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Como indiscutível contribuição ao aprimoramento da formação de professores de ensino público e 
privado, os congressos do Instituto Cultural Lourenço Castanho (ICLOC), ao longo dos dez últimos 
anos, têm reunido educadores de todos os cantos deste país. 
Sempre apostando nos saberes desenvolvidos na prática de educadores, os organizadores do ICLOC 
oferecem espaço para que se articulem reflexivamente as três dimensões da prática docente: os saberes: 
constituídos pelos acervos teóricos e pela construção contínua de conhecimentos profissionais 
relacionados com abordagens/conteúdos disciplinares; o saber-fazer: referente à aplicabilidade em 
relação à vida escolar e à vida social e à experiência com a qual o sujeito recupera o acervo teórico e 
redimensiona a prática; o saber-ser: atinente à predisposição de o sujeito se rever e se ver, ele próprio, 
como eterno aprendente e como mediador das aprendizagens. 
Também apostando nos saberes dos professores, Geraldi (2012, p. 18) pondera que 

Um professor enraizado em sua prática é um sábio que aprende 
cotidianamente com a vida sua e de seus alunos. Sem esta aposta do 
professor de querer aprender com a vida e com suas aulas, nada irá para 
frente; e sem o engajamento do aluno não haverá aprendizagem. Vivemos, 
nós professores, uma profissão cujo sucesso depende crucialmente do 
nosso outro: os nossos alunos. Sem a aposta deles, nenhum sucesso 
será possível em educação. Conquistá-los, é, pois, nossa primeira tarefa. 
E para conseguir isso, lutamos contra moinhos que não são de vento! 
Estamos entre a cruz e a espada: a velocidade do consumo e a largueza 
de tempo necessário à aprendizagem.

Ao viabilizar a socialização de práticas, à moda de relatos ou propostas, os congressos que o ICLOC tem 
promovido consideram a função formativa dos que investimos na formação de professores, sustentados 
na assunção de que eles são produtores de “saberes específicos ao longo de sua práxis educativa e que 
não são meros mediadores de saberes produzidos por outrem”.  Como a própria natureza do fazer 
pedagógico implica, também, “uma reflexão crítica permanente sobre a dicotomia teoria e prática, no 
sentid o de minimizar o hiato entre o plano teórico e o prático”, práxis, aqui, diz respeito ao “elo entre 
o que se faz e o que se pensa sobre o que se faz, como atividade humana integral, transformadora e 
emancipatória, de acordo com a perspectiva freireana” (Passarelli, 2017, p. 13-14).
Bem por isso, com muita satisfação, aceitei apresentar os trabalhos pedagógicos do X Congresso ICLOC 

– Práticas na Sala de Aula, propostos e/ou desenvolvidos por generosos professores que partilham suas 
práticas. Essa partilha, certamente, gera discussões, fomenta ideias, aguça olhares críticos, confere 
visibilidade ao trabalho de abnegados profissionais, cujo maior intuito é propiciar aprendizagens 
significativas a seus estudantes. 

Encerro registrando o desejo de que todos os participantes aprimorem ainda mais sua atuação, de 
modo a sustentar mais eficientemente suas decisões e, assim, colaborar para a melhoria do ensino. 
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516 CANAL DE ATUALIDADES PRODUZIDO PELOS ALUNOS 216

517 COMO O FLIPPED CLASSROM E PEER INSTRUCTION FORAM 
INTRODUZIDOS NAS DISCIPLINA DE CIÊNCIAS, NO EFII 217

518 PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS DO USO DA PLATAFORMA NEARPOD 
E DA GAMIFICAÇÃO  NO ENSINO DE GEOGRAFI 217

519 PLICKERS: UM APLICATIVO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM 217
520 SENSIBILIZAÇÃO PARA AS QUESTÕES AMBIENTAIS POR MEIO DO LIVRO O PEQUENO PRÍNCIPE 218
521 TAREFA ORIENTADA/+CARBONELL 218
522 GUARDIÕES DO RIO 218
523 MÍDIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO: A TECNOLOGIA NO NOSSO DIA A DIA 219
524 APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL: UMA NOVA DEMANDA DA ESCOLA 219
525 A EXPERIÊNCIA DA MUDANÇA DE PARADIGMA: DO TRADICIONAL PARA INOVADOR 219
526 INTERNATIONAL PROJECT: SELF POWERED VEHICLE 220
527 APRENDIZAGEM CRIATIVA 220
528 A TECNOLOGIA COMO PONTE PARA A INTERDISCIPLINARIDADE E O TRABALHO COLABORATIVO 220
529 A TÉCNICA DO PENSAR ALTO EM GRUPO E O FACEBOOK: CAMINHOS PARA O INCENTIVO À LEITURA 220
530 A SALADA DE FRUTA REVOLUCIONÁRIA 221
531 CURADORIA DE LIVROS INFANTIS 221
532 CONTANDO DO NOSSO JEITO 221

533 PROJETO ARTE-MONITORIA: O ALUNO COMO MEDIADOR NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 222

534 COMO AJUDAR SEU ALUNO A ORGANIZAR MELHOR SUA VIDA, BUSCANDO MAIOR PRODUTIVIDADE ESCOLAR 222

535 O USO DA PROPOSTA POR ESPAÇOS NO ENSINO DA GEOGRAFIA: POPULAÇÃO BRASILEIRA 222

536 PRÁTICAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ESCOLA  223

537 A LITERATURA E A PRODUÇÃO DE TEXTO NO ENSINO FUNDAMENTAL 
II: RELATOS DE PROPOSTAS METODOLÓGICAS 223



538 REALIDADE VIRTUAL, APRENDIZADO REAL: CONTEXTUALIZANDO O ABSTRATO 223

539 MENOS É MAIS: SIMPLIFICANDO A GAMIFICAÇÃO NAS AULAS DE CIÊNCIAS 224

540 GAME OVER - MATH 224

541 FANZINE EM SALA DE AULA 224

542 ASAS DE UM SONHO (RÉPLICA DA AERONAVE 14 BIS EM ESCALA 1/3 EM DETALHES) 225

543 POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: GINÁSTICA RÍTMICA E ARTÍSTICA 225

544 GEOGRAFIA E TECNOLOGIA: STOP MOTION COM TEMAS GEOGRÁFICOS 225

545 O TRABALHO COM CURVAS DE NÍVEL ATRAVÉS DO RELEVO VIRTUAL 226

546 CIDADES E METRÓPOLES 226

547 IMPORTÂNCIA DO REPERTÓRIO NA PRODUÇÃO DO GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO 226

548 O HIPERCONTO NOS 6ºS ANOS – A LITERATURA DIGITAL NA SALA DE AULA 227

549 O USO DE APLICATIVOS NA PRODUÇÃO DE PEQUENOS TEXTOS 227

550 ARCOS NA ARQUITETURA 227

551 PROMOVENDO A AUTORRESPONSABILIDADE PARA MINIMIZAR A INDISCIPLINA NA SALA DE AULA 228

552 O RIO, A MATA E O MENINO 228

553 BOARD GAMES 228

554 LITERARTE — REVISTA LITERÁRIA 228

555 PONTES — UMA VISÃO GEOMÉTRICA 229

556 HISTÓRIA, QUÍMICA E TEATRO: UMA PARCERIA PARA O ENCANTAMENTO EM CIÊNCIAS 229

557 TRABALHO DÁ TRABALHO? 229

558 AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, 
HABILIDADES, AUTONOMIA E AUTOCONHECIMENTO 230

559 FICHAS E MATRIZES – APOIO À AUTORREGULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO NOS TRABALHOS 230

560 MUSIC AND DRAWING 230

561 HISTÓRIAS DE TERROR: PRÁTICAS DE LEITURA, ESCRITA E ORALIDADE  231

562 SÍTIO PALEONTOLÓGICO: ESCAVANDO O CONHECIMENTO 231

563 OSCAR NOTRE 231

564 OBRAS NOTURNAS 232

565 DEBATENDO IDEIAS E CONSTRUINDO ARGUMENTAÇÃO 232

566 EQUAÇÃO DO 1º GRAU COM BALANÇA DE EQUILÍBRIO 232

567 O CUBISMO DE PABLO PICASSO 232
568 OCUPAÇÃO DOS LUGARES PELO HOMEM 233
569 CULTURA E ALIMENTAÇÃO 233
570 TRENDS'S GOT TALENT 233
571 A ARTE DA MATEMÁTICA EM MOSAICOS 233
572 GOOGLE FORMS A FAVOR DA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 234
573 PLANO CARTESIANO E JOGOS DE TABULEIRO 234
574 PROGRAMA DE OLHO NO MUNDO: MUITO ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA 234



575 A ARTE DO GRAFITE 235
576 MEDITAÇÃO EM SALA DE AULA: MELHORIA DA ATENÇÃO, EQUILÍBRIO EMOCIONAL E COMPAIXÃO 235

577 ESTUDO DO MEIO AO PARQUE ESTADUAL ILHA DO CARDOSO: DESAFIOS 
NA NOVA COMUNIDADE ENSEADA DA BALEIA 235

578 O INGLÊS É NOSSO, HAHA HUHU: O USO DO INGLÊS PARA MANIFESTAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS 236
579 GRAMÁTICA EM SEU CONTEXTO: USO DOS ADJETIVOS 236
580 PROJETO CASAS HOGWARTS COLÉGIO PHOTON 236
581 TCC: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/CICLO 237
582 O MENINO DO PIJAMA LISTRADO: UMA ABORDAGEM DO CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL 237
583 TRABALHANDO REVISÃO DE PROVA POR MEIO DE UM JOGO DE PERGUNTAS 237
584 INTEGRAÇÃO 5ºS E 9ºS ANOS 238
585 FORMATURA SOLIDÁRIA 238
586 PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS EUROPEUS: EMBARQUE NESSA VIAGEM! 238
587 BERTIOGA EM QUADRINHOS - PROJETO INTERDISCIPLINAR DE LÍNGUA PORTUGUESA E GEOGRAFIA 239
588 A SOMA DAS MEDIDAS DOS ÂNGULOS INTERNOS DE UM TRIÂNGULO COM O IPAD 239
589 COLOR ZONES 239
590 UM ESTUDO EM VERMELHO E SUAS ESTAÇÕES 239
591 VOCÊ NÃO PRECISA SER UM MÉDICO PARA SALVAR VIDAS: DOE SANGUE 240
592 TRABALHANDO COM METODOLOGIA STEAM E SITUAÇÕES-PROBLEMA 240
593 O FIO DAS MIÇANGAS: MOÇAMBIQUE E BRASIL, RECONHECENDO AS DIFERENÇAS 241
594 PROJETO DESIGUALDADE SOCIAL — HIP HOP 241
595 ASTRO NEWS — PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 241
596 ARQUEÓLOGO POR UM DIA: OFICINAS PRÁTICAS DE ARQUELOGIA 241
597 ENTRE PIRATAS E SEREIAS: UMA PROPOSTA INTERATIVA DE VISITA AO CENTRO HISTÓRICO DE IGUAPE/SP 242
598 USO DE INSTAGRAM NA SISTEMATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO  242
599 OFICINA G+: REDESCOBRINDO AUTORES 242
600 O HQ MAUS E O DESMISTIFICAR DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 243
601 CAÇA AO TESOURO - UMA ESTRATÉGIA INTERDISCIPLINAR 243
602 “WHY DON'T WE?”: PLAY, SING AND THINK ABOUT HUMAN RIGHTS 243
603 ESPETÁCULO TEATRAL: APENAS UM DIA RUIM — DEPOIS DA MADRUGADA SEMPRE VEM O AMANHECER 244
604 I SIMPÓSIO DE ESTUDOS SOBRE NUTRIÇÃO NA ADOLESCÊNCIA 244
605 CHÁ EXPRESS — APLICATIVO DE FITOTERAPIA 244
606 UMA PROPOSTA DE REFORÇO ESCOLAR COM O USO DA MATRIZ DE REFERÊNCIA DO SAEB/PROVA BRASIL 245
607 OS DIREITOS HUMANOS E A PRÁTICA DA SALA DE AULA 245
608 GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA E O JOGO DE QUEIMADA 245
609 A HISTÓRIA DOS NÚMEROS CONTADA EM QUADRINHOS 246
610 JORNAL: DO ORIGINAL AO VIRTUAL 246
611 LITERATURA EM CURTA-METRAGEM 246
612 PROJETO PENPAL (TROCA DE CARTAS) 247



613 O JORNAL NA SALA DE AULA: O EXERCÍCIO DA REESCRITA COMO CONSCIÊNCIA DE SI E DO OUTRO 247
614 VIVENDO MANDELA EM 5 MINUTOS 247
615 MENTAL MATH: O RESGATE DO CÁLCULO MENTAL EM ATIVIDADES COTIDIANAS 248
616 JORNALISMO DIGITAL 248
617 FOGUETE MOVIDO A ÁGUA E AS LEIS DE NEWTON 248
618 CONSTRUÇÃO DE UM DEBATE REGRADO, DEMOCRÁTICO E COOPERATIVO 249
619 POEMA DE JORNAL 249
620 PRODUÇÃO DE CURTA METRAGEM SOBRE REFUGIADA SÍRIA 249
621 A CULTURA DIGITAL FEITA POR NÓS 250
622 CONTANDO MATEMÁTICA 250
623 PROPORÇÕES NO CORPO HUMANO 250
624 A TERRA SOB UM NOVO OLHAR 250
625 ATUALIDADES E ARQUIVO PESSOAL 251
626 PROJETO PEQUENOS GRANDES ESCRITORES 251
627 PRAIA GRANDE NATURAL  251
628 POIE GO — UMA PROPOSTA DE GAMIFICAÇÃO 252
629 GESTÃO DE COMPORTAMENTO EM SALA DE AULA 252
630 MASTERCHEF E A MATEMÁTICA 252
631 FLORESTA ENCANTADA 252

632 PROJETO IDENTIDADE: FORMAÇÃO DA IDENTIDADE NA ADOLESCÊNCIA 
E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA APRENDIZAGEM 253

633 DESAFIO DA MATEMÁTICA 253
634 ELETIVA MÁGICA, MATEMÁTICA E MISTÉRIOS 253
635 VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR: UMA QUESTÃO DE ORGULHO 254
636 ELETIVA SOS 192 E 193 254
637 DO GOOGOL AO ANGSTROM - UM CAMINHO PARA AS POTÊNCIAS 254
638 LUZ, CÂMERA, AÇÃO... A HISTÓRIA CONTINUA 255
639 INTEGRATION SCIENCE AND ENGLISH BY MEANS OF FOOD PYRAMID 255
640 EN-CANTOS REGIONAIS 255
641 ANOS 1980: O RESGATE 256

642 METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO — SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE ENSINO — APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 256

643 DO LIXO AO LUXO 256
644 VIVA A DIFERENÇA: A ARTE DE CALCULAR E CRIAR HISTÓRIAS 257
645 PENSANDO MELHOR 257
646 SALA DE LEITURA INTERATIVA - "AS MULTIFACES DAS HABILIDADES EM AMBIENTE COLABORATIVO" 257
647 NICHOMETRIA 258
648 MATEMÁTICA COM GOSTO DE BOLO: UMA EXPERIÊNCIA COM OS ALUNOS DO 6º ANO 258
649 UPCYCLE 258
650 AGRO É TOP! AGRO É TECNO! AGRO É TUDO! 259



651 MIRA LA ECONOMÍA 259

652 PROJETO JOVENS PESQUISADORES: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS NAS AULAS DE CIÊNCIAS 259

653 A OLIMPÍADA É AQUI! 260
654 AGENTES DA TRANSFORMAÇÃO 260
655 ESCOLA NA TRIBO: UMA AULA DE CIDADANIA E SOLIDARIEDADE  260

656 IDENTIDADE CULTURAL — UMA VISÃO TRANSDISCIPLINAR E 
INTERDISCIPLINAR DA APRENDIZAGEM DE INGLÊS 261

657 JORNAL ESCOLAR: O USO DA TECNOLOGIA E A PRODUÇÃO TEXTUAL 261
658 PROJETO DE LEITURA — LI, CURTI E COMPARTILHO 261
659 DETETIVES DA HISTÓRIA: RESGATANDO A MEMÓRIA DO HOLOCAUSTO E O RESPEITO AO OUTRO 262
660 MÃO NA MASSA 262
661 BOSSA SEMPRE NOVA 262
662 O SABOR DO FERIADO 262
663 ENTREVISTA COMO ALAVANCA DE IDENTIDADE E DE MEMÓRIA CULTURAL 263
664 MATEMÁTICA — PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LÚDICAS 263
665 I FEIRA DA TROCA DO LIVRO 263
666 SHOW DE TALENTOS 264
667 BAZAR SUSTENTÁVEL 264
668 PRÁTICAS DE LEITURA DA OBRA OS ESTRANHOS ANÕES-GIGANTES, DE LAURO ELME 264
669 QUE DROGA... O LIXO! 265
670 A ARTE COMO PRINCÍPIO COLETIVO E O WHATSAPP COMO FONTE INSPIRAÇÃO 265
671 SABORES DOS NUTRIENTES 265
672 DE LEITOR A ESCRITOR 266
673 JORNAL NA ESCOLA: LEITURA E CIDADANIA NA CONSTRUÇÃO DO SABER 266
674 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS 266
675 GAMES — SOM E PRONÚNCIA 267
676 ESCOLA HUMANIZADA, ESPAÇO ACOLHEDOR 267
677 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO AMBIENTE ESCOLAR 267
678 QUANDO O CORAÇÃO FALA... 268
679 A MATEMÁTICA NO SUPERMERCADO 268
680 CORAÇÃO GEOMÉTRICO 268
681 GRÁFICOS: CRIAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE TEMAS POLÊMICOS 269
682 CONSTRUÇÃO DE ORIGAMIS 269
683 TRAÇANDO METAS: VALORIZANDO PROJETOS DE VIDA 269
684 EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS — AO PÉ DA LETRA 270
685 A ARTE DE OCUPAR OS ESPAÇOS EDUCATIVOS NA METRÓPOLE 270
686 CONSTRUÇÃO CIENTÍFICA A PARTIR DA PRÁTICA 270
687 DEMOCRACIA NA ESCOLA 271



688 DIÁRIO VIAJANTE 271
689 PEB II INGLÊS 271
690 A EDUCAÇÃO DA MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA TRANSFORMADORA 271
691 DESCOBRINDO A TABELA PERIÓDICA 272
692 PARODIANDO MACHADO 272
693 UMA AULA DIFERENTE COM LOCALIZAÇÃO NO PLANO CARTESIANO EM N 272
694 PROJETO FESTA DAS NAÇÕES 273
695 A PERIFERIA NOSSA DE CADA DIA 273
696 PLATAFORMAS DIDÁTICAS EM ÁREAS LIVRES 273
697 FÓRUM DA SEXUALIDADE 273

698 SEMEANDO O AMANHÃ: A HORTA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR 
NO PROCESSO DE INCLUSÃO NO AMBIENTE ESCOLAR 274

699 PEDAGOGICAL GAMES 274
700 DESENVOLVENDO HÁBITOS DE ESTUDO 274
701 NOSSAS POESIAS 275
702 RAÍZES AFRICANAS NA FORMAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA 275
703 BRASIL, MOSTRA A TUA CARA 275
704 CONHECENDO OS PONTOS TURÍSTICOS DE SÃO VICENTE  PELA LÍNGUA INGLESA 276
705 CIRCUITO PATRIMONIAL E HISTÓRICO DO CENTRO DE RIBEIRÃO PRETO/SP 276
706 PROJETO TEMPO — O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA 276
707 A ESFERA PÚBLICA E O DEBATE: A CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DA FALA 277
708 FERRAMENTAS DIGITAIS INTEGRADAS: COLABORAÇÃO E APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (PBL) 277
709 MÃOS DADAS: PROCESSO COLABORATIVO E EDUCAÇÃO PARA O TEATRO 277
710 PROJETO AMÉRICA LATINA: REFLEXÕES SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE 278
711 INTERCÂMBIO CULTURAL: ARTE POSTAL E ESCRITA DE CARTAS EM INGLÊS 278
712 LITERATURA: FERRAMENTA DE INTERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONTEXTOS SOCIAIS DE INTERLOCUÇÃO 278

713 O DIABO DOS NÚMEROS 279

714 BIODIVERSIDADE DA ESCOLA COMUNITÁRIA DE CAMPINAS  279

715 THE SOUND OF MUSIC 279

716 ENSINO DE CIÊNCIAS COM UMA ABORDAGEM VIVENCIONISTA 280

717 METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIA NO ENSINO DE HISTÓRIA 280

718 INCLUSÃO ESCOLAR DE UMA ALUNA COM BAIXA VISÃO 280

719 PAISAGENS DOS MEUS OLHOS! 281

720 REHAB (REHABILITATION SOFTWARE): UTILIZANDO SCRATCH E 
KINECT PARA O AUXÍLIO DA REABILITAÇÃO MOTORA 281

721 PECHA KUCHA: DESENVOLVENDO CONFIANÇA, ESPONTANEIDADE 
E ORALIDADE NAS AULAS DE INGLÊS DO EF2 282

722 CLUE — CONGRESSO LUMIAR PARA ESTUDANTES 282

723 MENDELEEV ENSINA A TABELA PERIÓDICA NO SÉC. XXI 282



724 TEATRO NA ESCOLA 283

725 PROJETO JORNAL — SÉCULO XX EM FOCO 283

726 REVISTA ELETRÔNICA 283

727 CAMERAÇÃO — UMA PROPOSTA EDUCOMUNICATIVA 283

728 FRAGMENTOS DE MIM - IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO 284

729 PROJETO MONOGAFIA 284

730 AUTONOMIA E LIÇÃO DE CASA 284

731 CINE PV: AÇÃO E REFLEXÃO 285

732 AULA INVERTIDA E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA  285

733 FOI NA REAL 285

734 JOGANDO COM A LÍNGUA PORTUGUESA 286

735 METODOLOGIA DIVERTIDA NA CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS 286

736 HERÓIS DO BEM 286

737 PBL — POTION EXPLOSION 286

738 A ARTE DO CORPO 287

739 A IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO BIOLÓGICA 287

740 ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA, CONSTRUINDO UM FUTURO SAUDÁVEL 287

