dos alunos. 
Este conceito é inspirado no modelo das juntas médicas e seguem quatro etapas: 1a etapa – Iden-
tificação de um problema de prática de ensino e ou de aprendizagem; 2a etapa – a observação de 
sala de aula; 3a etapa – a produção de registros e encaminhamentos, e a 4a etapa – construção  
de forma coletiva e colaborativa dos próximos passos e ações, tendo em vista a aprendizagem dos 
alunos, levantando o que a equipe gestora precisa fazer para apoiar o desenvolvimento do trabalho 
pedagógico do professor e a aprendizagem dos alunos.

SARAU CULTURAL – FRATERNIDADE 
A CAMINHO DA PAZ
Instituição: EM Antonio Peres Ferreira
Autoria: Cristiane Lopes Rodrigues de Mello [caioeclara2009@hotmail.com] 
Silvana Cristina Souza Silva [silcris28@yahoo.com.br] 
Simone C. Piovesan [simonecpiovesan@hotmail.com] 
Área: Orientação Educacional – Tema: Fraternidade a caminho da Paz

Acreditamos que através deste projeto pudemos enriquecer e ampliar a visão de um universo cultural 
de forma significativa. O projeto nos permitiu envolver corpo docente, corpo discente e comuni-
dade 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. Conseguimos de forma tranquila e voluntária momentos onde família e 
alunos partilhassem o palco, o aprendizado e, consequentemente, o reconhecimento do público, de 
forma harmoniosa e especial num momento único onde ser e conviver tiveram destaque especial. 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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SEMANA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
Instituição: Colégio Ateneu

Autoria: Tatiane Rosário Mateus Chenta [tatychenta@gmail.com]
Kátia Lopes [katiapinterlopes@yahoo.com.br]
Renata Andrejuk [re_andrejuk@yahoo.com.br]

Área: Língua Estrangeira – Inglês e Espanhol

O projeto enriquece e complementa o trabalho realizado pelas áreas de Inglês e Espanhol com  
o tema: Personagens que visa criar uma semana motivadora que atinja os interesses e necessidades 
dos alunos. Despertar a consciência para a importância de outro idioma em seu cotidiano, assim 
como a diversidade cultural, utilizando de atividades lúdico-pedagógicas. Desenvolver habilidades 
e competências nos alunos para aprendizagem das línguas, a fim de ampliar o conhecimento, pro-
porcionando assim, novas possibilidades de aprendizagem intelectual e cultural. A nossa expecta-
tiva é estimular o aprendizado e tornar o aluno autônomo do seu próprio conhecimento.

TEATRANDO
Instituição: Colégio Madre Paula Montalt

Autoria: Regina Celia Pereira da Silva Crepaldi[reginamarchiani@gmail.com]
Anunziata Isabel Marques Lopes [anunziata.lopes@hotmail.com]

[fatimamoco@madrepaulamontalt.com.br]
Área: Habilitação profissional técnica – Tema: Multimídia/Criatividade

O mercado tem o poder de validar a assimilação dos conteúdos de um curso de Ensino Médio Téc-
nico quando o trabalho de discentes disputa lado a lado, de igual para igual, a chance de ser reali-
zado. Este projeto tem como objetivo mostrar os efeitos e resultados de exigir a inserção do projeto 
dos alunos em sites de financiamento coletivo para captar recursos como atividade curricular. Esta 
análise é feita através do estudo de caso dos trabalhos de conclusão de curso de Ensino Médio 
Técnico em Multimídia do Colégio FECAP do ano de 2015. Por fim, visa estudar a replicabilidade 
dessa iniciativa nos próximos anos e em outros cursos, especialmente naqueles em áreas que en-
volvem criatividade, como multimídia ou audiovisual, e seu esperado impacto, quando observado  
o contexto do financiamento coletivo nos dias de hoje.

TECNOLOGIA: ALIADA OU VILÃ
Instituição: EMEF Prof. Vicente Bastos

Autoria: Mariana Bonotto [mariana.bonotto@gmail.com] 
Clarice Navarro Barros [clanbarros@gmail.com]

Área: Formação de professores – Tema: Tecnologia

Esse projeto visa demonstrar que há bastante conteúdo disponível on-line, e que a formação de par-
cerias dentro de uma escola, mesmo em disciplinas diferentes pode potencializar as oportunidades 
a que os alunos terão acesso. Como o tempo costuma ser o maior inimigo de quem busca formação, 
queremos apresentar opções gratuitas e motivadoras para turbinar as atividades executadas nas 
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escolas, inclusive nas escolas públicas. Uma outra forma de reduzir os problemas da falta de tempo 
é a formação de pares ou grupos, de disciplinas diversas que conversam entre si, se apoiam, comple-
mentam e aproveitam as oportunidades para progredir unidas, evidenciando para os alunos que as 
disciplinas se complementam, interagem e não são segmentadas.

TRABALHANDO PROJETOS 
NO AEE – ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Instituição: Prefeitura de Santo André (CADE – Centro De 
Atenção Ao Desenvolvimento Educacional)
Autoria: Natália de Amorim Soares [natiamorimsoares@gmail.com]
Juliana de Almeida Carvalho Silva [jualmeidacarvalho@yahoo.com.br] 
Daniela de Oliveira Rocha [or.daniela@gmail.com] 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências – Tema: 
Inclusão AEE – Atendimento educacional especializado

Na busca por um trabalho na Sala de Recursos Multifuncionais que contemplasse as necessidades 
específicas de alguns alunos e concomitantemente atendesse às peculiaridades do desenvolvimento 
de cada um, o Projeto “Animais da Fazenda – Sítio do Seu Lobato” surgiu com o intuito de promo-
ver estimulação sensorial, vivências e contextualização de conteúdos. Entretanto, desdobrou-se por 
todo o semestre estendendo-se à produção de livros individuais, interativos e sensoriais; culinária; 
jardinagem; apresentação final; dentre outras atividades que demonstraram se agregarem às habi-
lidades e até mesmo as limitações até então apresentadas pelos alunos.