741 CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE COM O DOMINÓ MEXICANO 288

742 OLHA O TEMPO — POR DENTRO DA METEOROLOGIA 288

743 PROJETO DA FORCA GEOGRÁFICA 288

744 RIOS DESCOBERTOS: DESLOCANDO OS LUGARES NA SALA DE AULA 288

745 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: REFORÇANDO A ATUAÇÃO DA ESCOLA EM SUA COMUNIDADE 289

746 BILINGUAL WEEK — WHAT CAN WE TEACH IN ENGLISH? 289

747 PROMOTING ARGUMENTATION THROUGH MEANINGFUL DEBATE PRACTICES 290

748 PROJETO EM AÇÃO - POEMAS 290

749 EMPATIA EM UMA ESCOLA HUMANIZADORA 290

750 DIDÁTICA COSAC: UMA NOVA DINÂMICA EM SALA DE AULA 291

751 INTERCÂMBIO CULTURAL: UM PROJETO, UMA AGÊNCIA, UM APRENDIZADO 291

752 CONSTRUINDO A HISTÓRIA COM IMAGENS 291

753 SCRAPBOOK 291

754 DESACELERANDO A MODA 292

755 CARD´S COPA DO MUNDO 2018 292

756 MÁRIO DE ANDRADE E O MODERNISMO NO 6º ANO 292

757 APLICAÇÕES PRÁTICAS SOBRE ÂNGULOS 293

758 HORTA COMUNITÁRIA: UMA FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  293

759 EM CENA: ORIGEM DA VIDA NO PLANETA TERRA 293



760 TELEJORNAL SOBRE SAÚDE 294

761 SEMINÁRIOS-AULA 294

762 PROJETO MUROS POR UMA CULTURA DE PAZ RELEITURAS “GUERRA ÀS AVESSAS” 294

763 ESCOLA DE REBELDES 295

764 AULA-CONVITE: A ARTE COMO EIXO ARTICULADOR NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ESCOLA 295

765 MAPLE TIMES: PRÁTICA DE PESQUISA, ESCRITA E ORALIDADE EM UM JORNAL ESCOLAR  295

766 O IMAGINÁRIO COMO FERRAMENTA PARA EXPRESSÃO CRIATIVA 296

767 TUTORIA: A CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA NA ESCOLA 296

768 ESTRATÉGIAS E PERCURSO DE ESTUDO DOS CONTOS DE EDGAR ALLAN POE 296

769 NÃ... PARA ENCONTRAR PINDORAMA 297

770 PERUS EDUCATIVO 297

771 JORNAL LAURA — NOSSA VOZ IMPRESSA 297

772 TIC — TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 298

773 DIFERENCIAÇÃO EM SALA DE AULA NA LÍNGUA ESPANHOLA 298

774 SOBRE NÓS 298

775 AVA — AVALIAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM  299

776 MANGÁS, JOGOS ON-LINE E O CYBERBULLYING 299

777 METAS EM FOCO — LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO 299

778 GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL POR MEIO DE ORIGAMIS 300

779 JOGOS E EXPRESSÕES ALGÉBRICAS: POSSIBILIDADES E PROBABILIDADES NA CORRIDA DE CAVALOS 300

780 #INTOLERÂNCIA SEXUAL EM NÚMEROS 300

781 A COPA DO MUNDO NO MUNDO 301

782 A INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DA ESCOLA 301

783 A OLIMPÍADA INTERNA COMO FATOR DE INTEGRAÇÃO SOCIAL NO AMBIENTE ESCOLAR 301

784 A POESIA COMO FERRAMENTA PARA O TRABALHO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 302

785 RESPEITÁVEL PÚBLICO — UM OLHAR SOBRE O CIRCO DE ONTEM E DE HOJE 302

786 PROJETO MÚSICA E MOVIMENTO: OBJETOS SONOROS 302

787 DIÁLOGO DA CAPOEIRA 303

788 DIÁRIO DE UM NÁUFRAGO — DA BIBLIOTECA AO OFFICE 365 303

789 ENGLISH SPEAKING COUNTRIES: OUR QUIZ SHOW 303

790 SIMULANDO COMÉRCIO INTERNACIONAL COM O USO DAS TICS, CIÊNCIAS HUMANAS E A MATEMÁTICA 304

791 ESTIMULANDO A APRENDIZAGEM AUTÔNOMA POR MEIO DE JOGOS DIGITAIS 304

792 INTRODUÇÃO À QUÍMICA: DO SENSO COMUM À PRÁTICA SOCIAL 304

793 A IMPORTÂNCIA DAS ÁRVORES DIANTE DO FENÔMENO RIOS VOADORES 305

794 MOSTRADOR DE RELÓGIO ANALÓGICO E OS ELEMENTOS DA CIRCUNFERÊNCIA 305

795 TEMAS GERADORES E O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA EM CTSA 305

796 CONTROLE DE CONFLITOS POR MEIO DE AGRUPAMENTOS DIVERSIFICADOS 306



797 HORTAS EM FORMAS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS 306

798 SANGUE: CONHECIMENTO E CIDADANIA EM AÇÃO 306

799 ANÁLISE E CONSTRUÇÃO LÍRICA 307

800 CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO —PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 307

801 BLOG SOBRE BIODIVERSIDADE EM MATA ATLÂNTICA: REPRESENTAÇÕES DO 6º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 307

802 DESCOBRINDO BIOMAS E REAPROVEITANDO CDS 308

803 TENTILHÕES DE DARWIN E ESPECIAÇÃO: EXPERIÊNCIA EM UMA OFICINA PEDAGÓGICA 308
680

ENSINO MÉDIO
804 ENSINO PERSONALIZADO COM O USO DE PLATAFORMAS EDUCACIONAIS 310

805 DESVENDAR DE UMA FIGUEIRA, PRÁTICAS NO ENSINO DE BOTÂNICA 310

806 ONEDROP — O PODER DE UMA GOTA 310

807 INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO MÉDIO PELO PAINEL INTEGRADO VERTICAL/HORIZONTAL 311

808 JOGOS MATEMÁTICOS 311

809 JORNADA DA LUZ: A APRENDIZAGEM DA FÍSICA POR MEIO DE PROJETOS 311

810 DA FORMAÇÃO DOS MONITORES AO PROTAGONISMO ESTUDANTIL: CONSTRUINDO SABERES 312

811 COLA COMPARTILHADA 312

812 MONTEIRO 'BIO'LOBATO: UM VISIONÁRIO 312

813 A CONSTRUÇÃO DE UMA USINA ELÉTRICA: ATIVIDADE PRÁTICA QUE ENSINA 313

814 COMUNICAÇÃO DIGITAL 313

815 ARTE VIVA: A REFLEXÃO CRÍTICA E A PRODUÇÃO AUTORAL 313

816 EU CIDADE: USO DE APLICATIVOS PARA O EMPREENDEDORISMO DA GESTÃO DE PROBLEMAS URBANOS 314

817 MANIFESTO DA JUVENTUDE: OS JOVENS COMO PROTAGONISTAS DO SEU TEMPO 314

818 SALA DE AULA INVERTIDA EM QUÍMICA 314

819 CAMUFLAGEM: UMA ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA DOS SERES 
VIVOS NUMA ATMOSFERA MULTIDISCIPLINAR 315

820 PROJETO SINAPSE 315

821 OBSERVAÇÃO DE CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS PRESENTES EM APARELHOS CELULARES 315

822 ESPELHO ESPELHO MEU. REFLITA CONHECIMENTO COMO EU! 316

823 TABULEIRO DE GAULTON 316

824 MOVIMENTOS DA HUMANIDADE NO ESPAÇO E NO TEMPO: IMIGRANTES E REFUGIADOS 316

825 ATUALIDADES NA SALA DE AULA 317

826 ESPORTES OLÍMPICOS E A FUNÇÃO DE 2º GRAU 317
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1093 FORMAÇÃO — UMA PRÁTICA CONTINUADA EM SALA DE AULA 412
1094 PROJETO SANTOS À LUZ DA LEITURA 413
1095 ENCONTROS DE ACOLHIMENTO: IDENTIDADE DAS FAMÍLIAS DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 413
1096 CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES MATEMÁTICA NA PRÁTICA 413
1097 MODELO MATEMÁTICO PARA DESPOLUIÇÃO DE UMA PRAIA 414
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1103 O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO 416
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1109 AS CIÊNCIAS AMBIENTAIS NA EDUCAÇÃO: POTENCIALIDADES E 
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 A criança, “sujeito histórico e de direitos, interage, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre 
a natureza e a sociedade, produzindo cultura e, em suas 
ações e interações com os outros e com o mundo físico, 

constrói e se apropria de conhecimentos". 

(Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil)

Educação

infantil
& anos iniciais da alfabetização
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NATUREZA QUE BRINCA
Autoria: Camila de Jesus Gomes [camila.jgomes@hotmail.com]
Instituição: ACE Maria de Nazaré (CEI Cora Coralina)
Área: Arte: Artes Plásticas

Escolhi vivenciar com as crianças várias propostas relacionadas aos elementos da natureza, porque acredito que a 
escola precisa promover a interação das crianças com a natureza desde muito cedo, tornando-as mais fortes, segu-
ras e destemidas.
Criar brinquedos e brincadeiras com elementos naturais exige da criança um grande esforço e a descoberta de 
todo o corpo.
As propostas aconteceram de maneira muito significativa. As crianças tiveram a liberdade de ser quem são de 
verdade e de fazerem o que gostam.
Para deixar nossos processos ainda mais interessantes, traremos como inspiração os artistas Lurdi Blauth, Gan-
dhy Piorski e Dietmar Voorwold, e assim buscar a interação das crianças com os elementos.   

OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL
Autoria: Daniele Monique Ortiz da Silva [daniele@crescersempre.org.br]
Aline Aparecida Ayuzo Caliente [aline@crescersempre.org.br]
Carla Silva Lozano Vicentini [carlav@crescersempre.org.br]
Instituição: Associação Crescer Sempre
Área: Arte: Música

Estudos comprovam que a música é parte importante na formação das crianças e tem grande influência no desen-
volvimento intelectual, permitindo aos alunos melhores resultados inclusive em outras áreas do conhecimento. 
Experiênciar situações que envolvam a música significa integrar a vivência, a percepção e a reflexão. Estamos loca-
lizados numa comunidade cujo estímulo musical é restrito e, portanto, desafiador do ponto de vista da ampliação 
do repertório das crianças. Por isso, diariamente procuramos fazer com que a música esteja presente nos nossos 
espaços, tendo-a inclusive no momento de recepção das crianças. Esse trabalho é realizado pela equipe de profes-
sores da Educação Infantil da Crescer Sempre, que passou por uma formação em Musicalização Infantil para 
atender as especificidades da área pelo viés da experiência e de forma lúdica. 

AS HISTÓRIAS INFANTIS NAS AULAS DE MATEMÁTICA
Autoria: Tatiana de Souza Evangelista [tatiana.e@crescersempre.org.br]
Tatiane Pereira Silva [tatiane@crescersempre.org.br]
Roberta Bracale [robertab@crescersempre.org.br]
Instituição: Associação Crescer Sempre
Área: Matemática

A linguagem matemática e seu simbolismo não são tão fortemente explícitos e frequentes fora dos limites da sala de 
aula como é a linguagem materna, especialmente em sua expressão oral”, diz Kátia Stocco Smole em seu livro Mate-
mática na Educação Infantil - a teoria das inteligências múltiplas na prática escolar.  Assim, é importante que o professor crie 
diferentes contextos, em diferentes momentos, para que a linguagem matemática apareça de forma significativa às 
crianças. Integrar a literatura como recurso nas aulas de Matemática, permitirá que explorem a esta disciplina e  
conteúdo literário ao mesmo tempo, fazendo com que este contribua para que as crianças aprendam  aquela.
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AVENUES SP: UM ENCONTRO DE 
CULTURAS E COLABORAÇÃO
Autoria: Daniela Pannuti [dpannuti@avenues.org]

Merril Murphy [mmurphy@avenues.org]
Instituição: Avenues: The World School

Área: Formação continuada de professores

Como articular conhecimentos e experiências diversas em prol da elaboração do currículo para uma nova unidade 
escolar? A abertura do Campus SP da Avenues: The World School, trouxe a oportunidade de compartilharmos 
culturas e construirmos conhecimentos comuns, aprimorando nossa prática. Frente o desafio de construir em 
equipe os alicerces para essa nova unidade, tomamos como base os valores já declarados pela escola, ajustando-os 
aos olhares e bagagem profissional e cultural de cada membro da equipe. Experiências singulares, interesses, ha-
bilidades e paixões se combinaram de forma harmônica na construção de um projeto comum. Cooperação, com-
promisso e respeito pautaram nossas interações e assim inauguramos uma signiticativa atmosfera de trabalho 
que buscaremos ampliar para toda a comunidade escolar a partir de agosto, quando receberemos professores, es-
tudantes e famílias. 

SE ESSA RUA FOSSE MINHA... ELA É NOSSA! 
Autoria: Renata Maria Ottoniel de Souza [renata.ottoniel@pr.beliving.com.br]

Tatiane Kaori Hirayama 
Instituição: be.Living Educação Bilíngue 

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Qual é o espaço ocupado pelas crianças no espaço urbano? É possível que crianças pequenas sejam agentes trans-
formadores na comunidade em que vivem? Nosso projeto mostrou que sim! É possível! As crianças desta turma 
se mostraram incomodadas com o pouco cuidado em alguns espaços da rua da escola. A partir daí, passamos a 
estudar para entender um pouco mais se seria possível e como poderiamos efetuar algumas mudanças de revitali-
zação. Estivemos no Beco do Batman, por ser um local revitalizado com a força da arte. Logo as crianças percebe-
ram a arte como elemento fundamental para mudanças. Entramos em contato com artistas de grafite, aprendemos 
técnicas e pudemos mudar a nossa rua. Para isso, nosso caminho não foi fácil, pois tivemos que elaborar projetos 
e aguardar alguns trâmites burocáticos. Inclusive algumas ações ainda estão em processo. 
A rua é nossa, sim! A arte transforma! 

MAKE BELIEVE: A BRINCADEIRA E O 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

Autoria: Carolina Andrade Pereira [carolina.pereira@beaconschool.com.br] 
Marília Andrade Pelaes Resaffa Martins [marilia.martins@beaconschool.com.br]

Instituição: Beacon School
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Periodicamente desenvolvemos instalações nas dependências da escola, reproduzindo cenas cotidianas e permi-
tindo que as crianças utilizem, por meio da brincadeira, o vocabulário bilíngue. Tais atividades também desenvol-
vem a competência sócio-emocional, expectativas de aprendizado, e permite-lhes utilizar as habilidades e 
competências no campo da Matemática, da Linguagem, da Ciências.
O Make Believe é um espaço criado pelos professores e assistentes, que permite às crianças se apropriarem dos 
materiais e atividades envolvidos nas situações propostas, e interconecta as áreas de aprendizado, agregando-as 
para o desenvolvimento dentro das salas de aula. 
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MAKE BELIEVE NA AQUISIÇÃO DE L2
Autoria: Lívia Andersen [livia.andersen@gmail.com]
Instituição: Beit Yaacov
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto busca explorar dois importantes pontos trabalhados e desenvolvidos na Educação Infantil: aquisição 
de uma segunda língua por meio de situações simbólicas, autônomas e naturais e a importância das situações de 
faz de conta no universo do brincar. Uma vez que as crianças na faixa etária dos 5 anos já brincam naturalmente 
de representar, por meio dos jogos simbólicos, diferentes papéis sociais observados no seu cotidiano, inserimos - 
na própria brincadeira - o ato de planejar para que as crianças ampliassem seu repertório social. Consequente-
mente, tais momentos lúdicos de exercício da imaginação serviram como ferramenta de comunicação, de prática 
da linguagem, de estímulo da autonomia, do autocontrole e da autoestima e, principalmente, de aquisição da 
segunda língua.

“PRATICANDO ARTE NA CRECHE: SOU 
CRIANÇA, SOU ARTISTA.”
Autoria: Cristiane Barbosa da Silva [cristianebarbosa92@hotmail.com]
Antonia Maria de Farias Leite Brito [antonia-mae1@hotmil.com]
Instituição: CCJA — Centro Comunitário Jardim Autódromo
Área: Arte: Artes Plásticas

É no fazer artístico e no contato com os objetos que parte significativa do conhecimento em artes visuais e em 
outros eixos acontecem. Observamos que as crianças dos minigrupos I-C e II-B possuem grande interesse e curio-
sidade em assuntos relacionados à natureza, aos animais e em relação ao seu cotidiano e o das pessoas que as 
cercam. Buscamos inspiração na artista Marilá Dardot, pois suas obras possibilitam a construção de uma educa-
ção para o olhar, que permite refletir sua relação com o dia a dia, a natureza, o habitat dos animais, entre outros 
recursos. Conhecer diferentes tipos de solo. Oportunizar a autonomia da criação artística a partir da apresentação 
das obras da artista; construir vasos de plantas com objetos diversos; favorecer o desenvolvimento das capacida-
des artísticas e criativas das crianças. As crianças aprenderam a cultivar a terra e os benefícios que ela trás para as 
plantas, além de descobrirem que podem fazer tinta natural com elementos extraídos da natureza.

A DANÇA E O DESENHO DA DANÇA
Autoria: José Leonardo Garcia de Andrade [contato.josegarcia@gmail.com] 
Raimunda Pereira Costa Carvalho [rai_30carvalho@hotmail.com]
Instituição: CCJA — Centro Comunitário Jardim Autódromo
Área: Arte: Artes Plásticas

A criança, desde a mais tenra idade, nos revela por meio de ações involuntárias, as reações que o corpo sofre, com 
movimentos desregulados e instintivos. Esses movimentos ganham força com o passar do tempo, trazendo, em 
sua maioria, significados. De certo ponto, é o corpo em formação, revelando suas urgências e capacidades. O 
corpo expressa, dialoga, faz uso de si, pois percebe o mundo que o insere e o provoca por meio dos sentidos. O 
ambiente em que a criança está inserida, interfere em suas ações, sendo este, o modo mais realístico de pensar: 

“Para toda ação, há sempre uma reação”. Aprender diferentes possibilidades de movimentar-se; explorar movimen-
tos e gestos por meio do desenho; interligar a música com o desenho como parte única dessa construção; perceber 
a relação entre movimento e marcas; vivenciar novas experiências corporais. Em sua maioria, o envolvimento a 
cada proposta, pelas crianças, nos mostrava que os objetivos eram reais e possíveis.
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BRINCANDO E APRENDENDO COM O CORPO
Autoria: Cecilia José Vieira [ceciliajosevieira@hotmail.com]

Mariza Monica Cardoso Franco [marisa.cardoso1993@gmail.com]
Maria Gessiane Araújo Sousa [gessyane.a.sousa@gmail.com]

Instituição: CCJA — Centro Comunitário Jardim Autódromo
Área: Arte: Artes Plásticas

Pensando nas necessidades e interesses desta faixa etária, elaboramos a sequência “Brincando e aprendendo com 
o corpo”. Tivemos como objetivo estimular os movimentos, proporcionar desafios corporais, aperfeiçoando a 
coordenação motora, o equilíbrio e os sentidos. Para isso, foram necessários espaços amplos para atividades com 
o corpo e utilização de recursos variados, pois desse modo possibilitamos desafios para que esse desenvolvimento 
acontecesse com êxito. Um desses desafios consistiu em possibilitar descobertas e exploração do próprio corpo 
por meio dos gestos corporais, onde nós, educadoras, proporcionamos situações que aprimorassem esses movi-
mentos de forma prazerosa e significativa. Proporcionamos também situações onde eles puderam descer e subir 
utilizando materiais diversificados, com cores e tamanhos diferenciados; promovemos momentos de interação 
entre eles e objetos disponíveis. Nossos objetivos foram alcançados, pois pudemos observar o envolvimento dos 
bebês nas propostas oferecidas de forma espontânea. 

BRINCANDO E SE MOVIMENTADO 
COM DESENHO NA AREIA 

Autoria: Serli Berlige Cudes [serliberlinge@yahoo.com.br]
Karen Mariana Aguiar [kma-mary18@hotmail.com]

Instituição: CCJA — Centro Comunitário Jardim Autódromo — CEI Núcleo III Jardim Shangri-lá
Área: Arte: Artes Plásticas

Observando as preferências e escolhas das crianças, percebemos que elas têm grande necessidade e vontade de se 
movimentar, mas nos momentos em que desenham ficam calmas e concentradas. Com base nessa constatação, 
iremos trabalhar com trilhas de areia para desenho, garantindo o movimento e a expressão artística. Teremos por 
objetivo criar situações em que as crianças sejam envolvidas e instigadas a participar; proporcionar momentos 
lúdicos,  de calma e de concentração por meio do desenho. Também pretendemos oferecer materiais não estrutu-
rados e instigar a curiosidade por meio das propostas.
Os resultados foram satisfatórios porque as crianças conseguiram se apropriar da técnica de desenhar com elemen-
tos não estruturados, que fogem dos padrões convencionais. Pudemos perceber que, ao final da sequência, as crian-
ças já criavam suas próprias possibilidades de desenhar, sem depender dos materiais fornecidos pelos educadores.

EXPLORANDO OS OBJETOS DE LARGO 
ALCANCE E OS ELEMENTOS NATURAIS
Autoria: Juciane Menezes Silva de Oliveira [ju.ju_ane@hotmail.com]

Edinaldo de Jesus Crispim [ednaldocrispim@bol.com.br]
Instituição: CCJA — Centro Comunitário Jardim Autódromo — CEI Núcleo III Jardim Shangri-lá

Área: Arte: Artes Plásticas

Num mundo cheio de barulho, agitado e midiático, é preciso que se tenha a preciosidade da calma e do silêncio   
que encontramos em ambientes tranquilos dos sertões ou das cidades do interior, onde é possível a existência de 
espaços juntos à natureza, espaços estes em que as crianças brincam livres e inventam o mundo que querem. 
Sabemos que, para a maioria das crianças, principalmente as que vivem em áreas urbanas, é difícil Ir ao encontro 
de um ambiente completamente natural, onde exista contato com a diversidade de elementos e de objetos de 
largo alcance. Por isso, a proposta tratou de:
• conhecer o artista e apreciar suas obras;
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• ampliar o conhecimento de mundo por meio da exploração dos objetos de largo alcance e dos elementos naturais.
Foi possível observar que a brincadeira em grupo desenvolveu-se de forma harmoniosa, com as crianças cuidando 
de um espaço que elas mesmas organizavam,
dando sugestões de como queriam brincar. Todas construíram seus brinquedos com os materiais de
largo alcance.

ENTRELAÇAMENTO DAS EXPERIÊNCIAS DAS CRIANÇAS 
E DOS ADULTOS COM MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS
Autoria: Higina de Sousa Pasquim Dionisio [higinap@crechesceduc.com.br] 
Raimunda Honorato do Nascimento [rai.honorato@gmail.com]
Juliana Martins Canterucci [julianam@crechesceduc.com.br]
Instituição: CEDUC — Centro de Formação e Educação
Área: Formação continuada de professores

O presente trabalho pretende trazer à tona nossas percepções sobre a forma como as crianças conectam e relacio-
nam materiais chamados “não estruturados” no espaço da sala de referência. Pretende-se ainda evidenciar as apren-
dizagens dos adultos e das crianças que acontecem de forma entrelaçada e, para tal, ocorrerá um processo de 
observação, escrita e documentação. O percurso escolhido pelas crianças mediante os materiais que oferecemos gera 
resultados que são interessantes para elas e para nós, adultos que observamos e estudamos suas descobertas. 
Podemos então perceber que os materiais “não estruturados” são interessantes para as crianças e para os adultos, 
pois estabelecem interlocuções, formando uma espécie de teia de saberes que o tempo todo tem como propósito 
dar voz a todos os envolvidos nesse processo. Pretendemos mostrar que a qualidade da experiência
proposta às crianças depende da qualidade da relação adulto-criança que acontece na e pela documentação.

A MATERIALIDADE DA MASSA E SUAS 
INESGOTÁVEIS POSSIBILIDADES!
Autoria: Caroline Cabral Onílio [cah.onilio@gmail.com]
Cleide Derenzi Valadas [cleide.ceduc@avon.com]
Instituição: CEDUC — Centro de Formação Infantil
Área: Arte: Artes Plásticas

Arriscar-se ao imprevisto da experimentação! Abrir-se para aprendizagens muito inusitadas! Descobrir as poten-
cialidades da materialidade da massa caseira e com isso transformar o que antes era uma atividade em uma opor-
tunidade de experiência, é o que este trabalho pretende relatar. Este trabalho traz a criação, a pesquisa, a 
observação, a reflexão, a pergunta e a documentação de uma experiência de adultos e crianças com a massa caseira 
em uma creche do CEDUC. Buscou-se dar nova forma a algo que já se conhecia, mas que se queria mudar, isto é, 
o trabalho com a massa caseira, passou a ter outro lugar de existência em nossa creche.  É possível trabalhar com 
a massa caseira com crianças bem pequenas de forma a garantir o protagonismo delas?
Venha descobrir como fizemos isso...
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O ESPAÇO FÍSICO COMO UM FAVORECEDOR 
DAS RELAÇÕES ENTRE AS CRIANÇAS 

COM IDADES DIFERENTES
Autoria: Rejane Menezes de Oliveira [menezesjane12@yahoo.com.br]

Keziah Tarcila Vidal [keziahvidal25@gmail.com]
Instituição: CEDUC — Centro de Formação Infantil

Área: Atendimento à diversidade

Este trabalho tem como objetivo compartilhar a experiência de uma creche que atende crianças de 6 meses a 2 
anos no mesmo espaço físico.
O desafio de encontrar um espaço que favorecesse as relações e ao mesmo tempo contemplasse as diferentes ne-
cessidades, foi o foco de atenção e de estudo neste trabalho.  
O trabalho se configurou com a seleção de materiais e a escolha criteriosa de móveis, para que se pudesse acolher
as crianças e permitir que se estabelecesse o interrelacionamento.

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA MULTIDISCIPLINAR: 
DESAFIOS NA INTRODUÇÃO ALIMENTAR DE UM BEBÊ

 Autoria: Ana Maria Rodrigues Santos [anam.santos@live.com]
Luana Silveira Villela [luana-enf@hotmail.com]

Instituição: CEDUC — Centro de Formação Infantil
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Este projeto tem como objetivo evidenciar o trabalho desenvolvido com um bebê recém-chegado à creche que 
apresentou  dificuldades para se alimentar, no momento de transição da amamentação para a papa de legumes.
Diante do desafio, a educadora, junto com as demais profissionais da creche, buscou estratégias integradas com a 
família, para auxiliar o bebê nessa conquista.
Neste contexto, a alimentação é vista como uma parte importante do trabalho com os bebês.  Acreditamos que faz 
parte da docência do educador, criar estratégias e usar a sensibilidade para descobrir meios de superar os desafios 
encontrados pelos bebês no momento das transições que se apresentam.
Pensar o melhor horário para oferecer a alimentação, colocá-lo em um lugar confortável, conversar com a família, 
envolver as cozinheiras foram algumas das ações consideradas neste processo.

PROJETO: BRINCANDO COM A NATUREZA
Autoria: Adriana de Lima Beserra [drica_planet@hotmail.com]

Mary Helen Aguiar Santana Carmo [mell2103aguiar@gmail.com]
Instituição: CEI Bênção de Paz

Área: Ciências Naturais

Iniciamos uma reflexão sobre como as crianças se relacionavam com a natureza, que contato elas tinham, e con-
cluímos que o déficit de natureza na vida das crianças é muito grande. Quando está em um espaço prazeroso, 
onde há um contato mais direto com a natureza, todo o potencial da criança se abre para a construção do conhe-
cimento. Esse é um dos fatores que facilita muito o aprendizado dos nossos alunos.
O melhor caminho é enriquecer suas vivências, planejar atividades com o objetivo de ensina-o a amar o meio 
ambiente, e dar-lhes a possibilidade de observar, investigar e expressar suas ideias.
No desenvolvimento do projeto, montamos circuitos de exploração e criação com os quais a família contribuiu e 
dos quais participou, favorecendo o aprendizado da turma. 
Ao final do projeto "Brincando com a natureza" organizou-se uma exposição a partir do olhar de cada criança, 
com relatos, registros e fotografias de todo desenvolvimento do projeto.
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CONTA QUE EU RECONTO
Autoria: Adriana Aparecida Rangel [dri.raangel@gmail.com]
Instituição: CEI CEU Navegantes
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O uso de diferentes ferramentas como fantoches, dedoches, espaços lúdicos, caracterização e diferentes ambientes 
do CEI como quiosque, sala de leitura, horta, despertam a vontade de ouvir e contar, tornando a roda de história 
uma ação prazerosa, estimulando a curiosidade e a ludicidade
A contação de histórias é uma das atividades mais relevantes no que tange propiciar à criança meios de se expres-
sar e interagir com o mundo a sua volta. Ao se apropriar de saberes que é incapaz de verbalizar e entender nas re-
lações complexas cotidianas, ela aprende a lidar com diversos sentimentos e assimila funções comportamentais 
que a harmonizam com o mundo.
A contação funciona como um regulador emocional de conflitos relacionados à exteriorização
daquilo que é difícil de expressar por meio de suas capacidades ainda em aquisição e pela imaturidade psíquica 
para lidar com eles. As histórias contadas, assim, possibilitam lidar com essas questões de forma lúdica, com
leveza e de modo prazeroso. 

GOSTOSO É SENTIR COM O CORPO TODO!
Autoria: Esilaine Silveira Silva [zi-luz@hotmail.com]
Thaís de Carvalho Santos [thais_de_carvalho@hotmail.com]
Instituição: CEI Jardim Eliana
Área: Arte: Artes Plásticas

Como afirmam os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil: "Bebês e crianças têm seu jeito próprio de ver 
o mundo, são cheios de movimento e histórias, relacionam-se com o tempo de forma diferente, conseguem viver
intensamente cada minuto criando, explicando, imaginando, sonhando e, sobretudo, brincando". Buscando inten-
sificar ainda mais esse potencial infantil, desenvolvemos uma "Sequência de Artes", embasada na obra do artista 
Bruno Munari, cuja obra é bastante sugestiva quanto às brincadeiras com caixas e com as sensações, um verdadeiro 
convite à interação e que veio ao encontro do que buscávamos desenvolver com os bebês. Dessa maneira, os bebês 
nortearam o nosso trabalho e conseguimos de fato inseri-los num universo onde puderam explorar a capacidade e a 
poética que eles têm de sentir, de ver, de pensar o mundo através do toque, da investigação, do entrar e sair, do passar 
por cima, do criar e recriar, do compor e decompor, enfim, sendo protagonistas da própria aprendizagem.

PEDAGOGIA DE PROJETOS E ESTÍMULO DAS 
INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Débora Dionísio [eiretsa@hotmail.com] 
Instituição: Centro de Educação Infantil Momotaro
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto é uma transformação da escola dentro da realidade contemporânea, um espaço criativo e significativo, 
pensado para a formação integral do educando, estimulando inteligências e criando condições para o desenvolvi-
mento cognitivo e social da criança.
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A ARTE DENTRO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 
Autoria: Maria Angelica Barrozo Iwasaki [angelica_iwasaki@hotmail.com] 

Denise Lucia Castilho [deniselcastilho@ig.com.br]
Instituição: Centro Social de Parelheiros — Cei Paulinoeva 

Área: Arte: Artes Plásticas

Este trabalho nos fez pesquisar artistas que pudessem contribuir para estimular cada criança a produzir seu pró-
prio conhecimento e imaginação. Nós nos inspiramos nas obras de Stela Barbieri, que nos proporcionaram a li-
berdade de trabalhar os elementos da natureza de modo criativo e significativo tanto para as crianças como para 
os educadores, e nas de Joan Miró, com o seu traçado firme e marcante, e uso de cores neutras, formas e figuras 
imaginárias. As crianças nos mostraram que mesmo no seu universo infantil são capazes de compreender situa-
ções de grandes desafios e vivenciar uma educação favorável para o seu conhecimento além da arte.

A INSPIRAÇÃO DA ARTE PELOS 
ELEMENTOS DA NATUREZA

 Autoria: Soraia Gissele de Souza Ferreira [gissele-ferreira@bol.com.br] 
Instituição: Centro Social de Parelheiros — Cei Paulinoeva 

Área: Arte: Artes Plásticas

Foi uma experiência desenvolvida com as crianças bem positiva, foi muito bom esse contato direto com a natureza 
para o desenvolvimento de atividades como a pintura e a colagem. Os alunos desenvolveram a imaginação, a 
criatividade, a coordenação motora fina e ampla, a apreciação e o contato dos materiais, percebemdo o quanto 
eles são importantes.

 

O MOVIMENTO E SUAS PECULARIDADES COLORIDAS 
Autoria: Cristiane Aparecida Medeiros Goulart [crisadrielly@gmail.com]

Valdirene da Silva Novais [val.dsnovais@gmail.com]
Instituição: Centro Social de Parelheiros — Cei Paulinoeva 

Área: Arte: Artes Plásticas

O trabalho originou-se nas obras da artista contemporânea Heather Hensen, as quais são realizadas com o próprio 
corpo. No desenvolvimento desse projeto, procuramos estimular as crianças a conhecer o novo, desenvolvendo equi-
líbrio, coordenação motora e interação por meio de brincadeiras e pintura com diversos recursos naturais.
Buscamos favorecer o aprendizado adequando gestos e diferentes movimentos às atividades, bem como promo-
vendo um ambiente significativo para estímulo dos bebês.
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GUIA DE VISITAS - A RELAÇÃO ENTRE 
AS DIFERENTES LINGUAGENS
Autoria: Graziella Bisi Madrid Ambar [grabisi@hotmail.com]
Instituição: Colégio Anglo 21
Área: Arte: Artes Plásticas

As crianças se interessavam por percorrer os espaços da escola e descrever aos colegas os caminhos que fizeram 
para que os outros descobrissem até onde foram.
Quando propusemos que fizessem desenhos para representar esses caminhos, debruçaram-se em detalhes e carac-
terísticas importantes dos ambientes para comunicarem por meio de seus traços os locais que haviam visitado.
Para nós, educadoras, parecia interessante colocar em relação as diferentes linguagens, a gráfica e a construção. 
Assim, propusemos a produção de um guia de visitas da escola.
Enquanto alguns se envolviam a atividade de desenhar esse guia, outros construíram com os materiais não estru-
turados uma maquete da ala Educação Infantil.
Com estas experiências, buscamos garantir que nossas crianças tivessem a possibilidade de ampliar e aprofundar 
significativamente suas próprias investigações, relacionando diversas linguagens.

CAÇADORES DO SOL
Autoria: Luana Eugênio Pereira [luanaeugp@gmail.com] 
Cristiane Rodrigues da Silva [cristiane-zito@bol.com.br]
Instituição: Colégio Anglo 21
Área: Ciências Naturais

A proposta "Caçadores do Sol" surgiu com o objetivo de observar a interferência do sol no nosso cotidiano; ma-
nusear objeto cortante com destreza e autonomia; perceber o reflexo do sol como um fenômeno causado pelo uso 
do espelho em relação à posição em que é colocado diante dos raios do sol; e observar o caminho do sol na sala de 
aula e escola com uma turma de Infantil 3. A proposta despertou o interesse das crianças, que realizzaram pesqui-
sas, explorando os reflexos provocados pelos espelhos no sol. 
As vivências foram compartilhadas, possibilitando a criação de um repertório comum; construção de marcas grá-
ficas, visando dar visibilidade às ideias das crianças, e montagem de uma exposição com suas descobertas.

CAÇA AO QR
Autoria: Cristiane Marques de Oliveira [crismo@terra.com.br]
Monisa Maciel P. da Silva [projeto.leitura@gmail.com]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Outra: Contação de história tecnológica

Por meio de narrativa com piratas como protagonistas, os alunos participaram de uma caça ao tesouro em que as
pistas eram passadas pela leitura de QR Code (Quick Responde), espécie de código de barras em 2D.
Cada pista os levava para um ambiente diferente em que precisavam passar por um “quis” – jogo de perguntas
e respostas – e atividades coletivas para, assim, ganhar outro QR Code até chegar ao tesouro.
Os alunos passaram pela Estação dos Dinossauros, o Sistema Solar, os Meios de transportes, a Pintura Rupestre 
e em uma estação onde uma estrangeira explora todo o conteúdo em inglês.
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“ENCONTRO PRECIOSO”: A EDUCAÇÃO 
INFANTIL VISITA O MUSEU AFRO
Autoria: Luciana Miyuki Takara [miyuki.luciana@gmail.com]

Instituição: Colégio Augusto Laranja
Área: Arte: Artes Plásticas

Este projeto teve como principal objetivo favorecer o interesse pela cultura africana tanto por aspectos que a tor-
nam única quanto, ao mesmo tempo, por ser parte fundamental na construção da cultura brasileira. Desta ma-
neira, buscamos, num primeiro momento, aproximar os alunos de aspectos da cultura do continente africano 
como simbologia, mitologia e fazeres manuais. A partir da familiaridade com um repertório simbólico diverso, os 
alunos passaram a relacionar e identificar alguns símbolos presentes em manifestações populares nacionais como 
o bumba meu boi e o caboclo de lança. Por fim, a visita ao Museu Afro consolidou saberes experiênciados em sala 
de aula de forma lúdica e divertida, além de fomentar o interesse por exposições e instituições culturais como é o 
caso do Museu Afro.

ABRAÇAR, DANÇAR, CANTAR! — DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

Autoria: Simone Lima Amaral da Costa [fundamental1@colcristorei.com.br] 
Charlene da Costa Rato [charlene.rato@colcristorei.com.br]

Luciana Silveira [luciana.silveira@colcristorei.com.br]
Instituição: Colégio Cristo Rei

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto "Abraçar, Dançar, Cantar!", teve como objetivo primeiro desenvolver as competências socioemocionais 
nos alunos da Educação Infantil. Entendemos que tão importante quanto ensinar Linguagem, Matemática, etc. é 
ensinar as crianças a se relacionarem. Preparar os alunos para a vida também é função da escola e vai muito além 
do currículo básico escolar. Assim, é no espaço escolar que devemos dar oportunidades para as crianças exercita-
rem as relações interpessoais e intrapessoais. O grupo de educadores compreendeu que a inteligência emocional 
é formada por um conjunto de competências relacionadas à capacidade de administrar as próprias emoções. 
Então o processo do trabalho foi iniciado de forma mais sistematizada, com um planejamento rico e criativo, 
apresentando dinâmicas diversificadas e interativas. O trabalho foi registrado em fotos e vídeos e editado. O pro-
cesso de todo o desenvolvimento foi apresentado às famílias, no evento de encerramento do ano letivo.

PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Gabriela Muniz Ribeiro [gabriela.muniz@cda.colegiodante.com.br]

Carolina de Meo Giglio [carolina.giglio@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri

Área: Matemática

Esse projeto visa explorar e desenvolver habilidades psicomotoras na Educação Infantil; construir circuitos criati-
vos com diferentes desafios; acompanhar e valorizar o crescimento e desenvolvimento de habilidades motoras 
amplas; propor atividades coletivas e individuais; interagir e criar possibilidades com materiais diversos; conhecer 
os diversos materiais e manipulá-los com autonomia; superar os desafios; propor atividades de relaxamento e 
consciência corporal. O trabalho realizado com o Maternal I partiu do livro Rata Yoga de Maria Celeste de Casti-
lho & E. A. Bomfim, que introduz o Hatha Yoga com o foco na plena atenção na ação do movimento, utilizando 
como recurso diferentes músicas em 528 Hz ou similar usadas para relaxamento, além de ser uma abordagem 
lúdica e interativa para as crianças. Para ampliar o trabalho e desenvolver a psicomotricidade, propomos semanal-
mente diferentes circuitos que exploram habilidades como rolar, engatinhar, arremessar, correr, pular, etc.
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EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL: UM 
CAMINHO PARA A VIDA 
Autoria: Valeska Baruffi [valeskabaruffi@hotmail.com]
Vivian Vitasovic de Alencar Souza [vivi.vitasovic@gmail.com] 
Instituição: Colégio Dante Alighieri 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Com o objetivo de desenvolver a percepção dos próprios sentimentos, nomeá-los, reconhecer suas próprias capa-
cidades, valorizá-las, bem como reconhecer sua individualidade e a individualidade do outro, ao longo do ano 
trabalhamos com linguagens diversificadas: histórias, expressão artística, músicas, dramatizações, jogos e dinâmi-
cas, com a finalidade de ofertar múltiplas vivências e contemplar os alunos nas suas diferentes necessidades. 
Os objetivos foram alcançados. Ocorreram modificações consideráveis na maneira como os alunos se relaciona-
vam consigo mesmos, entre pares, com as professoras e até mesmo com o ambiente e objetos do cotidiano. A difi-
culdade inicial foi desenvolver com as crianças do grupo justamente a percepção do que gostavam em si mesmos. 
Trabalhar esse olhar foi um desafio, mas o resultado foi extremamente gratificante.

CONTRIBUIÇÕES DO ATO MOTOR 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Elisângela de Andrade Cabral [elisangelabral47@gmail.com] 
Thaís Nunes Corrêa Da Cunha [thaisejason@gmail.com]
Instituição: Colégio de Aplicação de Resende
Área: Educação Física

Mostrar que a aprendizagem gráfica na infância, no processo de alfabetização, acontece pelo movimento, ou seja, 
por meio de estímulos de atividades lúdicas construídas em atos motores.
Apresentar as abordagens metodológicas que explicam como é importante o ato motor no desenvolvimento da 
aprendizagem escolar da criança.

A PRESENÇA DA FAMÍLIA NA ESCOLA: O PROJETO 
VENDINHA COMO FONTE DE MEDIAÇÃO
Autoria: Brenda Rodrigues Oliveira [bro_brenda@hotmail.com] 
Maria do Rosário Barbosa
Instituição: Colégio de Aplicação de Resende
Área: Matemática

O presente artigo discorrerá sobre o Projeto Vendinha, que enfatizou a importância do bom relacionamento entre 
família e escola para efetivo desempenho das crianças.
Os resultados foram além do esperado, permitindo revelar que a boa vontade e a simplicidade podem ser a chave 
para uma aproximação entre família e escola, além do diálogo e do compromisso de ambas as partes, pois, quanto 
maior for a participação da família, mais eficaz será o trabalho da escola.
Abordaremos também a importância de se trabalhar desde os anos iniciais os conceitos matemáticos e as suas 
aplicações com significados relevantes para a vida das crianças.
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MEMÓRIAS OLFATIVAS: ODORES 
QUE MARCAM GERAÇÕES

Autoria: Neiva Adriane Hack Buzzi [nbuzzi@hotmail.com]
Érica Carneiro Surian Gruer [erca.gruer@gmail.com]

Instituição: Colégio Degraus
Área: Ciências Naturais

Já é comprovado cientificamente e confirma-se com esta pesquisa, mais uma vez, que a infância, quando vivida 
com boas experiências sensoriais, traz à tona sentimentos marcantes que permanecem nas memórias das pessoas, 
bem como as emoções mais profundas e mais diretas estão associadas ao olfato.
As rodas de conversa, o plantio, cultivo e colheita de uma horta suspensa, registros por meio de desenho das me-
mória das crianças, bem como o que elas pensam sobre o processo do organismo em relação aos odores, pesquisas 
sobre produtos in natura e industrializados, a visita dos pais à escola, para contar sobre os odores que marcaram 
sua infância e os relatos dos avós transformados em desenhos pelo entendimento das crianças, permitiram uma 
pesquisa significativa de intencionalidades, mas também nos levaram a refletir sobre o espaço escolar como local 
de encontro e aprendizagem de três gerações.

BRINCAR HEURÍSTICO: A DESCOBERTA!
Autoria: Neiva Adriane Hack Buzzi [nbuzzi@hotmail.com]

Kátia Regina Ceccato [krceccato@gmail.com] 
Instituição: Colégio Degraus

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: experiências sensoriais

Experiências sensoriais: a descoberta!
Pequenos desbravadores... É assim que podemos interpretar os bebês, pois observa-se que desejam, buscam, se 
relacionam, estranham, observam e principalmente descobrem, por meio das experiências sensoriais, um mundo 
de possibilidades e investigações, revelando habilidades e competências.
A documentação pedagógica anuncia com imagens e escritas  anuncia o brincar heurístico e sua importância para 
o desenvolvimento da primeira infância, no ambiente escolar e em casa com o envolvimento das famílias como 
extensão de oportunidades para compreenderem o quanto os pequenos são criativos e competentes, e como nós, 
adultos, devemos proporcionar boas experiências.

UMA VIAGEM IMAGINÁRIA AO FUNDO DO MAR
Autoria: Mariana Losso Granemann Ceron [mariana.granemann@sebsa.com.br]

Karina Jucely Wolter Figueiredo [karinawolter@dombosco.sebsa.com.br]
Instituição: Colégio Dom Bosco

Área: Atendimento à diversidade

Este projeto possibilita o conhecimento da vida marinha por meio de atividades que promovem a curiosidade e a 
autonomia da criança ao investigar e descobrir os diferentes animais que vivem no mar, suas características e im-
portância para o meio ambiente. Além da ampliação do conhecimento social e natural, as atividades do projeto 
propiciam a reflexão sobre a importância da preservação ambiental. 
Durante os trabalhos com o livro de imagens “A Janela” e caderno de atividades, as crianças são instigadas a ima-
ginar, criar histórias a partir de imagens e observar.  Durante sua viagem imaginária, o personagem Edu passa por 
variados ambientes, dentre eles uma praia, e mergulha com um submarino no fundo do mar, a partir daí percebe-
mos o interesse dos alunos com temas relacionados, sendo assim, iniciamos "Uma viagem imaginária ao fundo
do mar”.
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CUBO — A FORMA QUE SE TRANSFORMA. ARTE 
EM MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Erika Aline Fidelis da Silva [erika.silva@elvirabrandao.com.br] 
Evelin Cristhie Silva Bezerra [evelin.bezerra@elvirabrandao.com.br]
Gilvaneria Almeida Machado [gilvaneria.machado@elvirabrandao.com.br] 
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Buscamos possibilidades para dar movimento e oferecer transformações a uma estrutura de madeira até então 
estática. A experiência foi transformadora com a “forma que se transformou”. O CUBO desafiou a todos desde 
sua chegada no ateliê das descobertas da escola. Colocou à disposição a oportunidade de investigar, descobrir, 
organizar e reorganizar não só aspectos ambientais mas também o pensamento. 
Os materiais foram dispostos de uma forma incomum. Dentro do cubo houve uma situação a ser descoberta e 
compreendida. Uma situação problema, de tentativa e erro, causando questionamentos que os levaram a desco-
brir maneiras de utilizar os materiais, contemplando assim as competências previstas na BNCC para a faixa etária 
das crianças. 
Após a primeira vivência no CUBO, novas ideias surgiram e deram real significado para  ele, abrindo um leque de 
possibilidades para seu uso, promovendo vivências artísticas.

O CANVAS COMO FERRAMENTA DE 
RESSIGNIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Beatriz Fernandes Perrella [beatriz.perrella@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse trabalho conta um pouco sobre a experiência com a ferramenta canvas no planejamento da Educação Infan-
til. Com a sua utilização, pudemos verificar que as atividades foram simplificadas e ressignificadas, de forma que 
os registros e a aprendizagem passaram a ter mais significado para as crianças, possibilitando mais experiências. 
Além disso, ela possibilitou a otimização do trabalho do educador, tornando-o muito mais prático, dinâmico, 
autônomo e flexível.

A GESTÃO PEDAGÓGICA COMO FACILITADORA 
DA FERRAMENTA CANVAS NO PLANEJAMENTO 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Sandra Regina de Andrade Sacramento [sandra.sacramento@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Formação continuada de professores

Este trabalho conta um pouco sobre a experiência da gestão pedagógica na facilitação do planejamento pedagó-
gico da Educação Infantil a partir do Canvas, uma ferramenta simples, de fácil visualização e colaborativa. 
Por meio de reuniões semanais, são realizadas análises das propostas de cada campo de experiência da BNCC, re-
fletindo se elas atendem aos objetivos de aprendizagem necessários ao desenvolvimento integral do estudante, 
gerando assim subsídios para futuras formações.
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O PAPEL DO GESTOR PEDAGÓGICO NO BERÇÁRIO E 
NA FORMAÇÃO CONTINUADA DAS EDUCADORAS

Autoria: Adriana Bigido Rocha [adriana.bigido@elvirabrandao.com.br] 
Instituição: Colégio Elvira Brandão

Área: Formação continuada de professores

Este trabalho conta um pouco sobre a nova perspectiva abordada, de um currículo integrado, em que há demons-
tração de respeito pelo bebê e planejamento de espaço e atividades que estabeleçam as interações entre o bebê, o 
outro e o meio. A formação da equipe docente foi fundamental para que possamos nos tornar referência de um 
berçário de excelência de acordo com a proposta estabelecida pela instituição.

DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: REFLEXÃO 
DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM

Autoria: Monika Garcia Campos da Silva [missmonika1973@gmail.com]
Instituição: Colégio Emilie de Villeneuve

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A prática avaliativa aqui descrita consiste na documentação do processo de aprendizagem dos aluno. O professor, 
partindo de objetivos gerais e com base no que conhece acerca das crianças, após um processo de observação, de 
escuta ativa e olhar atento, de registro e interpretação, torna possível a reconstrução do planejamento para aten-
der as necessidades de cada criança e do coletivo. A avaliação é parte intrínseca da documentação pedagógica, uma 
vez que permite tornar explícita, visíveis e discutíveis as experiências que o grupo vivência. Por fim, pretende-se 
destacar, à luz de Reggio Emília e com base na prática pedagógica realizada em nosso contexto educacional, como 
a documentação pode apoiar a reflexão e avaliação dos processos de aprendizagem, e como torna possível a re-
construção do percurso educativo.

BIOMAS BRASILEIROS: OS CAIAPÓS DA AMAZÔNIA
Autoria: Carolina Werneck de Abreu Katz [carolina.katz@pioxiicolegio.com.br]

Ana Rosa Oliva Gaspar [anarosaoliva@uol.com.br]
Renata Heluany Alabi [renataalabi@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio Franciscano Pio XII 
Área: Ciências Naturais

O trabalho com os "biomas brasileiros" surgiu em 2017, por meio da campanha da fraternidade. A preservação 
ambiental, assim como descobertas e interações com a natureza, faz parte das propostas pensadas aos nossos 
alunos. Assim, unir o tema ao desenvolvimento das habilidades e conteúdos elencados ao Infantil I seria interes-
sante. Iniciamos o projeto com rodas e atividades sobre a identidade das crianças: Quem sou eu? Do que gosto? 
Onde vivo? Dentre conversas, o planeta Terra foi abordado em sala de aula como um local de que precisamos 
cuidar. Neste planeta, estão inseridas paisagens (biomas) que são diferentes de um lugar para o outro; e mais es-
pecificamente em nosso país contamos com seis biomas.  No primeiro semestre nomeamos, pesquisamos, troca-
mos conhecimentos com as crianças sobre: a Amazônia, caatinga, mata Atlântica, cerrado, pantanal e pampas. Já 
no segundo, precisávamos escolher um, destrinchar e apresentar à comunidade educativa. Optamos pela Amazô-
nia e mais verticalmente aos povos que lá residem. Debruçamo-nos, então, sobre os povos denominados caiapós!
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O CASO DO BOLINHO
Autoria: Aline Pucci [aline.pucci@pioxiicolegio.com.br]
Laiz Andrade Diego Clemente [laiz.clemente@pioxiicolegio.com.br]
Instituição: Colégio Franciscano Pio XII
Área: Língua Portuguesa

A escolha do livro O caso do bolinho, de Tatiana Belinky, para compor este projeto de leitura baseia-se na convicção 
de que quanto mais as crianças puderem falar em situações diferentes, como contar uma história, mais poderão 
desenvolver suas habilidades comunicativas de maneira significativa. A repetição do texto favoreceu a sua memo-
rização e permitiu  a experiência de conseguirem  ler sozinhas, ampliando gradativamente a capacidade de comu-
nicação oral.  As diversas atividades realizadas, desde a entrega surpresa dos livros até a culinária do bolinho de 
chocolate, as encantou! Conteúdos como expressão oral, vocabulário, descrição de fatos, cores, noções de espaço 
e reutilização foram  abordados de forma lúdica e prazerosa , onde a relação com o outro ganhou destaque, per-
mitindo o cultivo dos valores franciscanos em um ambiente de Paz e Bem.