TUTORIA – RELATO DE UM TRABALHO PARA 
ALÉM DAS COMPETÊNCIAS COGNITIVAS
Instituição: Colégio Magister
Autoria: Ângela Baltazar Diniz [abdiniz76@gmail.com]
Lycidia Taveiros Barreto [lybarretto@hotmail.com]
Área: Orientação Educacional – Tema: Trabalhar o clima da escola

A escola do século XXI não pode mais ter o foco apenas no ensino das disciplinas regulares pau-
tadas em exames que “... são pontuais, classificatórios, seletivos, antidemocráticos e autoritá-
rios ... (LUCKESI apud LOPES, 2009, p.31) que limitam os estudantes a adquirirem experiências  
e aprendizagens para um ambiente extremamente limitado desconsiderando a formação integral 
que pressupõe conhecer, saber fazer e conviver de forma ética, responsável e solidária. O trabalho 
de pesquisa realizado por Juan Casassus pontua “ ... a importância do ambiente favorável à aprendi-
zagem na escola – mais especificamente, a necessidade de um clima emocional adequado dentro da 
sala. Nas instituições em que os alunos se dão bem com os colegas, não há brigas, o relacionamento 
harmonioso predomina e não há interrupções nas aulas...”. Adolescentes que iniciam o Ensino 
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Fundamental II vivenciam alterações tanto na organização escolar marcada pelos professores es-
pecialistas, novas disciplinas, mais avaliações, exigência de organização, como também alterações 
físicas e emocionais marcadas pela perda do corpo infantil e pela exigência de uma postura mais 
autônoma. Nesse processo de reconstrução de identidade as críticas ao outro e os conflitos são 
comuns e atuar de forma pontual e planejada através de projetos que estimulem o autoconheci-
mento e a auto percepção são ações que de forma significativa, contribuem para um clima favorável 
em sala e um ambiente mais harmonioso na escola. Essa comunicação através de um relato de 
atividade realizado com estudantes dos 6o anos do Fundamental II tem por objetivo apresentar a 
Tutoria como um projeto, que possibilita à escola ir além da instrução e que contribui efetivamente 
para a formação do sujeito integral.

TUTORIA – UM CURRÍCULO PARA 
A FORMAÇÃO INTEGRAL

Instituição: Colégio Magister
Autoria: Katia Maria Senise Martinho Rabelo [katiarabelo@magister.com.br]  

Roselene Aparecida dos Santos Luz [rosesanluz@terra.com.br] 
Cynthia Radzevicius Moita [cynthiarmoita@hotmail.com]
Área: Formação continuada de professores – Tema: Tutoria

A ação de professores tutores, embora ainda pouco estudada e difundida no Brasil, tem como papel 
cuidar das aprendizagens dos jovens, de sua formação cognitiva e biopsicosocial e das relações inter-
pessoais existentes na escola e na sala de aula na busca de uma formação integral. Esta ação é pautada 
no referencial teórico de uma pesquisa de Mestrado em Educação: Psicologia da Educação, que tam-
bém buscou compreender o que seria a atividade de tutoria no contexto educacional brasileiro. Esta 
comunicação apresentará uma experiência de tutoria na educação básica, a partir da compreensão da 
imbricada relação entre as diversas dimensões do indivíduo (emoção, cognição e ato motor) e ainda 
o papel do meio como parte integrante da constituição dos indivíduos que dele fazem parte, numa 
relação de dependência e transformações mútuas. A partir de um referencial teórico sólido e claro,  
a escola, além de oferecer formação para os professores tutores, contagia toda a comunidade docente 
e favorece a extrapolação da postura de tutor para as práticas dos próprios docentes nas suas áreas do 
conhecimento. Tem sido observado que esta formação em serviço e na experiência tem contribuído 
para a formação humana dos sujeitos, adultos e jovens, que se afetam mutuamente e se constituem 
nesta inter-relação, trazendo benefícios para a vida na escola que extrapolaram as intenções iniciais 
com a implantação de atuação com os estudantes. Esta experiência mostra que os professores tutores 
reconhecem que o apoio oferecido aos alunos qualifica o processo de aprendizagem e os apoiam 
sobremaneira. Ficou evidenciada a necessidade da responsabilidade coletiva dos professores e que o 
papel articulador do tutor possibilita uma ponte entre equipe escolar, estudantes e famílias.
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VALORES JUDAICOS, VALORES UNIVERSAIS 
E EDUCAÇÃO COLABORATIVA
Instituição: Colégio Renascença
Autoria: Renata Udlis [renata.u@renascenca.br]
Sandra Maghidman [sandra.m@renascenca.br]
Área: Orientação Educacional – Tema: "O aprender a ser"

Através de uma atividade semanal com alunos de diferentes faixas etárias, desenvolvemos possibili-
dade dos alunos enxergarem-se enquanto indivíduos pertencentes a uma comunidade, relativizando 
o antes e o agora por meio da educação colaborativa. Para tanto, pautados na tradição-cerimônia 
do Shabat- fazemos um resgate histórico, com a participação dos alunos. Esse momento é por si só 
muito significativo e traz para todos a reflexão dos valores judaicos/universais que são revelados 
nos momentos em que os alunos tornam-se mais comprometidos com outro, como por exemplo, 
participantes ativos de campanhas em prol de uma causa.
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