OS SENTIMENTOS
Autoria: Juliana de Larina Carrenho [july.carrenho22@gmail.com] 
Viviane Aparecida Santana Mathias [viviane.mathias@pioxiicolegio.com.br]
Danielle Aparecida Gomes da Silva [danielle.silva@pioxiicolegio.com.br]
Instituição: Colégio Franciscano Pio XII
Área: Filosofia

A educação emocional faz parte da formação da criança, sendo assim elaboramos esse projeto a fim de criar opor-
tunidades para que as crianças expressem, manifestem e controlem suas necessidades, desejos e sentimentos em 
situações diversas. Por isso, trabalhamos no Maternal II, crianças de 3 anos de idade, alguns sentimentos fazendo 
com que elas consigam distinguir quais são os que devemos cultivar, como a alegria e como lidar com sentimentos 
como a raiva, medo e tristeza no seu cotidiano.

O  MUNDO DOS GIGANTES
Autoria: Clarissa Ceschi Shishido [clarissaceschi@bol.com.br]
Instituição: Colégio Genius — Campinas
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O presente trabalho tem como objetivo utilizar os clássicos infantis como ferramenta para a valorização e cons-
cientização dos cuidados com o meio ambiente.
Ao conhecer o “mundo dos gigantes” fizemos relação das diferenças, trabalhamos a comunicação, a proatividade, 
dentre outras competências.
Os conceitos de altruísmo, empatia e proatividade, estiveram presentes na rotina das criancas, o que acarretou 
uma mudanca no comportamento da turma. Foram alcançados muitos objetivos: a interação efetiva da turma na 
prática das atividades, a troca de cartas entre a sala e o "Gigante", a persistência da turma na germinação das se-
mentes, a conscientização para a preservação da natureza, o interesse e desenvolvimento pela matemática, ao 
realizarem a contagem diária dos centímetros das mudas dos feijões e a musicalidade.
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OS TRÊS PORQUINHOS E OS 7 HÁBITOS
Autoria: Aline Michelly Reino Lopes [a.mr@hotmail.com]

Instituição: Colégio Genius — Campinas
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O Projeto auxiliou de forma diretiva, a mudança nos hábitos das crianças, pois conseguimos unir a história aos "7 
hábitos". 
O enredo nos mostrou que os porquinhos tiveram atitude PROATIVA, pois quando o lobo chegava para pegá-los, 
os outros sempre o recebiam em sua casa.
Também vimos que o único porquinho que teve um OBJETIVO EM MENTE foi aquele que construiu sua casa de 
tijolos, pois este sabia que precisava se proteger do lobo.
Foram desenvolvidos trabalhos com arte plástica, para expor as moradia dos porquinhos. Houve o preparo da casi-
nha com aparas de lápis, trabalhos com artigos recicláveis, fotos e muitas mudanças de hábitos no cotidiano escolar.

OS TRÊS PORQUINHOS, POR UM MUNDO MELHOR
Autoria: Aline Michelly Reino Lopes [am.r@outlook.com.br]

Instituição: Colégio Genius — Campinas
Área: Língua Portuguesa

Nessa história, também vimos que o único porquinho que teve um OBJETIVO EM MENTE foi aquele que cons-
truiu sua casa de tijolos, pois sabia que precisava se proteger do lobo.
Trabalhamos com as crianças as seguintes questões: sabem por que os outros não fizerem suas casas com segu-
rança? Por que eles não fizerem PRIMEIRO O MAIS IMPORTANTE, que era construir as casas, e sim deram 
prioridade para o brincar. Se eles tivessem trabalhado juntos, teriam construído uma única casa grande e resis-
tente. E dessa forma, teria acontecido o GANHA-GANHA, pois todos poderiam brincar logo em seguida e ao 
mesmo tempo teriam criado SINERGIA.
Agora, ALGUÉM COMPREENDEU O LOBO, PARA SER COMPREENDIDO?  

SÃO PAULO E A ARTE: DA PRÉ-HISTÓRIA 
ATÉ A CONTEMPORANIEDADE 

Autoria: Katia Angela Cucchieratto [katia.cucchieratto@gdv.pro.br] 
Paula Whitaker Prieto [paula.whitaker@gdv.pro.br]

Juliana Gonçalves Diniz Fernandes [juliana@gdv.com.br]
Instituição: Colégio Guilherme Dumont Villares

Área: Arte: Artes Plásticas

Tendo como ponto de partida o tema "Ano internacional do turismo sustentável para o desenvolvimento”, reali-
zamos uma linha do tempo relacionada à Arte nas suas diferentes formas de expressão desde a Pré-história até a 
contemporaneidade. Nossa principal abordagem, além de desenvolver a linguagem oral, memória, atenção, ex-
pressão de sentimentos, esperanças e anseios, foi conhecer diferentes artistas renomados, destacados em cada 
época histórica, e apreciar a Arte nas diversas formas de expressões. O espírito investigativo esteve presente em 
todos os momentos do desenvolvimento do projeto à medida que deu oportunidade à construção do conheci-
mento de cada um e do grupo como um todo. O portfólio e a filmagem do grupo nortearam o produto final do 
trabalho embasado nas habilidades e competências dos alunos.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA COM CRIANÇAS DE 3 ANOS 
Autoria: Amanda de Fatima Alvila[amaalvila@gmail.com] 
Kiara Maria Paes Munhão [kiara.munhao@gmail.com]
Patricia de Jesus Romeu Calimerio [calimerio.patricia@hotmail.com ]
Instituição: Colégio Interativa — Londrina
Área: Biologia

Observar a curiosidade dos alunos pode ser uma boa ferramenta para o aprendizado; foi dessa maneira que surgiu 
nosso projeto com os alunos do nível 3. Um dia durante o lanche, diversas dúvidas sobre a melancia surgiram 
como, por exemplo: a semente vira melancia? A partir desta e outras curiosidades é que surgiu o projeto de pes-
quisa "O mundo das plantas". Utilizando metodologias ativas realizamos diversas atividades de pesquisa como 
observações, levantamento de hipóteses, experimentos e receitas culinárias. Os resultados das atividades realiza-
das evidenciaram que as crianças “descobriram” diversas curiosidades sobre as plantas, principalmente a melan-
cia. Além disso, os resultados foram apresentados na feira de ciências do colégio, o Sitec (Simpósio Interativa de 
Tecnologia e Ciência).

PROJETO BRINCADEIRAS DE CRIANÇA
Autoria: Katia Frassei Duarte [katiafrassei@gmail.com]
Erica Cordelini [erica.cordelini@bol.com.br]
Instituição: Colégio Jardim Anália Franco
Área: Arte: Artes Plásticas

Esse projeto tem como objetivo divulgar o máximo possível o resgate ao lúdico, à imaginação, quer incentivar ao 
máximo o desenvolvimento real das nossas crianças no feliz mundo das brincadeiras, fugindo dos custos e proble-
máticas urbanas que esse público tanto sofre nos dias atuais, confinado a playgrounds, ou à frente de computado-
res, TVs e videogames, desacostumado ao convívio coletivo e ao desenvolvimento motor proporcionado por tais 
jogos infantis de outrora. Com as releituras e confecção de brinquedos com material reciclável, pudemos ver as 
crianças brincando livremente, felizes com o próprio brinquedo e interagindo com o outro.

A PRESENÇA DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Maria de Fatima Santolini Mota [fatimasantolini@hotmail.com]
Instituição: Colégio JK
Área: Arte: Artes Plásticas

O projeto "Cor e expressão" possibilitou que as crianças do grupo 3 pudessem se familiarizar com a linguagem 
visual. O objetivo foi o despertar de um olhar intenso, desejoso e apaixonado pelas obras, olhar que se concretiza 
nos momentos de reflexão e produção.
Na busca desse objetivo, trabalhos dos artistas Aldemir Martins, Athos Bulcão, Morandini e Tarsila do Amaral 
tiveram um lugar privilegiado na rotina das crianças de 3 anos, possibilitando que pudessem manuseá-las, tecer 
comentários, trocarem informações, operar com os elementos da linguagem visual, exercitando a fruição da obra. 
As práticas de apreciação e leitura de obras foram fundamentais nesse processo.
Este estudo foi um rico material de pesquisa tanto para os alunos como para os educadores. Criou oportunidade 
para que as crianças produzissem em diferente linguagens, assim como para que conhecessem aspectos importan-
tes da vida dos artistas trabalhados. 
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O CAMPO E A CIDADE — PERCEPÇÕES SENSORIAIS
Autoria: Ana Ferro [ana.ferro@colegiokoelle.com.br] 
Daniela Fassis [daniela.fassis@colegiokoelle.com.br]

Gabriela Distefano de Camargo [gabriela.distefano@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle

Área: Outra: Artes, Linguagem e Movimento

Em conjunto com as três turmas de Maternal III, que têm alunos na faixa etária de 3 a 4 anos, foi desenvolvido o 
projeto pedagógico “Cenário do campo e cenário da cidade – percepções sensoriais”. O trabalho foi iniciado a partir 
da apresentação e apreciação pelos alunos de duas obras de arte: “Carros” de Ricardo Rodel e “Voltando da roça” de 
Militão dos Santos, que representavam, respectivamente, um cenário urbano e um cenário rural de vida no campo. 
Ambas imagens continham elementos que possibilitavam aos alunos imaginarem os diversos sons que compunham 
esses ambientes, e, ainda, como ambos poderiam ser diferenciados entre si a partir do reconhecimento sonoro. 
O trabalho desenvolvido neste projeto pedagógico resultou na construção de cenários, feitos a partir de materiais 
como caixas de papelão, tecidos, folhas, e outros. As produções feitas pelos alunos das três turmas compuseram o 
tema da exposição realizada no evento da Casa Aberta do Colégio,que abordou a exploração sensorial.

O MUNDO SECRETO DOS JARDINS
Autoria: Suelen Maria Ritter de Arruda [suelen.ritter@colegiokoelle.com.br]

Nayara Dias de Arruda [nayara.arruda@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle

Área: Ciências Naturais 

A curiosidade das crianças com o mundo ao seu redor é o que as impulsiona em seu aprendizado cotidiano. E foi 
a partir desse ponto que o presente trabalho com os animais de jardim teve seu início. O projeto foi desenvolvido 
com o intuito de contribuir para a exploração das crianças com o meio ambiente em que estão inseridas em busca 
de “vidas secretas” nos jardins, visando desmistificá-los para que cessem os receios e iniciem a preocupação e o 
cuidado para com estes seres vivos. Dessa forma, foram propiciados passeios, estudos, leitura de histórias e poe-
mas, observações, apreciação e construção de obras de arte, desenhos, visitas para conhecer a vida das formigas, 
cuidado e acompanhamento da vida das lagartas e criação de livros (manual e digital). Como resultado, as crian-
ças passaram a compreender melhor a importância dos pequenos seres vivos que habitam os meios nos quais 
estão inseridas diariamente, bem como, passaram a se preocupar mais com seu cuidado e preservação.

PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Carmem Silvia de Oliveira [carmem.oliveira@colegiokoelle.com.br]

Instituição: Colégio Koelle
Área: Educação Física

A Psicomotricidade é uma ciência que estuda o indivíduo por meio de seu movimento e a interação social. O ob-
jetivo desse trabalho foi proporcionar a prática corporal à criança, iniciando já na Educação Infantil, por meio de 
de circuitos motores, jogos, brincadeiras diversas, atividades aquáticas, atividades circenses e rodas cantadas. As 
crianças adquiriram pela educação psicomotora experiências com seus próprios corpos, formando conceitos e 
organizando o esquema corporal, descobrindo a possibilidade de se expressar por meio dele, ganhando, assim, 
maior confiança no que podem realizar e expressar através de seus movimentos. Constatamos os benefícios que a 
Psicomotricidade traz para os alunos da Educação Infantil, ao possibilitar aos mesmos o movimento de forma 
lúdica e de fácil entendimento para a faixa etária, e ao promover a aprendizagem auxiliando-os em seu desenvol-
vimento motor, social, afetivo e cognitivo.
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – UMA HISTÓRIA 
DE SUCESSO COM APLICATIVOS DE 
AUTORIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Maja Malena Garcia Callegari [maja.callegari@colegiokoelle.com.br]
Suelen Maria Ritter de Arruda [suelen.ritter@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle
Área: Informática

A tecnologia no mundo atual está presente rotineiramente na vida das pessoas, e não seria diferente com os peque-
nos que, desde cedo, se deparam com os recursos disponíveis, sendo capazes de explorar e executar muitas tarefas 
em computadores, celulares, câmeras, tablets e afins. Por que então, não fazer uso desses conhecimentos e interes-
ses para desenvolver aulas mais dinâmicas e interessantes?
O Laboratório de Tecnologias Digitais (Tedi) do Colégio Koelle atua e apresenta estes projetos buscando oferecer 
aos alunos, a partir da Educação Infantil, projetos inovadores utilizando os mais diversos recursos digitais, atra-
vés de aplicativos de autoria e de outras ferramentas tecnológicas, bem como valorizar o seu fazer criativo durante 
as aulas. Muda-se assim o foco do uso da tecnologia para crianças, pois, o que muitos veem como meio de distra-
ção, nas aulas no Tedi é visto como um recurso de motivação para exploração de conteúdos e incentivo a criativi-
dade, autoria e autonomia dos pequenos.

I LIKE TO MOVE IT
Autoria: Isabelle Schiaveti Simões [isabelle.simoes@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle
Área: Língua Estrangeira: Inglês

A sequência didática “I like to move it” teve como objetivos apresentar vocabulário relacionado aos movimentos 
– tais como pular, andar nas pontas dos pés e girar – e envolver os alunos em atividades que estimulassem o gosto 
pela Língua Inglesa.
A ludicidade esteve presente em todas as etapas da sequência, tanto nas músicas apresentadas, como nas brinca-
deiras e vivências propostas, e os alunos se engajaram em participar, reproduzindo os movimentos e as palavras 
que aprenderam. Por ser prática conhecida dos pequenos estudantes, as brincadeiras promoveram um ambiente 
seguro de aprendizagem, e na medida em que os alunos participaram dessas atividades sociais, em Inglês, desen-
volveram sua pronúncia, ritmo e fluência, treinando habilidades importantes para o seu desenvolvimento integral. 
Ficou evidente que o brincar, com objetivo didático-pedagógico, é uma ferramenta no ensino da Língua Inglesa e 
torna o aprendizado mais significativo.

O TRABALHO COM O NOME PRÓPRIO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Autoria: Gilberta Teixeira Vassoler [gilberta.vassoler@colegiokoelle.com.br]
Andréa Aparecida Ferratone Ortelli [andrea.ortelli@colegiokoelle.com.br]
Luciana Zamariola Sartori [luciana.sartori@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle
Área: Outra: Linguagem Oral e Escrita

O trabalho com o nome próprio na Educação Infantil, como referência significativa que a criança possui acerca da 
sua identidade e da própria escrita convencional, ratifica a importância do seu uso para o ingresso no universo da 
escrita. A observação do modelo – “crachás” e “listas com nomes”, do direcionamento da escrita, a percepção de 
regularidades, da quantidade e da disposição de letras, dos sons, favorecem o avanço no conhecimento do sistema 
de escrita alfabética. Durante a realização do projeto, desenvolvemos várias propostas com o objetivo de sondar o 
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conhecimento das crianças acerca do próprio nome e que propiciassem a ampliação desse conhecimento, in-
cluindo a sua grafia. Nesse processo, os alunos puderam se autoavaliar a partir da observação sistemática das 
atividades que portavam a escrita do nome dentro de um intervalo de tempo – antes e depois do trabalho com 
nome próprio. Trabalho que não cessa na Educação Infantil e que repercute durante todo o ciclo de alfabetização.

PSICOMOTRICIDADE: CORPO EM MOVIMENTO 
Autoria: Mayara Talissa Sass [mayara.sass@colegiokoelle.com.br]

Lia Mara Callegari Marques [lia.marques@colegiokoelle.com.br]
Tamiris Cristiane da Silva Oliveira [tamycriis@hotmail.com]

Instituição: Colégio Koelle
Área: Outra: Movimento 

Partindo do princípio de que é através dos movimentos e da relação com o meio que a criança articula todas as 
suas possibilidades de comunicação, toda a sua afetividade e também como uma das principais formas de expres-
sar seus desejos e vontades, trabalhamos, ao longo de todo o ano, diversas propostas de atividades lúdicas visando 
à exploração dos movimentos de maneira expressiva e consciente.

“As descobertas feitas com o corpo deixam marcas, são aprendizados efetivos, incorporados. Na verdade, são te-
souros que guardamos e usamos como referência quando precisamos ser criativos em nossa profissão e resolver 
problemas cotidianos. Os movimentos são saberes que adquirimos sem saber, mas que também ficam à nossa 
disposição para serem colocados em uso.” (Esteban Levin)

ELABORANDO UM PROJETO DE VIDA, UMA 
ALFABETIZAÇÃO DOS SENTIMENTOS

Autoria: Ericka Grecco Gomes Duarte [erickinhagrecco@gmail.com]
Monica Cardoso Mariano de Oliveira [monicacardozo@madrecabrini.com.br]

Instituição: Colégio Madre Cabrini
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Construir a felicidade é uma jornada e ao mesmo tempo um aprendizado que se inicia na primeira infância. Ainda 
na escola, por meio de ações intencionais possibilitamos à criança seu autoconhecimento e interações pessoais 
positivas. Sabendo que grande parte dos nossos comportamentos são aprendidos, pretendemos auxiliar as crian-
ças a lidarem com suas emoções, pois tendo em vista que passamos grande parte de nossas vidas dentro do am-
biente escolar, carregamos pelo resto de nossas vidas impressões e sentimentos. 

CRIANÇAS PEQUENAS COMO GRANDES 
PROTAGONISTAS DE SUAS DESCOBERTAS E SENSAÇÕES

Autoria: Lygia Pera Padula Vianna [lyvianna@hotmail.com]
Milena Moura Costa Rosa [milenamc17@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio Madre Paula Montalt
Área: Outra: Arte: Experimentação e expressão

Projeto idealizado às crianças do minimaternal para proporcionar um conhecimento mais amplo de si mesmas, 
propiciando a elas uma exploração do próprio corpo e de tudo que o rodeia, vivenciando situações que contribui-
rão para a construção do conhecimento de si, do outro e do mundo. Estendendo suas aprendizagens, o projeto 
parte do princípio que, pela exploração de diferentes materiais, as crianças ampliam a capacidade de expressão e, 
consequentemente, o conhecimento do mundo. Ao estimular os sentidos da criança, proporcionamos, de forma 
criativa, o desenvolvimento social e emocional, a linguagem, o cognitivo e físico por meio das experimentações. 
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Ao longo do projeto, as crianças tiveram contato com diferentes cores, formas, texturas, aromas e sabores, em di-
versas atividades lúdicas e estratégias pensadas na participação da criança como protagonista em cada transfor-
mação. A criança como protagonista, obtém grandes conquistas em sua aprendizagem. 

A CONTRIBUIÇÃO DA ESTIMULAÇÃO 
PSICOMOTORA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE CRIANÇAS DITAS COMO ANORMAIS
Autoria: Thaís Zuppo Gomes [thais.zuppo@colegiomagister.com.br]
Cristiane do Carmo Segolin Duarte [crissegolin@gmail.com]
Gislaine Joaquim Valério dos Santos [vallerio@gmail.com]
Instituição: Colégio Magister
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O objetivo desse estudo é levar o leitor a refletir sobre a rotulação que as crianças que não se enquadram no padrão 
de desenvolvimento típico sofrem na Educação Infantil, sendo caracterizadas como portadoras de determinadas 
síndromes ou transtornos. E mostrar aos especialistas da área da educação e da saúde que devemos ter um olhar 
apurado ao encaminhar, atestar ou receitar algum medicamento para determinadas crianças. Por meio desta revi-
são bibliográfica apresenta-se ao leitor a utilização de Estímulos Psicomotores, como uma forma de prevenir 
possíveis transtornos de aprendizagem, utilizando-os como um instrumento ou método de trabalho, desenvol-
vendo as habilidades/bases psicomotoras das crianças desde os 2 anos, para que futuramente sejam sanadas as 
dificuldade motoras, sociais ou afetivas, não confundindo assim com possíveis síndromes ou transtornos. Esses 
estímulos mostram diferenças significativas na vida futura das crianças da Educação Infantil.

A ABORDAGEM REGGIANA NUMA ESCOLA EM 
TRANSFORMAÇÃO: O IDEAL E O POSSÍVEL
Autoria: Carolina Campos Saarepere [carol@magister.com.br]
Instituição: Colégio Magister
Área: Formação continuada de professores

As escolas de Reggio Emilia, na Itália, são consideradas as melhores escolas de Educação Infantil do mundo, com 
uma abordagem educacional que promove uma cultura de infância contemporânea e centrada na criança. 
Nos parece óbvio, então, que esse é um modelo a ser transportado e copiado em nossas escolas, mas quais são os valores 
que permeiam o projeto pedagógico da minha escola? Estes valores estão em exercício?  Em qual contexto as escolas de 
Reggio Emilia foram construídas? O que e como podemos transformar e como nos inspirar nessa abordagem?
Estas são algumas das perguntas que começamos a fazer em nossa instituição há dez anos, quando entendemos a 
necessidade de ampliar o nosso olhar e repensar a concepção de infância que embasava as nossas práticas. 
Estamos em constante transformação e ainda nos deparamos com diversos desafios, mas certamente retiramos 
esse projeto do plano do inatingível e estamos realizando o possível e coerente ao nosso projeto educacional.
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O PLANO DE AULA NA ED. INFANTIL 
CENTRADO NA CRIANÇA 

Autoria: Cynthia Radzevicius Moita [cynthiarmoita@hotmail.com] 
Glaucia Hannan Dower Spinelli Cruz [spinelligcruz@gmail.com]

Instituição: Colégio Magister
Área: Formação continuada de professores

Esta prática de planejamento possibilita a consolidação de uma ação docente pautada na ação-reflexão-ação, as-
segurando que as crianças aprendam e sejam capazes de utilizar as diferentes linguagens, seja corporal, musical, 
plástica, oral e escritas ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e 
ser compreendidas, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no processo de construção 
de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. 
Isso exige uma formação continuada sólida dos professores, com espaço para reflexão coletiva, tematização de 
práticas, considerando sempre quem deve ser o centro desse processo: a criança.

MAE — MOVIMENTO ARTE NA ESCOLA
Autoria: Simone Aparecida Corelli [scorelli@colegiomagno.com.br]

Instituição: Colégio Magno/Mágico de Oz
Área: Arte: Artes Plásticas

As manifestações artísticas transcendem a materialidade, pois se utilizam de vias sensoriais, mais do que de supor-
tes, para tornarem visíveis. Pouco se questiona quanto à importância de crianças pequenas tomarem contato com  
o que há de mais genial quando se trata de artes visuais. Kandinsky, Picasso, Miró, Frida Kahlo, Andy Warhol, 
Portinari, entre outros tantos, merecem — e precisam — ser apresentados às crianças, porém, na Educação Infantil, 

“fazer arte” é mais, muito mais do que isso… é dar vida às ideias, asas à imaginação, é mostrar-se de modo genuíno, 
é a identidade escorrendo pela tela. E, nesse percurso, a criança entra em relação consigo, com o outro e com o 
espaço, ampliando seu conhecimento de mundo. Torna-se imprescindível, mais do que papel, pincel e tinta, ofe-
recer-lhe infinitas possibilidades de expressar-se em ambientes provocativos e repletos de experiências significati-
vas. Sendo assim, MAE — Movimento Arte na Escola, promoveu vivências inesquecíveis. 

MINHA CASA É TODO LUGAR
Autoria: Flávia Savoia Dias da Silva Cera [fsavoia@colegiomagno.com.br] 

Instituição: Colégio Magno/Mágico de Oz
Área: Ciências Naturais

Pensar em casa nos remete à ideia de pertencimento, segurança, identidade, proteção, referência, afeto, ligação com 
o passado e com o futuro, cultura e família. Considerando que os alunos passam parte de seus dias na escola, este 
lugar também é uma morada. Um espaço que favorece novas descobertas.
Em cada lugar do mundo há um tipo diferente de moradia, que respeita o clima, a vegetação e a cultura local. E todos 
esses lugares juntos fazem parte de uma casa maior: o nosso planeta. Portanto, a sustentabilidade norteou o nosso 
trabalho, conscientizando os pequenos cidadãos sobre as consequências individuais e coletivas de suas ações.
Mas quem vai cuidar da Terra precisa também cuidar de si, afinal, o nosso corpo é a nossa principal morada. Ali-
mentação, higiene, descanso e as relações são fundamentais e devem ser valorizadas.
Em um ambiente rico, planejado, provocativo, demos espaço para atividades que valorizaram as brincadeiras, a 
criatividade e a imaginação. 
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PROJETO SEMEAR E COLHER: 
FORMAS DE SABER CUIDAR
Autoria: Catherine Jabbour Bassit [jbassit@colegiosmaristas.com.br]
Cristianne Laruccia Cleto Pandolfi [cristannelaruccia@uol.com.br]
Instituição: Colégio Marista Arquidiocesano — SP
Área: Ciências Naturais

Ao apresentarmos a proposta de criação de uma horta às turmas do Infantil 4 e 1º ano, observamos grande inte-
resse dos nossos alunos, pois vivenciam em suas famílias o discurso sobre alimentação saudável. Entretanto, nem 
todos têm a oportunidade de cuidar da própria horta. Foi então que surgiu a ideia de cultivo. Antes de partirmos 
para a prática, enriquecemos o trabalho com pesquisas e informações científicas, sem perder o respeito à faixa etá-
ria. Um dos grandes momentos foi a presença do agrônomo, avô de dois alunos: ter o apoio de uma pessoa tão 
simpática fez com que o tema fosse tratado com mais leveza.
Diversas linguagens foram trabalhadas no desenvolvimento do projeto. Nosso objetivo foi propiciar situações de 
vivências com alunos protagonistas no processo, desenvolvendo uma postura investigativa e possibilitando uma 
aprendizagem mais significativa.

O GRANDE RABANETE
Autoria: Isabella Gonçalves Nigro [inigro@colegiosmaristas.com.br]
Karina
Instituição: Colégio Marista Arquidiocesano — SP
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto contemplou de forma interdisplinar, a contrução de um senso de pertencimento a um grupo de Educação 
Infantil, que começava a formar-se e adaptar-se a uma nova estrutura. Em etapas diversificadas construídas de forma 
coletiva, possibilitamos o plantio, colheita, degustação de um novo alimento, como também o contato com a lingua-
gem cênica, por meio de interpretação, elaboração de adereços, reconstrução oral e respeito ao espaço e papel de cada 
um nas diferentes fases das atividades. Situações empíricas de observação da natureza, grafismos, construção de re-
gras de convívio, necessidades dos seres vivos e experimentações culinárias foram contempladas. 

UMA VIAGEM DENTRO DA COLMEIA
Autoria: Isabela Censi [isabela.censi@colegiosmaristas.com.br]
Instituição: Colégio Marista Champagnat — Ribeirão Preto
Área: Ciências Naturais

Esse projeto de investigação teve origem com a dúvida: "Por que as abelhas morrem depois que picam?"A partir 
dessa questão, as crianças se organizaram e decidiram que iriam investigar mais acerca das abelhas. Distribuíram 
tarefas, envolveram suas famílias e começaram a investigação. De modo a enriquecer suas buscas, arrecadamos 
abelhas mortas, colmeias caídas no chão, imagens e vídeos, observação ao vivo da polinização, utilização da mú-
sica e dança para compreender a comunicação e o som emitido pelas abelhas. Receberam a visita de uma bióloga 
para fortalecer as investigações e foram até um apiário para conhecer diversos tipos de abelhas, as etapas de seu 
desenvolvimento e sua organização na colmeia. E, para finalizar, registros foram feitos por meio de desenhos in-
dividuais, painéis coletivos, pintura em tela e hipóteses escritas.
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NATUREZA EM QUADROS: DIÁLOGO 
ENTRE ARTE E MOVIMENTO

Autoria: Ana Caroline Del Bem Caldas [anacarolinedbc@gmail.com]
Débora Minelli [decaminelli@hotmail.com]

Maureen A. A. Benzoni Pantozzi [maureenbenzoni@hotmail.com]
Instituição: Colégio Marista Champagnat — Ribeirão Preto

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A sequência didática explorou a Linguagem Oral e Escrita, a Linguagem da Arte e a Linguagem da Dança para a 
investigação do que é museu e para a criação de trabalhos por meio de técnicas artísticas e técnicas de dança que 
envolvem movimento e arte. A partir da investigação, foram propostas várias atividades que envolviam apreciação 
de obras com o tema “natureza”, criação de obras artísticas e criação de obras artísticas com música, proporcio-
nando o letramento por meio de diversas linguagens.

ENTRE RITMOS E POESIAS: MANOEL DE 
BARROS E MÁRIO QUINTANA

Autoria: Gabriela Helena de Santi [gabrielahds@hotmail.com]
Ana Caroline Del Bem Caldas [anacarolinedbc@gmail.com]
Instituição: Colégio Marista Champagnat — Ribeirão Preto

Área: Língua Portuguesa

A sequência didática apresenta as obras poéticas de Manoel de Barros e Mário Quintana, vivenciando situações de 
apreciação de novos gêneros textuais e produções artísticas dos elementos presentes nos poemas.

MINHA PRIMEIRA CASA: GESTAÇÃO E 
IDENTIDADE PARA O MATERNAL

Autoria: Aline Gonçalves de Faria Albanez [aline_g.faria@hotmail.com]
Flávia Marques Silva [silva.flavia9507@gmail.com]

Instituição: Colégio Mundo Encantado/Ethos
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto Minha primeira casa: gestação e identidade para o maternal visa a auxiliar a criança no processo de 
construção de sua identidade, compreender de forma simples como era dentro do útero, estimular a curiosidade 
sobre o tema e entender a função do ultrassom e do cordão umbilical. As aulas desenvolvidas buscaram vários 
recursos, como conversas informais, experiências sensoriais, visualização de fotos, ultrassons e vídeos, leitura de 
relatos sobre a gestação, a escuta de canções e observação de um “útero”, além  de contato com uma gestante. Foi 
objetivo  proporcionar vivências significativas para os alunos compreenderem de forma descomplicada a gestação. 
Por meio destas experiências, os alunos compreenderam que moraram por um tempo dentro da barriga da mãe, 
estabeleceram noções de tempo como rápido e devagar para compreender como o bebê se desenvolve e quanto 
tempo fica dentro do útero, noções de dentro e fora por meio dos recursos de foto e ultrassom e demonstraram 
assimilar a função do cordão umbilical.

 68  

 69  

 70  



64INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

PASSATEMPO — TEMPO MEDIDO E TEMPO 
VIVIDO: UMA EXPERIÊNCIA NA PRÉ ESCOLA
Autoria: Daniele Fernanda Marcolin [dani.fmarcolin@gmail.com]
Thatiane da Silva Cerqueira Fernandes [thatiane_thaty@yahoo.com.br]
Priscila Rodrigues Romera Fernandes [pry.fernandes@gmail.com]
Instituição: Colégio Mundo Encantado/Ethos
Área: Matemática

Esse projeto realizado com a pré-escola visa a desenvolver habilidades relacionadas à noção temporal, trabalhar 
com as crianças os hábitos cotidianos como hora de dormir, de comer, tomar banho, etc. Escolhemos o Livro De 
Hora em Hora de Ruth Rocha, para nortear nosso projeto, pois nele o personagem Marcelo vive diariamente com 
as dúvidas relacionadas ao tempo vivido e ao tempo marcado. Todas as ações desenvolvidas com a turma ao longo 
do ano envolveram essa temática, como por exemplo: Dia das Mães "Mãe em todo tempo", Feira Cultural "Passa-
tempo", Projeto Livro "Minha rotina", Formatura "É tempo de aprender".

FAMÍLIA E ESCOLA: UMA RELAÇÃO COMPLEMENTAR
Autoria: Iderli Cristiane Bragança Lima [iderly@objetivosorocaba.com.br] 
Cássia Antunes Almeida Batalin Rala [cássia.almeida@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Língua Portuguesa

As experiências vivenciadas na infância têm um impacto significativo na formação das crianças.
No contexto que vamos apresentar, a educação rompeu paredes. Família e escola assumiram papéis complementares.
Uma relação com laços fortalecidos em prol de uma única causa, a criança.
A educação como um dever de todos acontece em todos os lugares.

A NOSSA ESCOLA TEM HISTÓRIA E 
A NOSSA CIDADE TAMBÉM
Autoria: Patricia Pires Paiva de Campos [patricia.campos@objetivosorocaba.com.br] 
Maria Helena Martins Ferreira [maria.ferreira@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Arte: Música

O projeto buscou apresentar a história da escola e ampliá-la para a cidade, para que as crianças pudessem conhe-
cer e valorizar a escola e a localidade em que moram, quem nela vive, bem como seus  valores e diversidade. A 
proposta era partir de onde as crianças estavam para perceber que tudo tem uma história, passando a valorizar e 
respeitar o que existe a sua volta. Assim, os alunos investigaram como era a nossa escola no passado e como é hoje. 
Por meio de imagens e conversas com funcionários procuraram saber quais as mudanças ocorridas com o passar 
do tempo, desse modo  ampliando para a história da cidade. Todos esses conhecimentos e aprendizagem farão 
parte da nossa mostra cultural, com imagens e registros feitos pelas crianças.
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E-MOTION
Autoria: Patricia Lambrinidis Fairbanks Barbosa [fairbanks.patricia@gmail.com]

Natalia Guerra Paixão [nataliaguerrapaixao@hotmail.com] 
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

Área: Língua Estrangeira: Inglês

As crianças do nosso grupo demonstram grande interesse em brincar de carrinhos, e a grande emoção está em 
apostar corrida um com o outro. Pensando juntos em como o carro poderia ir mais rápido, diversas hipóteses 
surgiram sobre gravidade, velocidade e impulso, e desse modo, iniciamos o E-Motion Project.
Propusemos diversas vivências que permitiram a aquisição da língua inglesa ao longo do processo: experiências 
no Makerspace, Show & Tell, Blended Learning, além de conhecermos o significado de algumas regras e sinais de 
trânsito, muitas nursery rhymes e as músicas favoritas de cada família — o que trouxe mais "e-motion" ao longo do 
projeto. Que tal nos acompanhar nesse movimento emocionante?

CRESCER SAUDÁVEL
Autoria: Odete Galves de Moura [odete.moura@objetivosorocaba.com.br]

Camila Furini Mendez [camila.mendez@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba - Centro

Área: Biologia

O Projeto "Crescer saudável" traz uma reflexão sobre qualidade de vida, com o objetivo da construção das relações 
com o outro e reconhecimento de si, partindo  do princípio “Somos ou não somos iguais?”  e também com inspi-
ração na mobilidade (ciclovias) da nossa cidade: a importância da prática de exercícios, boa alimentação e preser-
vação do meio ambiente enquanto ser único na coletividade.

MINHA HISTÓRIA - ARTE DA FOTOGRAFIA
Autoria: Bárbara Quintino Santos Silva [barbara.quintino@objetivosorocaba.com.br]

Fernanda Adelina Vieira da Silva [fe_adelino@hotmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba - Centro

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: desenvolvimento da identidade

O projeto Minha história traz como proposta ampliar o repertório cultural dos alunos e a percepção de si mesmos 
como indivíduos ativos e participativos na construção da própria identidade como seres sociais. Para isso, o projeto 
proporciona atividades de experimentações e vivências, inicialmente por meio da imagem corporal. Investe na apren-
dizagem significativa,levando em conta as experiências, valores e conhecimentos prévios dos alunos, tomando-os 
como ponto de partida para a introdução de novos conteúdos. A formação dos aprendizes é, desse modo, aprimo-
rada mediante a informação e a investigação, a partir da própria prática, em colaboração com os colegas. 
Como essência desse projeto, exploramos a arte da fotografia, estimulando a criança a perceber-se como inte-
grante do meio cultural em que vive. Utilizamos fotos para a construção de linha do tempo, dando-lhes a dimen-
são de instrumentos de documentação. A história individual de cada aluno colaborou para o desenvolvimento de 
todo grupo.
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O BEBÊ E A NATUREZA  
Autoria: Aline Silva de Campos [aline.campos@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba — Portal
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

As materialidades originárias da natureza são instrumentos de pesquisa para os bebês e para as crianças: o ar, o 
fogo, a água e a terra são quatro elementos fundamentais para o desenvolvimento sensorial, numa relação dialó-
gica de pesquisa e descoberta que instiga a curiosidade e as brincadeiras na primeiríssima infância. 

A PENEIRA DA LEITURA
Autoria: Elaine Cristina da Conceição Tobias Giudice [elaine@objetivosorocaba.com.br]
Caroline Simão de Barros [ecaroline.si.barros@gmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba — Portal
Área: Língua Portuguesa

O letramento é a leitura do mundo, de uma sociedade, é o caminhar entre os diversos saberes, é tomar posse da 
escrita. Mas como se dá o processo de letramento e alfabetização na primeira infância? Relataremos a experiência 
da “Peneira da Leitura”, como prática da descoberta dos gêneros textuais.

BOLAS: O QUE PODEMOS FAZER COM AS BOLAS?
Autoria: Lívia Netto Ventura dos Santos [livia@colegiooswald.com.br]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade 
Área: Física

O Projeto "Bolas: o que podemos fazer com as bolas?" surgiu a partir do grande interesse das crianças pelas brin-
cadeiras com as bolas, principalmente no momento de acolhimento, em que tinham que despedir-se de seus pais. 
Nessa hora, recebíamos as crianças no parque, organizado em cantinhos: espaços delimitados com brinquedos de 
construção ou faz de conta e atividades plásticas como massinha ou desenho. Logo nesse período, já percebemos 
que, quando brincadeiras com bolas estavam disponíveis, as crianças se envolviam rapidamente, o que facilitava a 
despedida de seus pais. Essa temática permite diversos percursos que podem ser delineados e planejados. Consi-
derando a faixa etária das crianças e os interesses demonstrados por elas, um mapa conceitual foi elaborado, 
contemplando o que pretendíamos investigar e trabalhar ao longo do semestre. Esse projeto foi publicado na re-
vista Avisa lá, n. 67, ago. 2016.

ARTE COLETIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Ana Paula Buainain [apbuainain@yahoo.com.br] 
Natalia Guerra Paixão [nataliaguerrapaixao@hotmail.com]
Instituição: Colégio Paulo Freire — Jundiaí
Área: Arte: Artes Plásticas

O Projeto Arte Coletiva na Educação Infantil propõe uma experiência com Arte vivida por um grupo de crianças 
de 2 a 3 anos. O projeto visa a ampliar a exploração de diversos tipos de materiais do cotidiano, como elementos 
da natureza, sucata e riscantes, proporcionando um encontro das crianças com seu potencial expressivo ao mesmo 
tempo em que se relacionam, de maneira lúdica e sensorial, com a criação de suas próprias obras de arte. As vivên-
cias realizadas desvendaram o potencial criador do grupo, evidenciando o protagonismo das crianças que pude-
ram explorar, a sua maneira, o mundo da Arte. O projeto, narrado por fotos, ilustra a rica experiência desse grupo, 
revelando as possibilidades descobertas no ambiente educativo e a criatividade sem fim das crianças, quando vis-
tas como protagonistas.
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TEMPO: DE QUEM E PARA QUEM? REFLEXÕES 
SOBRE O TEMPO DA CRIANÇA

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

Área: Filosofia

Presente na vida de todos os seres humanos, o tempo é uma produção social que assume diferentes compreensões 
ao longo dos séculos, das épocas, das sociedades e das experiências que as pessoas estabelecem com ele. Vivemos 
em uma aceleração da vivência temporal que teve e tem contribuição das revoluções políticas, tecnológicas, indus-
triais e econômicas, constituindo um estilo de vida moderno fundamentado na urgência, eficiência e no imedia-
tismo, e influenciando ritmos biológicos e sociais. Dentro disso, onde está a criança? O trabalho tem o objetivo de 
refletir sobre o tempo da criança e sobre como a escola acolhe e trabalha com esse tempo. Os entendimentos sobre 
infâncias e tempos, além da produção teórica já existente, foram baseados em falas e em situações vividas por di-
ferentes crianças em um contexto escolar de Educação Infantil. Trata-se de um convite à reflexão e contribuição 
para uma educação mais humana e respeitosa com todas as crianças.

FAB LAB ARTESANAL — MOVIMENTO MAKER 
Autoria: Juliana Casari do Amaral Campos [juliana.casari@crb.g12.br] 

Camila Osiro Nakama [camila.nakama@crb.g12.br]
Eluise Bastos

Isabel Nascimento
Instituição: Colégio Rio Branco

Área: Outra: Interdisciplinar

Esse projeto visa desenvolver uma atitude protagonista no uso de dinâmicas de criação que envolvam construções 
utilizando materiais recicláveis em uma perspectiva de colocar a mão na massa, trazendo algo de autoria dos 
alunos aliado com a responsabilidade ambiental e o cuidado com o espaço. O projeto traz uma visão interdiscipli-
nar, abrangendo as diferentes áreas do conhecimento, como a Língua Portuguesa, Matemática e Natureza e Socie-
dade os alunos puderam vivenciar implicitamente os conhecimentos para a execução de seus projetos pessoais. Ao 
final, puderam expor os resultados para as famílias, compartilhando seus saberes e apreciando o trabalho coletivo 
do grupo.

BRINCAR COM PALAVRAS
Autoria: Mara Aparecida Turolla Ikeda [mara.ikeda@crb.g12,br] 

Renata Payoli Novaes [payoli@crb.g12.br]
Juliana Santilli Guida [juliana.guida@crb.g12.br]

Instituição: Colégio Rio Branco
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Buscando investir no desenvolvimento da linguagem oral no cotidiano das crianças de 3 e 4 anos de forma inten-
cional, entre outras atividades, foi desenvolvido o Projeto Brincar com Palavras — uma vivência lúdica, que permi-
tiu às crianças a possibilidade de expandir seu universo de comunicação e ter acesso ao mundo mágico de Manoel 
de Barros. A culminância do projeto se deu com a participação das crianças no espetáculo Crianceiras.
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LUZ E SOMBRA — UMA BRINCADEIRA INVESTIGATIVA
Autoria: Daniela Alves Z. da Fonseca [daniela.fonseca@crb.g12.br]
Isabella Sampaio Silva [isabella.silva@crb.g12.br]
Instituição: Colégio Rio Branco
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Valorizando que as crianças aprendem por meio de experiências, este trabalho surgiu a partir da escuta atenta 
entre adultos, crianças e ambiente.
O trabalho mostra crianças como protagonistas ativas do seu processo de desenvolvimento.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO SANTA 
Autoria: Silvia Rinaldi [silvia.rinaldi@csamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Arte: Teatro

O projeto "Educação Ambiental no Santa" pretende contribuir de maneira significativa com o desenvolvimento 
de conceitos e práticas em Educação Ambiental, que motivem as crianças de 3 a 5 anos a se tornarem agentes de 
ações positivas com relação às interferências humanas realizadas no ambiente e na relação com os outros seres 
sencientes. De maneira lúdica e criativa, inventa formas de proporcionar à criança a compreensão do conceito de 
que todos os seres estão conectados e que podem contribuir para que as relações possam se tornar mais pacíficas, 
sustentáveis e amorosas, de modo que o sonho de construir uma sociedade mais consciente destes conceitos não 
se torne um sonho utópico e, portanto, inalcançável.

BRINCADEIRAS PELO MUNDO — 
VALORIZANDO A CULTURA
Autoria: Bruna de Lima Silva [bruna.silva@csamalia.com.br]
Caroline Braida Marrache da Silva [carol_marrache@hotmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Atendimento à diversidade

Este projeto possibilitou o conhecimento das brincadeiras tradicionais, permitindo o contato com a diversidade 
e mostrando que as brincadeiras sofreram alterações culturais e sociais.
Por meio dos brinquedos e brincadeiras o ambiente de aprendizagem se torna mais prazeroso, além de estimular 
a participação e a diversão de todos.
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BAÚ DE HISTÓRIAS
Autoria: Juliana Zambon Ferreiraz [juliana.ferreira@csamalia.com.br]

Rita Leandra Gagliardo [rita.gagliardo@csamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália 

Área: Língua Portuguesa

Na faixa etária dos 3 anos, em que o realismo imaginário permeia sua existência, é importante explorar contos e 
histórias cheios de fantasia para que, ao imitarem aqueles personagens as crianças possam ter contato com todo 
tipo de sensações e explorações. O projeto Baú de histórias visa a despertar no pequeno leitor o hábito e o inte-
resse pela leitura, além de propiciar momentos de prazer e convivência em grupo. Os momentos de leitura não 
devem acontecer de forma repetitiva e mecânica, mas devem despertar nas crianças a curiosidade e a imaginação, 
fazendo com que queiram repeti-los outras vezes. O desenvolvimento da oralidade também é um fator impor-
tante nesse projeto, já que estimulamos os recontos e rodas de conversas.

OS JOGOS E BRINCADEIRAS NA MATEMÁTICA
Autoria: Ranna F. dos Santos Pereira [ranna.st@hotmail.com]

Talita Cristina da Silva Zuquini [talitacristina_s@hotmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália

Área: Matemática

Essa sequência didática visa a criar oportunidades para experiências lúdicas onde as crianças irão aprender con-
ceitos básicos matemáticos brincando. Os alunos irão reconhecer a função social dos números, os diferentes as-
pectos referentes aos números e sua representação, entre outras funções. A sequência contém dez jogos que foram 
apresentados antecipadamente em uma roda de conversa. Foi confeccionada uma tabela com nome das crianças 
e o nome dos jogos. Durante os jogos a professora anotou a pontuação e ao final de cada um o vencedor recebeu 
um adesivo para colar na frente de seu nome. Ao final de todos os jogos, foram contados os adesivos de cada 
criança, quem obteve mais pontos marcados na tabela foi o vencedor que levou a tabela para casa. Além dos con-
ceitos matemáticos, essa sequência didática visa proporcionar a oportunidade de vivenciar situações difíceis para 
as crianças, porém necessárias, como aprender a esperar, seguir regras e lidar com a frustração da perda.

PRÁTICAS SENSORIAIS PARA CRIANÇAS DE 2 ANOS
Autoria: Luiza Helena Brito Oliveira [luizahe_brito@yahoo.com.br]

Fabiana Maria dos Santos [fabiana.santos@csamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália — Saúde

Área: Outra: Arte: Sensorial

Fomentar o aparelho sensorial das crianças pequenas é de suma importância para que elas possam construir co-
nhecimentos e habilidades perceptivas (tátil, visual, olfativa, gustativa), sendo assim,  promover práticas que en-
volvam cheiros, texturas, sons, formas e movimentos, auxilia na aquisição dessas habilidades. Partindo desse 
pressuposto, as propostas envolvendo experimentações também auxilia no despertar de sensações, que podem 
variar do prazer ao desprazer, da curiosidade à aflição.
Durante a realização do nosso trabalho, foi possível vivenciar a cada prática, com resultados bem diversificados, já 
que as explorações tomaram rumos diferentes para cada criança. Ao final, a maioria nos mostrou com sua gestua-
lidade o prazer de entrar em contato com os mais diferentes materiais.
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O APRENDIZADO POR MEIO DO BRINCAR 
SOB A PERSPECTIVA DA NEUROCIÊNCIA 
DE CRIANÇAS ENTRE 2 E 5 ANOS
Autoria: Juliana Rigo Sampaio [julli_656@hotmail.com]
Ana Paula Naomi Hashiyama [anapaula.nh@gmail.com]
Nathália Fortunato de Lima [nathy.fortunato@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália — Tatuapé
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Ao explorarmos este tema, notamos que ainda existem muitos tabus em relação ao ensino por meio de jogos e 
brincadeiras. O objetivo a ser apresentado é desmistificar o lúdico como mero passatempo, comprovando por 
meio de estudos científicos, que a emoção interfere no momento de retenção de informação e, para isso, a motiva-
ção é fundamental na hora da aprendizagem. Desta forma, conseguimos demonstrar como os alunos são capazes 
de adquirir princípios matemáticos com mais facilidade, apropriar-se de papéis sociais, desenvolver-se linguistica-
mente e como o brincar pode auxiliar na ampliação da criatividade.

ARTISTAS NEGROS: (IN)VISIBILIDADE 
DE SUA CULTURA E SUA ARTE
Autoria: Beatriz Luiza Cotrim Ramires [beatrizramires@gmail.com]
Rosemeire Holowka Alvarenga [rosemeire.alvarenga@csamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear — Tatuapé
Área: Arte: Artes Plásticas

O enfoque dado aos artistas negros tem aumentado ao longo do tempo, mas continua sendo infinitamente menor 
do que aquele direcionado aos artistas brancos. Cabe à escola contar a história do segundo maior continente do 
planeta e o lugar onde estão nossas raízes, assim como valorizar a arte advinda da cultura africana e trazer à tona 
temas e artistas que tendem a ficar à margem em nossa sociedade. O trabalho iniciou-se a partir da apreciação das 
obras de arte e seus respectivos artistas, bem como a apreciação musical de artistas negros, das mais variadas 
vertentes e ritmos. Os alunos foram direcionados a realizar trabalhos artísticos utilizando técnicas e materiais 
variados, trabalhamos histórias e contos sobre diversidade, respeito e cultura africana, criando momentos de 
discussão e reflexão em sala de aula.

O BRINCAR DENTRO DA ROTINA 
— PAPEL DO PROFESSOR
Autoria: Regina Izzo Fusco [re_fusco@hotmail.com] 
Isadora Gutjahr [isagutjahr@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Santa Cruz
Área: Outra: Movimento e brincadeira

Essa pesquisa buscou identificar os momentos destinados à brincadeira dentro da rotina e refletir sobre o papel 
do professor em cada um deles. Ao listá-los, conseguimos pensar suas especificidades e a justificativa para existi-
rem no cotidiano da escola. Dessa maneira, organizamos as etapas de atuação do professor: o que considerar para 
planejar, possibilidades de ações durante a proposta e o que fazer após seu término. 
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BIOMAS BRASILEIROS — PRESERVAR, 
CULTIVAR, MELHORAR

Autoria: Thabata Mirella Puccini Laporta [thabata@colegiosantana.com.br]
Luciana Sequeira Ferreira da Costa [luciana.c@colegiosantana.com.br]
Maria das Dores Monteiro da Silva [maria.m@colegiosantana.com.br]

Instituição: Colégio Santana
Área: Ciências Naturais

Na Educação Infantil a relação de cuidado com a natureza e preservação está em desenvolvimento, e a aprendiza-
gem se dá por práticas e vivências do dia a dia como: não  arrancar plantas, não bater nos animais, não deixar lixo 
no chão, regar plantas e fazer carinho nos animais, para que possam associar com o cuidado. Apresentar a natu-
reza com suas belezas, curiosidades e fragilidades; mostrar lados positivos e negativos valorizando a preservação 
e cuidado com o meio ambiente; incentivar o cultivo de plantas ornamentais a fim de construir um ambiente 
agradável, limpo para o bom convívio na nossa escola e no meio ambiente e pensar em formas de divulgar essas 
aprendizagens para a comunidade, foram práticas desenvolvidas durante o ano letivo para dar corpo ao tema da 
campanha da fraternidade e promover o sentido da aprendizagem para as crianças.  

MATEMÁTICA, LEITURA E ESCRITA: VAMOS BRINCAR?
Autoria: Ana Claudia Gorgulho Figueiredo [nicagorgulho@hotmail.com]

Cibele Suzuki Gomes Pedroso [cibelesgp@gmail.com]
Mariana Monte Alegre [marimontealegre@hotmail.com]

Instituição: Colégio Santo Américo
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O presente trabalho tem como objetivo compartilhar com o público diferentes propostas do brincar, garantindo 
a oportunidade dos saberes da função do sistema de escrita e o uso da Matemática.
Os diversos temas levantados pelos grupos, convidam as crianças a conhecer e refletir sobre variados contextos 
sociais, aproximando-se do mundo em que estão inseridas.
Para isso, alunos e professores estarão envolvidos nas etapas previstas para essa atividade. Anotar os pedidos dos 
clientes do restaurante, organizar as motocas do lava-rápido ou vender os ingressos do cinema, são situações que 
aguçam a curiosidade para as descobertas que envolvem o sistema de escrita e raciocínio lógico-matemático.
A intencionalidade do brincar, deve ser contemplada no planejamento das propostas, visando a novos desafios e 
possíveis ajustes.
Vamos brincar?

THE TEACHER AS A STORYTELLER
Autoria: Sabrina Almeida Ribeiro [sabrinaribeiro1@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio Santo Américo
Área: Língua Estrangeira: Inglês

In this talk I plan to demonstrate how teachers can improve their repertoire by becoming a storyteller.  
Storytelling can be an in-bred talent, but it can also be a learned skill and a strategy developed by any teacher. 
It is widely known that students build vocabulary, learn more complex sentences, learn rhythm through repeti-
tion, and improve comprehension when frequently exposed to stories.
In this session, I will tell some stories that can be used to teach content, and for special dates and celebrations in 
the school. The audience will be able to adapt these stories to suit different learning goals, with different age 
groups, and in different situations.
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A MATEMÁTICA E A HISTÓRIA DA MODA: 
VAMOS BRINCAR E APRENDER SOBRE 
AS FORMAS GEOMÉTRICAS? 
Autoria: Cristiane Otero Leite [cristiane.otero@gmail.com] 
Amanda Tomaz Pereira Samajauskas [amandat.pereira@hotmail.com]
Instituição: Colégio São Luís
Área: Matemática

No ensino de alguns anos atrás acreditava-se que o aluno era um ser vago e o professor o único detentor do saber. 
Porém, hoje sabemos que o aluno precisa relacionar os novos conhecimentos a proposições e conceitos relevantes 
em sua estrutura cognitiva para desenvolver a aprendizagem e a ancoragem das novas competências. 
Segundo o psicólogo e pesquisador David Ausubel, a aprendizagem significativa necessita fazer sentido para o 
aluno. A nova informação deverá interagir e ancorar-se nos conhecimentos prévios dos estudantes.
Além disso, é importante que a criança reconheça o conteúdo que está sendo ensinado como parte da sua reali-
dade e importante para o seu dia a dia.
Partindo deste contexto, proporcionamos situações e momentos de interação, nos quais as crianças puderam 
aprofundar seus conhecimentos, de modo lúdico, divertida e instigante, sobre as formas geométricas a partir da 
observação do seu entorno e realizando conexões com sua realidade.

EDUCAÇÃO INTEGRAL E APRENDIZAGEM 
POR PROJETOS 
Autoria: Michelle Ferreira Oliveira [michelle_ferreiraoliveira@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio São Luís — Jesuítas
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto visa a provocar alunos do Curso Integral a questionarem a realidade local de seu colégio e nela inter-
virem utilizando recursos de comunicação, tecnologia e práticas sustentáveis. O trabalho realizado com o Grupo 
II, que atende a faixa etária de 5 e 6 anos de idade, partiu do olhar atento dos alunos para o espaço coletivo, e da 
comparação da realidade com a arte, que ora contempla a natureza e sua beleza e ora denuncia os maus tratos e 
danos causados pelo homem. A partir do trabalho realizado, os alunos puderam debater questões, divulgar ideias 
e conscientizar pessoas dentro e fora do contexto escolar. Essa prática possibilitou o desenvolvimento das habili-
dades individuais, do trabalho com pares e das competências investigativa e artística cultural. A integração de 
diferentes saberes, sujeitos e espaços oferece ao aluno o papel de autor de um conhecimento integral que ques-
tiona a fragmentação de conteúdos e defende a ideia de territorialização da educação.

PEQUENOS CIENTISTAS: INICIAÇÃO À 
PESQUISA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Dayse Cristina Godoi Bonome [daysegodoi@hotmail.com]
Vanesa Ana Bieluczyk Monteiro [vanesamonteiro@hotmail.com]
Instituição: Colégio Vértice
Área: Ciências Naturais

Conhecemos alguns deuses gregos que, em seu nome, carregam a "explicação" de alguns fenômenos naturais, como 
Zeus, Éolo, Íris, entre outros. Periodicamente recebíamos algumas perguntas desses deuses, como por exemplo: 
como se forma o arco-íris?; por que chove?; será que o trovão é mesmo um poder de Zeus?; entre outros. 
Para conseguir responder a tais questões, primeiramente ouvíamos, em roda, as hipóteses das crianças. Em seguida, 
pesquisávamos em livros, vídeos e também realizávamos experimentos, para então poder chegar a uma conclusão. 
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Quando as perguntas foram respondidas, o desafio do Método Científico foi ampliado, de modo que as respostas 
deviam ser elaboradas, registradas e apresentadas em grupo.

DOCUMENTAR: DA INSPIRAÇÃO À AÇÃO
Autoria: Ana Paula Rukopf [anapaulasor@colegiovertice.com.br] 

Daniela de Souza Mandalá [dsmandala@hotmail.com]
Instituição: Colégio Vértice

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A prática de documentar surgiu do nosso interesse pela obordagem reggiana e no fato de acreditarmos que a 
mesma poderia nos servir de inspiração para o nosso trabalho. No dia a dia, percebemos que documentar se tor-
nava cada vez mais urgente, pois é dessa forma que conseguimos seguir os passos dos alunos e também registar os 
nossos, podendo voltar a eles e a partir deles repensar e reprojetar nossas práticas futuras.
Por meio da documentação acabamos por descobrir muito mais a fundo cada um dos nossos alunos e com isso 
passamos a dar o devido valor aos detalhes simples da rotina. Dessa forma mudamos nossa prática e nosso olhar, 
pois a cada dia estamos aprendendo uns com outros, tanto adultos com adultos, adultos com crianças e crianças 
com crianças.
Documentar se transformou numa prática que não se dissocia mais de nós.

AS ÁRVORES DE NOSSA ESCOLA. PARTILHA 
SOBRE A EXPERIÊNCIA DE DOCUMENTAR 

UM PERCURSO INVESTIGATIVO
Autoria: Caroline Sperandio Llesjak [csl@portoseguro.org.br; carolinelesjak@gmail.com]

Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro — Morumbi
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Após estudar os conceitos de prática e de documentação pedagógica exercidos em Reggio Emília – Itália, e viven-
ciar uma viagem pedagógica internacional, a uma escola que adota a filosofia baseada na experiência italiana de 
ensino, inspirada e motivada pelos dados e relatos sobre os aprendizados e benefícios da documentação como 
prática educacional, me propus a documentar o Percurso Investigativo, construído ao longo de 8 meses, com 
crianças entre 3 e 4 anos. 
Agora, os convido a dialogar sobre essa experiência desafiadora, inspiradora, de tantas descobertas e crescimento 
pessoal e profissional.
Vamos trocar ideias e experiências sobre práticas, anseios, dúvidas e processo de documentação?

TRANSFORMADOR DE ENERGIA 
MECÂNICA EM ELÉTRICA

Autoria: Cleber Faustino dos Santos [cleberfaustinos@gmail.com]
Raquel Maria Rodrigues [profrmrodrigues@gmail.com]

Instituição: EE Prof. Antônio Alves Cruz
Área: Física

O projeto Teme (Transformador de Energia Mecânica em Elétrica) utiliza uma forma direta de aproveitamento da 
força mecânica produzida pela pressão do pé durante a pisada em um dispositivo piezoelétrico. Entretanto, os 
resultados inesperados obtidos com os testes realizados no protótipo indicam a necessidade de estudos mais 
precisos sobre os pontos de maior tensão durante a pisada, de acordo com a anatomia do pé, a fim de reduzir o 
desperdício da energia mecânica pelo transformador e aumentar seu potencial de geração de energia.
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VAMOS COMPARTILHAR HISTÓRIAS
Autoria: Katia Ribeiro Dias [katiardias@yahoo.com.br]
Instituição: EM Dra. Ana Maria Babette Bajer Fernandes
Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto visa a aproximar família e escola, ampliando os vínculos por meio da contação de histórias vivencia-
das em família; intensificar o trabalho com Identidade e Autonomia à medida que os alunos sentam com seus 
familiares para ouvirem e conhecerem um pouco mais sobre a própria história; desenvolver a oralidade e comuni-
cação nos alunos ao relatarem, em sala, as histórias que trouxeram na caixa; corroborar com o domínio da noção 
espaço-temporal ao focarmos histórias passadas; ampliar o vínculo entre alunos, aproximando-os por meio do 
contato com as histórias e vivências dos colegas. O trabalho realizado com alunos de 4 anos acontecia semanal-
mente, quando um aluno, junto com seus familiares deveria procurar em casa algo  que representasse a família ou 
sua história. Um objeto deveria ser escolhido e acondicionado na Caixa Surpresa e um breve relato registrado no 
caderno contido dentro da caixa.

GESTÃO DEMOCRÁTICA: FORMANDO 
UMA EQUIPE DE SUCESSO
Autoria: Márcia dos Santos de Morais Lizar [marcia.lizar@gmail.com] 
Instituição: EM Nicolau Paal
Área: Gestão da aula

O projeto “Gestão democrática: formando uma equipe de sucesso" visa a fortalecer a parceria com a equipe in-
terna e externa da comunidade escolar, tendo como prioridade o atendimento de qualidade ao aluno. Formar 
uma equipe de sucesso requer uma liderança participativa, motivando e articulando todos os envolvidos. É fun-
damental criar oportunidades para a valorização pessoal e profissional de cada indivíduo. Essa valorização ocor-
reu de forma efetiva quando realizamos um show de talentos com os educadores de apoio e cada um apresentou 
suas habilidades; por meio de reuniões setoriais periódicas é possível realizar a reflexão sobre a prática buscando 
o aprimoramento de suas atribuições;todas as ações buscam desenvolver a noção de pertencimento. Na apresen-
tação da peça de teatro Vale dos sentimentos envolvendo representantes de todos os setores em homenagem ao Dia 
das Crianças, observamos que todos estão contribuindo para uma aprendizagem significativa. Uma equipe de 
sucesso é aquela que prioriza o aluno.

ENSINO DE HABILIDADES DE IMITAÇÃO PARA 
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Autoria: Alexandre Dias Nunes de Melo [prof.alexandre_melo@yahoo.com.br]
Instituição: EM Ophélia Caccetari dos Reis
Área: Atendimento à diversidade

Utilizando a ciência da Análise Comportamental Aplicada (Aba) realizamos um procedimento estruturado de 
tentativas discretas para o ensino das habilidades de imitação em crianças com Transtorno do Espectro Autista. 
Observando os protocolos de evolução, utilizamos em seguida as aulas de Educação Física para, por meio de um 
ensino incidental, darmos contexto social às habilidades anteriormente adquiridas. Trabalhamos ainda a genera-
lização desses aprendizados, pois tais habilidades eram exigidas em diferentes contextos e situações. 
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O SÍTIO DE MONTEIRO LOBATO E O INCENTIVO 
À LEITURA POR MEIO DA ARTE

Autoria: Valéria Poloni de Agrela Oliveira [vpoloni@hotmail.com]
Talita Rodrigues de Oliveira [deoliveiratalita25@gmail.com]

Instituição: EM Oswaldo Justo
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O incentivo à leitura ocorreu por meio do encantamento com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para o desenvolvi-
mento de competências e habilidades leitoras. Esse projeto pode ser aplicado na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, utilizando a arte como ferramenta principal. 

USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 
Autoria: Cristina Augusto [prof.cristina.augusto@gmail.com] 

Instituição: EM Oswaldo Justo
Área: Língua Portuguesa

O projeto Alfabetizando com tecnologia teve por objetivo central levar os alunos a avançarem em suas hipóteses 
de escrita, saindo da garantuja e percebendo a estruturação silábica da Língua Portuguesa. 
A lousa digital e o laboratório de informática foram utilizados sistemicamente a fim de estimular o interesse dos 
alunos, pois por meio dos conteúdos interativos é possível levar as crianças a uma reflexão sobre o sistema de es-
crita de maneira lúdica e prazerosa.
Como resultado tivemos uma turma de Infantil 1 (crianças com 4 anos de idade ) que iniciou o ano na garantuja, 
terminando o ano na hipótese silábica com valor sonoro convencional. Tal resultado foi obtido sem que abrísse-
mos mão da ludicidade e de que as aulas fossem dinâmicas e prazerosas. Iniciamos o processo de alfabetização de 
maneira sólida e produtiva. 

PRIMEIRO DIA DE AULA, O MELHOR DIA DO ANO!
Autoria: Silvia Maria Xavier Valadão Vicente [em.trevisan@praiagrande.sp.gov.br] 

Instituição: EM Pablo Trevisan Perutich
Área: Atendimento à diversidade

Com o objetivo de desenvolver linguagens e acolher famílias e educandos no primeiro dia de aula, este projeto pro-
porciona atividades diferenciadas neste momento, visando a diminuir a barreira entre os educandos e educadores. 
Todo ambiente e agentes deste episódio estarão preparados de forma artística e pedagógica, com intuito de criar 
vínculos com a escola e diminuir a ansiedade e dúvidas dos familiares e alunos.
Neste ambiente de boas energias irão se criar laços de afetividade e confiança para a vida escolar.

JARDIM DAS BORBOLETAS: CONHECENDO A VIDA POR 
MEIO DOS INSETOS, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autoria: Ana Maria Gonçalves da Silva Melo [anamaria.gsm@hotmail.com] 
Denise Lucia Castilho [amandareimberg@gmail.com]

Instituição: EM Profa. Maria Odete Cará Gouvêa 
Área: Ciências Naturais

A Educação Ambiental nos dias atuais está vivendo seus dias de valorização e visibilidade e vem sendo discutida 
com ênfase. Morin (2002) afirma que para a educação do futuro é necessário promover o ensino das Ciências 
Naturais a fim de situar a condição humana no mundo. Objetivo: diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi 
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desenvolver atividades para conscientizar os alunos sobre a importância da conservação da biodiversidade. Meto-
dologia: a escola onde o projeto se desenvolveu está situada em área de preservação ambiental de um município 
do alto Tietê, onde a fauna e flora encontram-se ainda em bom estado mas em processo de degradação; entretanto 
as crianças ainda têm contato com a natureza. Dessa forma, utilizou-se o estudo dos insetos como meio de apren-
dizagem. Foram realizados trabalhos com leitura e escrita sobre os insetos, leitura de poesia, contação de histórias 
e representações por meio de desenhos. Como atividade prática, os alunos criaram em sala de aula uma lagarta de 
borboleta até a metamorfose, nesse processo foram realizados relatórios, pesquisas sobre alimentação e cuidados. 
Resultados: a vivência das atividades despertou nos alunos a curiosidade; verificou-se uma mudança de compor-
tamento frente aos insetos, diminuindo o medo, aumentando o cuidado com a vida. Conclusão: verifica-se com o 
desenvolvimento do projeto que ensinar sobre Educação Ambiental é necessário para que haja uma mudança de 
comportamento. O trabalho atinge os objetivos iniciais do processo, ou seja, promove a Educação Ambiental de 
forma simples e participativa.

MATEMÁTICA INCLUSIVA
Autoria: Rosangela Aguiar da Silva [aguiar6794@gmail.com]
Instituição: EM Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A primeira coisa que  devemos  pensar, antes de  vivenciar o projeto, é que vamos  juntos construir os  saberes. Eu, 
enquanto  professora deficiente auditiva sem nenhum tipo de comprometimento na oralidade, sofro preconceito 
e luto diariamente contra isso. Na  minha  visão, a  inclusão social acontece  muito pouco e devemos incluir sem  
excluir. Meus dois alunos autistas foram iniciados no processo de  alfabetização juntos e misturados com os de-
mais, o resultado não podia ser diferente, totalmente  positivo. Todos os  alunos participaram do projeto e tam-
bém construíram os saberes; na etapa final o objetivo foi  alcançado de  forma homogênea. Acredito que devemos 
refletir sobre a nossa postura e o que queremos para o futuro dos  nossos  alunos. Eu acredito que somos todos 
iguais e que as limitações  estão para  ser superadas. A construção da escola de qualidade acontece com o  compro-
metimento de toda a equipe.

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES — A 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Eduardo Monteiro Macedo [cepapersonal@gmail.com]
Instituição: EM Vila Tupiry
Área: Educação Física

A partir da prática reflexiva realizada pelos profissionais da escola e diálogos entre os profissionais da gestão esco-
lar, profissionais de Educação Física e professoras da Educação Infantil, teve-se a ideia de buscar novos métodos 
para auxiliar na aprendizagem da Educação Infantil, chegando neste projeto.
Compreendendo e valorizando os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida do trabalho e com 
uma atuação propicia para o desenvolvimento das capacidades física, afetiva, cognitiva, estética e ética e relação 
interpessoal, o objetivo deste projeto é mostrar que a aprendizagem pode ser estimulada por atividades pedagógi-
cas, brincadeiras e atividades físicas de maneira interdisciplinar.
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BRINCADEIRA É ARTE
Autoria: Mariana Madeira Gonçalves [mariana.madeira@yahoo.com.br] 

Theodora Sebastião de Paula Limeira [theolimeira@gmail.com]
Patrícia Barboza Ferreira [parareje@hotmail.com]

Instituição: EMEB Geraldo de Melo Ferreira
Área: Educação Física

A proposta realizada com crianças de 2 e 3 anos partiu da necessidade de autoconhecimento corporal. A sequência 
de atividades visava a conhecer, identificar, nomear e diferenciar partes do corpo, seus movimentos, conceitos, 
brincadeiras/jogos e suas regras, cores, formas geométricas e sentidos; conhecer as obras e realizar reproduções, 
da coleção Brincadeiras de Criança do artista brasileiro Ivan Cruz, trabalhando também por meio do desenho o 
esquema corporal e a coordenação motora fina. Com apoio das obras de Ivan Cruz realizamos diversas brincadei-
ras que possibilitaram o reconhecimento e o domínio corporal, bem como a evolução da coordenação. Realiza-
mos uma grande reprodução da obra Crianças na Praça, que resultou na confecção de um painel com todos 
representando sua brincadeira preferida em tamanho real. No final expusemos os trabalhos e confeccionamos um 
vídeo com todo o percurso realizado, e as crianças revisitaram cada momento na companhia de seus familiares.

CONTOS E ENCONTROS
Autoria: Theodora Sebastião de Paula Limeira [theolimeira@gmail.com] 

Mariana Madeira Gonçalves [mariana.madeira@yahoo.com.br]
Patrícia Barboza Ferreira [parareje@hotmail.com]

Instituição: EMEB Geraldo de Melo Ferreira
Área: Língua Portuguesa

Durante uma brincadeira, Lívia, uma criança da turma, encontrou uma capa pequena da Chapeuzinho Vermelho, 
ficou muito curiosa. Conversando com toda a turma foi proposta uma brincadeira, enviar uma mensagem via 
whatsapp para Chapeuzinho, convidando-a a nos visitar. Ela respondeu a mensagem e veio conhecer as crianças, 
que ficaram encantadas, surgiu então o Projeto Contos e encontros, em que os personagens dos contos clássicos 
eram convidados a vir à escola. Recebemos também a visita de Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela, Bruxa, Lobo 
Mau, Elena de Avalor, Tiana, Príncipe e Elsa. Toda a equipe escolar se empenhou a fim de proporcionar às crianças 
momentos de alegria, contribuindo para o desenvolvimento por meio da fantasia e imaginação. Entre uma visita 
e outra, deliciavam-se com livros, fantoches, dedoches, recontos, brincadeiras e dramatizações. O faz de conta foi 
ricamente alimentado quando cada criança saiu da escola fantasiada de príncipe ou princesa para um final de 
semana em casa.  

ÁFRICA: CULTURA, MÚSICA E ARTE
Autoria: Eliete Ferreira dos Santos Scaglione [elie_ferreira@outlook.com]

Instituição: EMEI Antonio Joaquim Mesquita
Área: História

Abordar este tema, “África: cultura, música e arte”, foi sem dúvida um desafio para mim como professora, pois me 
remeteu a muita pesquisa e estudo para a elaboração de atividades que encantassem as minhas crianças e também 
envolvessem os pais e toda equipe escolar no projeto. Por outro lado, foi um convite para que as crianças pudes-
sem descobrir a África, explorando sua cultura, música e arte, percebendo e valorizando dessa forma as diferenças 
individuais e coletivas de um povo, para serem mensageiros de conhecimentos e minimizarem preconceitos. Neste 
projeto, foram desenvolvidas atividades que permitiram conhecer e vivenciar situações práticas valorizando o 
povo e a cultura africana, explorando a arte e a música por meio dos sambas de origem africana.
Foi possível perceber a alegria das crianças diante das atividades propostas e do envolvimento das famílias no 
decorrer do projeto.
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ORGANIZANDO MOSTRAS CULTURAIS 
COM AS CRIANÇAS — UMA EXPERIÊNCIA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Luciana de Assis Carvajal Alves [luciana.assiscarvajal@gmail.com]
Instituição: EMEI Antonio Lapenna
Área: Arte: Artes Plásticas

O projeto tem como objetivo sensibilizar o olhar pedagógico para o protagonismo e a autoria das crianças da Edu-
cação Infantil no que diz a respeito às mostras culturais. Sabemos que apesar da exposição frequente dos fazeres 
artísticos de meninos e meninas, muitas instituições de ensino realizam mostras culturais como um momento
de integração entre família e escola, dando visibilidade aos projetos desenvolvidos em um
determinado período. Será que crianças tão pequenas podem contribuir com este processo de criação e organização
que são importantes para o desenvolvimento das apresentações? Como podemos dar voz às crianças para que as 
mostras culturais sejam ainda mais significativas ao desenvolvimento infantil? O trabalho a seguir busca contribuir
e trazer referências que subsidiem o fazer educacional para responder a estas indagações. 

HORTA NA ESCOLA: UMA POPOSTA 
SIGNIFICATIVA DE APRENDIZAGEM 
Autoria: Amélia França de Avelar [melinnaframel@gmail.com]
Instituição: EMEI Elefante Colorido
Área: Ciências Naturais

A horta na escola possibilita aos alunos o contato com a terra no preparo dos canteiros e a descoberta de inúmeras 
formas de vida que ali existem e convivem. A responsabilidade com a horta e o encanto com as sementes que 
brotam e se desenvolvem a cada dia e a prática diária do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, espantar 
formigas — promove o exercício da paciência e perseverança. Neste sentido, a horta é um grande instrumento de 
aprendizagem, pois permite a abordagem de diferentes conteúdos curriculares de forma significativa e contextua-
lizada e favorece, assim, vivências que resgatam valores imprescindíveis para a formação da criança.

A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
EM UMA SALA INCLUSIVA
Autoria: Roseli Rosalino Dias Da Silva Angelino [roselirds@hotmail.com]
Instituição: EMEI Matteo Bei ll
Área: Outra: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações

A ideia surgiu da necessidade de construir aprendizagens matemáticas de forma lúdica nas quais as crianças 
atuassem, vivenciando desafios e tentando solucioná-los. Diariamente quando completavam o gráfico de cha-
mada, ficavam na expectativa para falar qual coluna ficou maior; na brincadeira de adição com dados, pudemos 
gamificar o conteúdo; o uso de dominós confeccionados com eva e velcro deu oportunidade a que as crianças 
acrescentassem e retirassem círculos, trabalhando assim o conceito de subtração, entre outros. Essa prática peda-
gógica foi norteada pela Base Curricular Municipal, que por sua vez foi reformulada à luz da Base Nacional Cur-
ricular Comum (BNCC). Esse trabalho garantiu a participação ativa e a ampliação do respeito entre todos. 
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NOSSA CASA, NOSSA HISTÓRIA
Autoria: Roseli Rosalino Dias Da Silva Angelino [roselirds@hotmail.com]

Sandra Cristina Marques [sandracristinamarquesmarques@gmail.com]
Instituição: EMEI Matteo Bei ll

Área: Outra: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações

A ideia de construir uma “casinha” com embalagens tetra park (leite), surgiu da proposta de confecciona um brin-
quedo com materiais recicláveis. O objetivo era que as crianças pudessem contribuir e participar, envolver a comu-
nidade e a escola e conjuntamente pudéssemos trabalhar conceitos matemáticos, ampliar a língua oral, estimular 
a cooperação, a conscientização sobre a necessidade de cuidados com o meio ambiente e a convivência com seus 
pares, respeitando as diferenças entre as pessoas, para que, em um futuro próximo, possam contribuir com o 
nosso planeta e o país, tornando-se cidadãos mais conscientes.

ENTRE TRAMAS... ENTRE LINHAS...
POSSIBILIDADES E MATERIALIDADES DA 

LINHA NAS LINGUAGENS DA ARTE
Autoria: Lidiane Cristina Loiola Souza [artelidiane@hotmail.com]

Instituição: EMEI Papa João Paulo II
Área: Arte: Artes Plásticas

Quais as possibilidades do uso da linha enquanto elemento expressivo dentro das linguagens da Arte? Como po-
demos usar a linha em seus diferentes gestos, pesos, nuances, gramaturas, tamanhos, imagens, sons, histórias e 
poesia, entre tantas outras possibilidades?
Que percurso investigativo foi delineado para o uso da linha na dança, no teatro, nas artes visuais, na literatura e 
também na brincadeira? Como ela passou de elemento formal para se tornar elemento expressivo? Qual percurso 
investigativo professor e criança perpassaram para a composição do projeto?
Esses questionamento, dentre outros, fizeram parte do projeto realizado com crianças da Educação Infantil em 
uma escola pública do município de São Paulo. 

A MÚSICA COMO FIO CONDUTOR DAS 
LINGUAGENS ARTÍSTICAS E CRIADORA 

DE SERES AUTÔNOMOS E SENSÍVEIS
Autoria: Zenilda Cruz dos Santos [zenildacruz@uol.com.br]

Instituição: EMEI Prof. Clemente Ferreira
Área: Arte: Música

Esse projeto teve como finalidade desmistificar a arte e entendê-la como fundamental para existência do ser. Teve 
como objetivos  verificar as possibilidades que ela nos oferece no dia a dia, compartilhar habilidades artísticas 
com os colegas; fazer uso do tato como uma ferramenta de contato concreto da arte, levando a perceber a existên-
cia humana. E também apresentar novos materiais e suas possibilidades, criando assim uma autonomia para ex-
ploração do meio em que se está inserido, além de valorizar a escola, com a exploração dos espaços externos, 
rompendo com o paradigma de que somente a sala de aula é o espaço de aprendizagem.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR: 
VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS
Autoria: Suzilene Pereira Nóbrega Nakamura [suzillene@bol.com.br]
Regina Aparecida Pinto [regineta73@hotmail.com]
Instituição: EMEI Thiago Silva Santos
Área: Formação continuada de professores

Responsabilizar-se pela formação de professores envolve um contínuo movimento de reflexão. Formar professo-
res não se limita a repassar informações ou apontar apenas um caminho, mas ajudá-los a tomar consciência da 
sua prática e do impacto na aprendizagem dos alunos. 
Sendo a escola um locus privilegiado à formação e ao desenvolvimento profissional do professor, organizamos as 
formações contemplando estudos teóricos articulados com a prática, troca de experiências, vivências, dinâmicas 
e interações. 
É necessário que o professor reveja seu próprio modo de aprender e ensinar, sendo um agente de sua própria for-
mação e estimulador da formação do aluno, mediando a construção do conhecimento com atividades lúdicas, 
desafiadoras, criativas e significativas.
A formação dentro do ambiente escolar é imprescindível para a construção da identidade do professor, da equipe, 
do aluno e, consequentemente, da escola. 

DESVENDANDO O SEGREDO DA LEITURA
Autoria: Cleonice Oliveira da Silva [cleoliveiras@terra.com.br]
Instituição: EMEIEF Profa. Maria Mathilde de Santana
Área: Língua Portuguesa

O  trabalho visa a desenvolver de forma lúdica e prazerosa a consciência fonológica nos alunos de 5 a 6 anos da 
Educação Infantil, como meio de garantir futuramente uma aprendizagem eficaz da leitura e escrita. O trabalho tem 
como foco experiências fonovisoarticulatórias, dessa maneira o aluno passa a construir a sua alfabetização por meio 
de uma representação interna de sua boca que faz sons, uma ferramenta lúdica, concreta, construtiva e sugerida por 
neurocientistas, pois, segundo eles, esse trabalho estimula funções do cérebro responsáveis pela leitura. Os resulta-
dos são surpreendentes, algumas crianças passam a ler com autonomia e logo aperfeiçoam a fluência. Acredita-se 
que a alfabetização é um processo longo e que inicia desde a aquisição da linguagem pela criança, o trabalho direto 
com os fonemas dá oportunidade a que ocorra a evolução do processo de aquisição de leitura e escrita  de forma rá-
pida e simples, favorecendo e facilitando a metacognição.

EDUCAÇÃO PSICOMOTORA NO MATERNAL: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Autoria: Wellington dos Reis Silva [wellington_ssilva@yahoo.com.br] 
Ricardo Souza Garcia [ricardosouzagarcia@gmail.com]
Instituição: Escola Bilíngue Pueri Domus
Área: Educação Física

A educação psicocinética foi elaborada inicialmente por pesquisadores franceses na Europa do século XX. O método 
psicocinético ou psicomotricidade visa ao desenvolvimento pleno da criança nos seus aspectos cognitivos, socioafe-
tivos e motores. Seus principais autores são os franceses Jean Le Boulch, Julia Ajuliaguerra, Pierre Vayer, entre outros. 
A obra que ficou mais conhecida no Brasil foi a do francês Jean Le Boulch intitulada por O desenvolvimento psicomotor 
do nascimento até os 6 anos, publicada em 1982. Este trabalho tem por objetivo compartilhar os caminhos trilhados no 
ano de 2017 com as turmas da Educação Infantil nas escolas da rede Pueri Domus, mostrando caminhos possíveis 
para se atuar com esse método e desafios para termos mais clareza de como utilizá-lo em nossas aulas com o Mater-
nal. Os professores trazem exemplos de aulas, vídeos e temas que podem ser elaborados a partir dos conceitos que os 
autores propõem e fazer desse método uma ação pedagógica consistente.
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TERRA DE GIGANTES. QUEM? EU?
Autoria: Aline Tomie Vespasiano [aline.tomie@escolaclaritas.com.br] 

Laila Gadel Marinho [laila.gadel@escolaclaritas.com.br]
Instituição: Escola Cláritas

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto teve como objetivo maior conhecer os conceitos matemáticos de medidas e grandezas, ampliando o 
vocabulário por meio de vivências, nas quais os alunos de dois segmentos distintos puderam interagir e fazer suas 
comparações e descobertas. Partindo da contação da história João e o Pé de Feijão, que despertou a curiosidade 
nas crianças em saber se existia ou não o gigante, aguçamos a curiosidade deles ao realizar comparações de tama-
nhos, entre os colegas, professores e outros adultos. Conheceram na prática os instrumentos inventados pelo 
homem para realizar com precisão as medições, como a trena, objeto nem sempre ao alcance das experimentações 
dos estudantes.Utilizando a tecnologia, realizaram experimentos de criação de fotos onde a ilusão de óptica pro-
porciona modificações na realidade.

XIXI E COCÔ – COMO FORMAR EDUCADORES PARA 
TRABALHAR COM PROJETOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Autoria: Célia Maria Piva Cabral Senna [sennapac@ig.com.br]
Luiza Zaramela [luiza.zaramela@gmail.com]

Instituição: Escola Concept
Área: Formação continuada de professores

O levantamento de interesses é a etapa para mapear as motivações dos estudantes para a criação do projeto. Ao 
realizá-la, foi detectado que as crianças tinham interesse em saber sobre o xixi e o cocô. Realizou-se em seguida o 
planejamento do projeto com as crianças e com os demais educadores e coordenadores do segmento.
No prosseguimento, percebeu-se que seria necessária a realização de um acompanhamento da educadora, pois ela 
estava com dificuldades de planejar as atividades trimestrais. Durante as primeiras semanas, havia realizado vá-
rias atividades sobre o tema, porém suas ideias sobre as atividades haviam se esgotado. Para apoiá-la, foi realizado 
um plano de formação e acompanhamento que resultou na construção de máquinas automatizadas de xixi e cocô, 
por meio de inúmeras atividades durante o trimestre em que durou o projeto.

MANOEL DE BARROS: PALAVRAS E NATUREZA
Autoria: Adriana Rodrigues Xavier [adriana.xavier@egv.com.br]

Instituição: Escola Granja Viana
Área: Língua Portuguesa

Manoel de Barros, o poeta que trouxe um olhar especial à infância e à natureza, tocou um grupo de crianças de 5 
a 6 anos de idade, que ficaram simplesmente impactadas com tantas palavras incríveis presentes em sua poesia. 
Átimo, arrebol, evolar e outros vocábulos, lidos pela professora em meio às tantas rodas, cutucaram os alunos que, 
curiosos, acabavam fazendo sucessivas interrupções para entender tantos significados e contextos. Com todo esse 
movimento, surgiu a ideia de criar um dicionário e um álbum de figurinhas com as palavras incríveis do autor. 
Além disso, toda a riqueza da obra de Manoel abriu espaço para um estudo sobre a natureza presente na região em 
que ele viveu. As canções do grupo Crianceiras, que musicalizou as poesias do autor, formaram o pano de fundo 
para esse envolvente projeto. Pois, como diz o autor: “A importância de uma coisa há que ser medida pelo encan-
tamento que essa coisa produza em nós". 
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A ESCOLA COMO FERRAMENTA PARA 
DESCONSTRUÇÃO DOS ESTEREÓTIPOS DE 
GÊNERO: UMA EXPERIÊNCIA NA EI
Autoria: Julia Santos Barreto [jb.juliabarreto@gmail.com] 
Instituição: Escola Grão de Chão/Espaço Brincar
Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto pretende refletir sobre os impactos dos estereótipos de gênero na Educação Infantil, buscando práti-
cas alternativas que visem à equidade a partir da desconstrução das estruturas que sustentam uma dinâmica bi-
nária, desigual e, muitas vezes, opressora dentro das escolas — como reflexo de nossa sociedade contemporânea; 
entender que mecanismos sociais e antropológicos são mantidos em um ambiente escolar em relação à constitui-
ção do gênero d@s sujeit@s implicad@s nesse processo; ter contato com alguns conceitos que permeiam a temá-
tica como subsídio para iniciação ao tema.

NOSSAS HISTÓRIAS
Autoria: Shayane da Rocha Goltara Carreira [shayanegoltara@yahoo.com.br]
Instituição: Escola Habitat
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa a auxiliar no processo de aquisição e desenvolvimento da comunicação, elaborando e enrique-
cendo o vocabulário de crianças entre 2 e 3 anos de idade. Por meio da contação e da oportunidade de reconto das 
histórias, as crianças constroem sua identidade e aumentam sua autonomia. Para tanto, criamos situações capa-
zes de estimular a criatividade e o interesse utilizando o espaço das rodas de história como algo lúdico e prazeroso, 
tirado personagens dos livros e trazendo para dentro de nossa rotina. Dessa forma, o processo de comunicação 
verbal passou a obter um espaço maior e mais rico no cotidiano do grupo.

COCO: EXPLORANDO AS MANIFESTAÇÕES DA 
CULTURA POPULAR NA PRIMEIRA INFÂNCIA 
Autoria: Carolina Laloni Gentil [carolinag@lourencocastanho.com.br]
Bruna Tena Ricciardi [brunag@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Outra: Ciências Humanas

Para a área de Ciências Humanas, trabalhar com a diversidade sociocultural e com as manifestações e tradições da 
cultura brasileira na escola são aspectos centrais. Um dos desafios é colocar as crianças em contato com a diversi-
dade e ampliar os seus repertórios relacionados à cultura popular brasileira. Foi com essa intenção que demos 
início à construção de uma proposta de trabalho que teve foco em uma dança conhecida em todo o Norte e Nor-
deste do Brasil, o coco e fez parte do processo de contextualização para a festa junina. 
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UM PÉ DE QUÊ? (PROJETO INTEGRADOR DE SÉRIE)
Autoria: Karina Simas Nogara [karinan@lourencocastanho.com.br] 

Kamila Campos de Sá [kamilas@lourencocastanho.com.br]
Mariana Junqueira Sallowicz Dreyfuss [marianad@lourencocastanho.com.br]

Carla de Marco Toyama [carlat@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho

Área: Ciências Naturais

A questão problematizadora do projeto integrador do Infantil 4, “Um pé de quê?”, possibilitou a exploração das 
características e curiosidades sobre árvores frutíferas, frutas e germinação. 
A partir das frutas preferidas dos alunos, foi possível desenvolver atividades de apresentação, degustação, obser-
vação e pesquisas significativas.
Durante o ano, além de conhecerem lugares como o Sabor de Fazenda e o Projeto Aorta Comunitária, onde pude-
ram aprender sobre as condições e cuidados para o plantio de temperos, árvores e plantas frutíferas, os alunos 
também visitaram ambientes públicos, como as feiras livres e o Mercado Municipal de São Paulo. Tais ambientes 
ampliaram seus conhecimentos sobre frutas exóticas e a comercialização desses alimentos até chegarem às resi-
dências. Das frutas observadas, cada turma elencou uma para comprar, pesquisar, representar e localizar geogra-
ficamente o lugar de origem.

OEI (OBSERVAÇÃO, EXPERIMENTAÇÃO E 
INVESTIGAÇÃO) — "A LÂMPADA DE LAVA"

Autoria: Camila Groppo Montanari [camilag@lourencocastanho.com.br] 
Fabiane de Carvalho da Costa [fabianec@lourencocastanho.com.br] 

Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Ciências Naturais

O trabalho em Ciências da Natureza denominado OEI (Observação, Experimentação e Investigação) vem criando 
boas oportunidades de experiências aos alunos da Educação Infantil, favorecendo suas descobertas e aprendiza-
gens. Criar situações e condições para que as crianças possam vivenciar atividades experimentais, manipular ma-
teriais e objetos, elaborar previsões e hipóteses, observar e sentir resultados aproxima os alunos do fazer e aprender 
Ciências.

QUE BICHO É ESSE?
Autoria: Ana Carolina Comar Gayotto [anacarolinag@lourencocastanho.com.br]

Tamiris Emanuelle Padliar de Souza [tamiriss@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto surgiu a partir do interesse do grupo por uma cesta de animais existente na sala e pelos insetos, pás-
saros, porquinhos-da-índia e marrecos, que eram encontrados diariamente no recreio da escola. Os encontros 
com estes animais despertaram a curiosidade das crianças, que perguntavam, frequentemente: “Que bicho é esse?”, 
questão que passou a dar nome ao projeto. A partir daí cada criança elegeu seu animal preferido, o que propiciou 
ao grupo conhecer e aprender sobre diferentes espécies, destacando-se suas diferenças, semelhanças e principais 
características, tais como: alimentação, sons, habitat, cobertura da pele etc. As atividades propostas envolveram a 
visita de alguns animais à escola, muitas histórias, pesquisas, brincadeiras, músicas, pinturas, registros gráficos, 
entre outras vivências. As obras do artista plástico Gustavo Rosa sobre o tema e um estudo de campo no Zooló-
gico de São Paulo enriqueceram ainda mais este percurso, repleto de novas aprendizagens e descobertas.
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LER E CONTAR HISTÓRIAS: A LITERATURA COMO 
ATIVIDADE PERMANENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Maria Vitória Alves Cayres [mariav@lourencocastanho.com.br]
Fernanda de Jesus do Carmo [fernandajcarmo@gmail.com]
Sheila Jóia de Souza Fontes [sheilas@lourencocastanho.com.br]
Robervânia Correia Araújo [robervaniaa@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Língua Portuguesa

Um aspecto central do trabalho na área de Língua Portuguesa é a escuta e o reconto de histórias. Desde muito 
pequenas, as crianças já podem ser convidadas a fruir contações e leituras de textos estéticos variados – literatura 
infantil clássica, popular, contemporânea, de origem oral ou escrita, brasileira ou universal. Esse tipo de atividade 
contribui para a formação de representações, a compreensão dos elementos, personagens e ordem cronológica 
dos acontecimentos, a interpretação de causas e consequências, além da inferência.
Por isso, ouvir histórias é uma prática que deve ser valorizada na escola e que contribui para a entrada significativa 
da criança na linguagem oral e nas representações do pensamento. Certamente, esse repertório ofertado na infân-
cia ficará nas dobras da memória, a contribuir para que, em momentos posteriores, a leitura e a textualização es-
crita também sejam práticas significativas de letramento.

UM BARCO DE HISTÓRIAS: A CONSTRUÇÃO DE 
UM PROJETO COM CRIANÇAS PEQUENAS
Autoria: Vivien Pujol Yamamoto Marcondes [vivieny@lourencocastanho.com.br]
Maria Vitória Alves Cayres [mariav@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Língua Portuguesa

Uma casa de doces, mapas de tesouro, cartas, João e Maria, Pinóquio, piratas... todos esses elementos e persona-
gens fizeram parte do projeto “Um barco de histórias”, que conduziu os alunos de 3 anos por diferentes contos de 
encantamento, despertando a curiosidade e ampliando a imaginação de todos. 
Por meio da leitura de diferentes versões de algumas histórias, brincadeiras de faz de conta e atividades artísticas, 
as crianças ampliaram seus conhecimentos e vocabulário. 
A construção coletiva de um grande barco de madeira concretizou um dos elementos imaginados pelas crianças e 
permitiu que continuassem “navegando” e se envolvendo com a narrativa que foi sendo criada por eles, tendo 
como base alguns contos clássicos.

AS FRUTAS
Autoria: Fernanda Piedade de Freitas [ferpiedade27@gmail.com]
Instituição: Escola Ludwig
Área: Língua Estrangeira: Espanhol

Na elaboração do plano para o público infantil é fundamental que se leve em consideração os aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, a fim de complementar a ação da família e da comunidade.
Foram selecionadas dez frutas para realizar as atividades. As frutas podem ser selecionadas ao gosto pessoal. Tam-
bém podemos realizar estas mesmas atividades com os outros grupos de alimentos ou podemos misturá-los.
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NOSSO CORPO
Autoria: Lin Oliveira Baba [linoliveirababa@gmail.com] 

Marina Toledo [maritoledo15@gmail.com]
Instituição: Escola Maternal e Infantil "A Hebraica" de São Paulo

Área: Ciências Naturais

O tema surgiu em função do interesse das crianças por brincadeiras que exploravam o corpo de diferentes formas  
e pela curiosidade expressada, quando as professoras compartilhavam algumas informações enriquecendo as 
brincadeiras. O assunto então se fez presente no cotidiano das crianças, que a cada dia passaram a demonstrar 
maior interesse por ele.
 O objetivo central foi gerar oportunidades para que as crianças conhecessem um pouco mais sobre o seu corpo e 
suas principais características, estabelecendo relações entre os conhecimentos construídos e o seu cotidiano.
Ao longo do projeto, utilizamos como fonte de pesquisa: enciclopédias, livros, vídeos, gravuras e artigos extraídos 
da internet. Também utilizamos objetos relacionados e que puderam enriquecer o tema: balança, estetoscópio, 
luvas, retroprojetor e radiografias.

PREVENÇÃO E COMBATE AO BULLYING NA ESCOLA
Autoria: Silvia Regina Pombo Takayama Augusto [srpta@hotmail.com]

Instituição: Escola Monteiro Lobato
Área: Atendimento à diversidade

O trabalho foi realizado para prevenção e combate ao bullying na escola e aplicado numa sala de Educação Infantil. 
Utilizei, principalmente, a história "Legal mesmo é ser diferente!", escrita pela professora Silvia Regina Pombo 
Takayama Augusto (apresentadora).
Nessa história, o tema bullying é abordado de uma forma não usual, destacando a importância e as vantagens das 
diferenças entre as pessoas. 
De uma forma simples, leve e até divertida, as crianças têm a oportunidade de desenvolver um olhar novo sobre as 
diferenças e sobre as necessidades especiais.
Além de contar a história, montei um livro e fiz fichas de leitura que ficaram à disposição das crianças.
O resultado foi excelente, os alunos passaram a encarar as diferenças e necessidades especiais de modo inteira-
mente diverso, vários professores da escola utilizaram a história com suas turmas e o jargão da narrativa ficou por 
um tempão sendo utilizado pelas crianças ("e isso é ótimo!"). 

ARVOREDO — CANTANDO AS ÁRVORES DO MUNDO
Autoria: Fernanda Mattos [fetmattos@hotmail.com] 

Instituição: Escola Primeira
Área: Arte: Música

"Será que as árvores são iguais em todos os cantos do mundo?" Foi essa pergunta a semente que fez brotar o AR-
VOREDO, pesquisa de Música e Movimento de crianças de 3 a 5 anos que resultou em um CD com músicas de 
árvores cantadas pelo grupo. Durante o processo, lindas questões brotaram: quantas músicas de árvore nós co-
nhecemos? Como as crianças de outros países cantam suas músicas de árvore? Pouco a pouco, ampliamos nosso 
vocabulário, aprendendo músicas em japonês, português, inglês, espanhol e catalão, criamos arranjos, danças em 
conjunto e, conhecendo mais sobre outras culturas e sobre a nossa, pudemos nos conhecer mais como indivíduos.
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ARTE E COMIDA: EXPLORAÇÕES, 
SENTIDOS E SENSAÇÕES
Autoria: Lívia Alonso Tagliari [liviatagliari@escolasanti.com.br]
Maiara Sela Jayme Avila [maiaraavila@escolasanti.com.br]
Gabriela Ferracini da Silva [gabrielasilva@escolasanti.com.br]
Instituição: Escola Santi
Área: Arte: Artes Plásticas

As crianças se expressam por meio de diversas linguagens, por isso, oferecer-lhes diferentes materiais é uma ma-
neira de ampliar a capacidade de expressão e contemplar as inúmeras possibilidades que se apresentam diante das 
atividades que envolvem os sentidos. 
Desse modo, os alimentos são materiais muito potentes para este trabalho, pois favorecem, sem risco, além da 
exploração sensorial, o fazer artístico com investigação.
Assim, resolvemos juntar as turmas de 2 e 4 anos e realizamos uma sequência de artes com diferentes alimentos 
que promovem diferentes sensações através do tato, olfato e paladar. Ao longo de todo o trabalho, artes e brinca-
deira caminharam juntas e a integração entre as diferentes turmas promoveu ricas trocas entre as crianças. Du-
rante todo o percurso, os pequenos se surpreenderam e se encantaram com a manipulação de alimentos que 
normalmente não são utilizados para esse fim. 

MORALIDADE — O TRABALHO COM OS SENTIMENTOS 
Autoria: Gabriella Lucia Gomes Leme Rodrigues [gabriellaleme@escolasanti.com.br]
Instituição: Escola Santi
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O objetivo do trabalho é oferecer aos alunos situações de reflexão para conhecer a si e ao outro. O professor pro-
põe diferentes situações/vivências para que as crianças possam pensar sobre seus sentimentos e dos outros, falar 
a respeito e ir desenvolvendo a habilidade de lidar com eles. É na interação com o meio e com o outro que esse 
desenvolvimento é favorecido e apresenta um resultado muito satisfatório.

VIVÊNCIAS DA INFÂNCIA NA NATUREZA 
Autoria: Roberta Mráz [robertamraz@escolasanti.com.br] 
Cecília Maria da Silva Diniz [ceciliadiniz23@hotmail.com]
Instituição: Escola Santi
Área: Arte: Artes Plásticas

A conexão da criança com a natureza precisa ser um encontro feliz, com afetividade, exploração, experimentação e 
que acontece por meio do contato direto com os ambientes naturais e seus elementos. Para despertar o olhar curioso e 
investigativo da criança, é necessário tempo para que ela possa interagir com esse meio ambiente de forma espontânea, 
criar suas próprias brincadeiras, explorações e pesquisas. 
Nessas vivências a criança tem a possibilidade de conhecer seus próprios limites, liberdade para estar na natureza e, por 
meio da sua criatividade, os elementos naturais dialogam com a alma imaginativa infantil, algo que acontece de modo 
muito direto.
Nesse trabalho propusemos vivências diversas, algumas livres e outras direcionadas, nas quais as crianças entravam em 
contato com os elementos da natureza, com as sensações e possibilidades investigativas presentes nessas experiências. 
As crianças vivenciaram oficinas artísticas, rodas de conversa e de história, apreciações, explorações e pesquisas.
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APRENDER A CONVIVER E CONVIVER PARA APRENDER 
— APRENDIZAGENS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Autoria: Cecília Maria da Silva Diniz [ceciliadiniz23@hotmail.com]
Instituição: Escola Santi    

Área: Orientação educacional

Este é o relato da experiência vivida com a turma de crianças de 3 anos que iniciou o ano se relacionando por meio 
de ações como morder, puxar, empurrar e chorar. Ao longo dos meses, as crianças foram usando falas como "Me 
empresta?", "Eu estou usando", "Quero brincar com vocês".  Se no início apenas repetiam as falas oferecidas pela 
professora, ou esperavam que ela resolvesse o conflito por eles, aos poucos foram percebendo a eficácia do diálogo 
como meio para a resolução de conflitos.
Além disso, nas rodas de conversa, puderam perceberam que não havia uma ideia certa ou errada, era um espaço 
de trocas e respeito.  
Com essas construções as crianças passaram a se relacionar de maneira mais respeitosa e colaborativa e conquis-
taram autonomia para cuidar de si mesmas e dos colegas e, quando percebiam um conflito ou situação que atra-
palhava o grupo, lembravam aos demais o que haviam combinado. 

DA VACA PARA MIM — UMA VIAGEM E TANTO!
Autoria: Marisa Ribeiro da Silva Pardini [marisapardini@hotmail.com]

Magaly Luiz Pereira [meg.luiz@hotmail.com]
Instituição: Escola SEB — Unidade Portugalo

Área: Arte: Artes Plásticas

Da vaca para mim — uma viagem e tanto! foi um projeto  parceiro entre Artes e Inglês, o qual partindo das ques-
tões levantadas pelas crianças, foi construído e vivido com muita expectativa. Consistiu em responder à questões 
e curiosidades, vivenciar momentos na fazenda da escola, promover o trabalho coletivo, desenvolver diferentes 
habilidades, e construir raciocínios lógicos em língua estrangeira (inglês), por meio de brincadeiras, observação 
da vaca na fazenda da escola, o couro, alimentos que a vaca produz, etc. Visitamos uma grande fazenda onde as 
crianças puderam fazer queijo, visitar o curral, e explorar diferentes ambientes. Todas as atividades foram simul-
taneamente desenvolvidas em português/inglês. Os resultados foram nítidos e satisfatórios em relação às apren-
dizagens e à colaboração e possibilitou a criação de associações em inglês de: ambientes, situações, objetos. Cada 
criança recebeu um DVD com as fotos desta viagem marcante.

SERÁ QUE CABE TUDO QUE EU QUERO?
Autoria: Sibele Medeiros Merino [sibemerino@gmail.com] 

Laressa Guella Ferreira Didier Fecarotta [laressa_gferreira@hotmail.com]
Cristina Bonato Sandini Farah [cris.sandini@uol.com.br]

Instituição: Escola Stance Dual
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Este trabalho visa a apresentar uma das propostas desenvolvidas na Educação Infantil na Escola Stance Dual, re-
ferente ao eixo da Matemática, Grandezas e Medidas. Os principais objetivos são: utilizar unidades de medida não 
convencionais, comparar diferentes objetos segundo suas medidas (volume, massa e tamanho), realizar estimati-
vas e desenvolver um vocabulário matemático relativo à medição. 
A partir da leitura do livro O que cabe na mochila e das atividades desenvolvidas, de forma lúdica, as crianças têm 
contato com medidas de comprimento, de massa e de volume e com o vocabulário matemático adequado para o 
eixo Medidas e Grandezas.  
Ao longo do processo, as atividades propostas permitem aos alunos perceberem que nem sempre o objeto maior é 
o mais pesado, o mais leve é o menor, a mala mais pesada tem mais objetos e a mais leve, menos, entre outras 
descobertas.
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RODAS ESPECIAS E DESENVOLVIMENTO 
DA AUTONOMIA E DA EDUCAÇÃO MORAL 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL BILÍNGUE
Autoria: Sibele Medeiros Merino [sibemerino@gmail.com] 
Daniele Gazzotti [danigazzotti@gmail.com]
Instituição: Escola Stance Dual
Área: Orientação educacional

Na Stance Dual, escola bilíngue de São Paulo, as rodas especiais são atividades permanentes que contribuem para 
o desenvolvimento da autonomia e da educação moral dos alunos. Nas classes de Educação Infantil, valores mo-
rais tais como confiança, autoestima, respeito às diferenças, cooperação, responsabilidade, tolerância e solidarie-
dade são temas de discussão com os alunos. Este trabalho inicia-se na escola na Educação Infantil e tem 
continuidade nos demais segmentos.
Várias são as estratégias que podem ser utilizadas para trabalhar os temas citados acima, dentre elas, leitura de 
livros, dramatizações, jogos cooperativos, músicas, filmes, notícias de revistas e jornais, entre outras. Estes são os 
tipos de atividades desenvolvidas em uma Roda Especial, que compõe o currículo da escola em questão.
O objetivo deste trabalho é apresentar como esta atividade permanente é organizada na rotina escolar, mostrar as 
etapas envolvidas e exemplificar com algumas vivências.  

AVALIAÇÃO NAS ATIVIDADES DE BIBLIOTECA 
DE SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Teresa Tomás Valada Calado da Fonseca [teresa_fonseca@escolaverde.com.br] 
Adriana Marinho de Assis Lanzilotti [adriana_lanzilotti@escolaverde.com.br]
Instituição: Escola Verde Que te Quero Verde
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa descobrir mais ferramentas que apoiem o professor a ampliar o olhar sobre o progresso do leitor 
na Educação Infantil, reorganizar o currículo no tocante ao trabalho com Biblioteca de Sala.
Fizemos um levantamento das propostas, encaminhamentos objetivos e avaliação que já existiam, selecionamos 
alguns autores que nos apoiassem na reflexão sobre o que propúnhamos. A partir das leituras, revisamos nossa 
produção inicial, fazendo ajustes na documentação desse trabalho, também planejamos em novos instrumentos 
de avaliação. Foi um exercício muito importante para as professoras, que repercutiu em avaliações mais assertivas, 
as quais serviram tanto para informar os pais, quanto para reorientar os trabalhos e inovar as intervenções.

PESQUISA DE MATERIAIS NUM ATELIÊ 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Luciana Miyuki Takara [miyuki.luciana@gmail.com] 
Instituição: Espaço Singular
Área: Arte: Artes Plásticas

Este trabalho propõe apresentar as primeiras experiências na consolidação de um ateliê dentro de uma escola de 
Educação Infantil de inspiração na abordagem de Reggio Emilia. Parte-se, portanto, da premissa de que a criança 
desde muito cedo é também autora de sua própria aprendizagem. O papel do atelierista, por sua vez, é estabelecido 
na interação com a criança como, por exemplo, ao fornecer materiais e procedimentos que agucem a curiosidade e a 
investigação. Como resultado de um semestre de trabalho, durante a mostra de final de ano, pudemos observar 
maior autonomia de pesquisa dos alunos; ampliação de repertório de materiais e desenvolvimento da imaginação.
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"QUEM VAI LER?!" UMA EXPERIÊNCIA DE 
LEITURA COM CRIANÇAS DE 4 ANOS

Autoria: Janaina Martins da Cunha [promatins@gmail.com] 
Instituição: FRSP/ Colégio Rio Branco

Área: Língua Portuguesa

Esta proposta teve a intenção de envolver os alunos, desde pequenos, com literatura de qualidade, não para esco-
larização, mas para desenvolver paixão, envolvimento, expressão, diálogo, interação e leitura de mundo. Ter a ex-
periência formativa do fazer, agir e interagir, que caminha para além da vivência imediata dos momentos/aulas. 
Conhecer que as histórias permeiam nossa vida, em diferentes formatos, orais, escritos, cantados, dramatizados, 
interpretados, brincados, imaginados.  Sentir as emoções afetadas por algumas histórias, transitar pelo ficcional 
e não ficcional. Assim, as crianças de 4 anos, vivenciaram uma Educação Infantil que despertou o desejo de apren-
der e compreender que ler e escrever é importante, mas pode ser interessante e prazeroso.  Passaram por situações 
em que usaram e produziram linguagem, desenvolveram a fruição de que todos podem ser leitores e escritores, em 
todas as fases da vida.

BRINCAR DE OUVIR, FALAR, CANTAR... 
ESTIMULANDO A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Maria Cecília Martin Ferri [ceciliaferri@globo.com]

Neusa Maria D'Angelo [nsadangelo@terra.com.br]
Cristiane Aparecida de Oliveira Matos [cristiane.leomatos@hotmail.com]

Instituição: Gracinha — Escola Nossa Senhora das Graças
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A aprendizagem da escrita envolve competências cognitivas, psicolinguísticas, perceptivas, espaço-temporais, gra-
fomotoras e afetivo-emocionais. Para a Neurociência, funções extremamente elaboradas como a linguagem e a 
aprendizagem são resultantes de processos cognitivos primários como: sensação, percepção, atenção e memória. 
O que conhecemos do mundo é uma releitura do que foi transmitido ao nosso cérebro pelos estímulos sensoriais. 
Para relacionar os sons da fala às letras do alfabeto, a criança precisa desenvolver a consciência fonológica, ou seja, 
estar atenta ao corpo sonoro das palavras. Esta habilidade pode  e deve ser ensinada, otimizando a alfabetização. 
O projeto "Brincar de ouvir, falar, cantar... Estimulando a consciência fonológica desde a Educação Infantil” pro-
põe um programa sequencial de atividades multissensoriais que integra pistas auditivas, visuais, táteis e fonoarti-
culatórias e, gradualmente, vai facilitando a apreensão do código escrito, de forma lúdica e prazerosa.

NÓS NA CIDADE E A CIDADE EM NÓS  — "PELO 
CAMINHO DAS PRAIAS DE CARAGUATATUBA"

Autoria: Camilla Mello Sodré [camillagraciano@hotmail.com]
Gislene Angélica Conceição [gigi@educacionalpaideia.com.br]

Marilaine Luci Albertão de Amaral [maripaideia@gmail.com]
Instituição: Instituto Educacional e Cultural PAIDEIA

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Projeto transdisciplinar envolvendo linguagens

Por meio de uma proposta educativa com enfoque no paradigma da transdisciplinaridade e complexidade e utili-
zando inspirações da educação de Reggio Emilia, propusemos um projeto para a Fase 1 da Educação Infantil 
procurando religar as áreas da Linguagem, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. A linha mestra desse traba-
lho foi a temática "Turismo sustentável para o desenvolvimento" proposto pela Unesco no ano de 2017. A fim de 
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colaborar para o desenvolvimento do sentimento de pertencimento de cada cidadão, desenhamos uma rede de 
possibilidades para esse trabalho.
Muitos foram os pontos a serem considerados, todavia como orientações didáticas focamos na necessidade de 
aproximar as crianças de temas atuais, estimular o questionamento e análise crítica de situações reais,  propor a 
construção do conhecimentos por meio das brincadeiras, utilizar os sentidos para aprender e expressar com liber-
dade a compreensão do mundo que os cerca, garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

AQUI SE PLANTA, AQUI SE COLHE
Autoria: Regina Célia Feitoza Vieira [rcvieira@colegiomagno.com.br]
Andrea Perez [aperez@colegiomagno.com.br]
Instituição: Instituto Magno de Educação
Área: Ciências Naturais

Os espaços diferenciados da escola possibilitam diferentes sensações e aprendizagens.
Cozinheiros preparando pratos saborosos em uma alegre agitação, típica dos festivais de gastronomia. Quem 
eram os chefs de cozinha? Os próprios alunos, que fizeram muitas comidas gostosas para servir. O cenário, o refei-
tório da escola! E os ingredientes? Retirados da própria horta.
Pizzaiolos fazendo pizzas com os ingredientes, que foram plantados pelos próprios alunos.
E não poderia faltar a sorveteria! Os alunos tiveram um dia muito gostoso com sorvetes que eles mesmos ajuda-
ram a preparar!
Os alimentos não foram apenas usados para degustação, possibilitaram também uma instalação sensorial, que 
fez toda a diferença nessa atividade.
Aqui se planta, aqui se colhe e aqui se faz uma aprendizagem significativa.

CARTÃO-POSTAL — MEIO DE COMUNICAÇÃO
Autoria: Wânia Alves Martins de Sousa [1125292@mackenzie.br]
Myriam Pisati Silvestri Raymundi [1113629@mackenzie.br]
Daniela Beraguas Tarjino [1145134@mackenzie.br]
Instituição: Instituto Presbiteriano Mackenzie
Área: Língua Portuguesa

Com base no tema da Unesco (Ano Internacional do Turismo Sustentável), os alunos do Jardim II fizeram a mala, 
pegaram seus bilhetes de viagem e partiram em busca de novas paisagens, descobertas e grandes aventuras carre-
gadas de curiosidades e expectativas frente ao novo.  
Ao embarcar nessa aventura, cada turma conheceu um país diferente e, assim, tiveram a oportunidade de apreciar 
suas paisagens, cultura, fauna, flora, comida, artesanato, porém em todos os lugares por onde passaram surgiu no 
coração o imenso desejo de compartilhar o aprendizado adquirido nesse período de pesquisa. Foi essa vontade de 
comunicar que os levou a utilizar o gênero textual cartão-postal para retratar os pontos turísticos, registrar as 
impressões pessoais e fazer comentários sobre as experiências vividas no decorrer do passeio. O grupo, além de 
escrever para alguém alguma curiosidade sobre o local, elaborou ilustrações específicas, ressaltando as diversas 
atrações oferecidas pelos países estudados.
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ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
INTERDISCIPLINARIDADE, TÉCNICAS E 

LINGUAGENS ARTÍSTICAS DIFERENCIADAS
Autoria: Juliana Ruschel Gomes Mariotto [julianaruschel@gmail.com] 

Instituição: Jardim de Infância Tia Lucy
Área: Arte: Artes Plásticas

São objetivos desse projeto: compartilhar práticas de aulas de Arte na Educação Infantil, que contemplem diferen-
tes linguagens artísticas nem sempre trabalhadas nessa etapa de ensino, ampliando as possibilidades de expressão das 
crianças. Desenvolver aulas que façam uso de linguagens como: desenho, pintura, escultura, fotografia, cinema, teatro 
e confecção de objetos. 
Adaptar as propostas para cada faixa etária, mostrando a capacidade dos pequenos de criar e fazer uso com competên-
cia dos materiais oferecidos. Utilizar diferentes técnicas, trabalhando tanto com materiais específicos de Arte quanto 
com os não convencionais, os de uso cotidiano que podem ser transformados em objetos com outra finalidade.
Apresentar propostas de atividades inspiradas por obras de arte de artistas renomados, clássicos e contemporâ-
neos, que enriquecem o repertório das crianças. Trabalhar com referências de obras de arte para inspirar os alunos, 
sem a intenção da reprodução das obras. 
Trabalhar Artes interdisciplinarmente. Integrar as aulas de Arte aos projetos de sala de aula e com outras áreas do 
conhecimento, como Informática e Música. Trabalhar Arte de maneira integrada dá significado ao trabalho reali-
zado pelos alunos, agregando muito ao processo e resultado final.
Encontrar tempo para trocar com os professores polivalentes e com os outros especialistas é um desafio que vale 
a pena ser vencido para garantir uma educação de qualidade.

PACHAMAMA: CONSTRUINDO UM CURRÍCULO 
SUSTENTÁVEL NUMA ESCOLA INFANTIL BILÍNGUE

Autoria: Juliana Chanan [coord.infantil@kampus.com.br]
Livia Ribeiro [pachamama@kampus.com.br]

Instituição: Kampus Educação Bilíngue
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O objetivo desse trabalho é estruturar, organizar e sistematizar o currículo de sustentabilidade de maneira ainda 
mais abrangente, significativa e transformadora da que já se fazia anteriormente. A ideia passou a ser abordar as-
pectos como: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria no currículo e planejamento. A escola propôs a divisão 
dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU na Agenda 2030 entre as classes da 
Educação Infantil, de forma a atender as demandas das faixas etárias de forma significativa e interdisciplinar, 
abordar temas mencionados na BNCC e criar um currículo que aborda questões socioemocionais e ambientais em 
um contexto de Educação Infantil bilíngue. Ao longo do ano, as professoras desenvolvem seus projetos e avaliam 
os resultados alcançados.
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CORPO E ARTE: VIVÊNCIAS COM 
CRIANÇAS DE PERÍODO INTEGRAL
Autoria: Marcelly Menezes Aide [marcellyaide@hotmail.com]
Fabiana Castro [fabyanna_castro@hotmail.com]
Instituição: Liceu Santista
Área: Arte: Artes Plásticas

Sequência de atividades que relaciona brincadeira, movimento e arte, nos diversos lugares da escola. 
A brincadeira e a arte como linguagem de todos e de cada um. Este é o lema do projeto, que teve por objetivo tor-
nar espaços já conhecidos na escola em um ambiente de bem-estar global: estimulante, acolhedor, no qual cada 
um tem o seu papel e ao mesmo tempo tem espaços de privacidade para autocriação. “Se dermos para as crianças 
a mesma liberdade no processo artístico que lhes demos em  suas brincadeiras, às crianças chegarão a excelência 
no aprimoramento criativo.” (Anna Holm)

ANIMAIS DOS POLOS
Autoria: Tatiane Cristine Malvezi [tatiane.malvezi@liceusantista.com.br] 
Andrea Soares de Araujo Leocadio [andrealeocadio@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Este projeto didático tem como objetivo aproximar as crianças dos procedimentos de leitura e escrita em situações 
de pesquisa (crianças de 5 anos). Trataremos do tema “Animais dos polos”, no qual o intuito é conhecer as caracte-
rísticas e modo de vida de algumas espécies.
As propostas são pautadas em uma concepção de caráter investigativo, pois entende-se que o conhecimento é cons-
truído por meio da elaboração de hipóteses.
Durante todas as etapas, as crianças participam como produtoras de diferentes textos: listas, tabelas, legendas, es-
quemas, “você sabia”, na intenção de conversar e compartilhar as informações pesquisadas.
As etapas de produção escrita: planejamento, textualização, revisão e edição também fazem parte do estudo.

CORDEL EM SALA DE AULA PARA 
CRIANÇAS PEQUENAS
Autoria: Lays Antonnyêta Luna Santos [lays.santos@liceusantista.com.br] 
Instituição: Liceu Santista
Área: Língua Portuguesa

Possibilitar que as crianças desde pequenas escutem poesias populares e apreciem a arte da xilogravura permite 
que elas reflitam e viagem pela cultura popular, valorizando o regionalismo que existe em nosso país.
A literatura de cordel incluída como possibilidade na alfabetização, proporciona uma aproximação entre a lingua-
gem oral e a escrita que são essenciais para desenvolvimento das crianças na Educação Infantil, além de trazer 
histórias regionais com rimas e métricas que estimulam a imaginação das crianças.
A xilogravura neste contexto possibilita que as crianças apreciem a arte popular, fazendo uma correlação com a 
vida diária do povo nordestino, além de conhecer as diferentes técnicas desta arte milenar.
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CONSTRUINDO LAÇOS DE AFETIVIDADE: 
UMA EXPERIÊNCIA PARA A VIDA!

Autoria: David Augusto de Souza Cardoso [david.cardoso@ligasolidaria.org.br] 
Priscila Antunes do Nascimento [priscila.nascimento@ligasolidaria.org.br]

Thais Gomes Bueno Rosa [thais.rosa@ligasolidaria.org.br]
Instituição: Liga Solidária

Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto visa a aproximar as gerações e estimular as trocas intergeracionais por meio de encontros entre crianças 
das unidades de Educação Infantil e os idosos do Lar Sant'Ana, unidade Butantã. Durante os encontros buscamos 
alegrar o dia a dia do idoso, proporcionando momentos valiosos de trocas entre as duas gerações. Para a criança é 
um momento de prazer, em que lhe são transmitidos valores de respeito e carinho com os idosos, propiciando uma 
socialização e educação para a vida. Já para os idosos é uma mudança na rotina dentro do lar, um momento no qual 
eles se sentem valorizados ao interagir com as crianças durante o desenvolvimento de algumas propostas.

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

Autoria: Elenice Corrêa de Oliveira Lopes [nicecorreialopes@gmail.com] 
Juliana de Oliveira Honorato [juliana.honorato@ligasolidaria.org.br]

Milene Oliveira Petit [milene.silva@ligasolidaria.org.br]
Instituição: Liga Solidária

Área: Atendimento à diversidade

Pensando na garantia e efetiva participação das crianças e famílias no espaço educativo, a promoção de encontros 
de convivência produtiva é necessária para garantirmos a voz e a escuta de todos os envolvidos no processo, a fim 
de criar condições de atuação ativa e apropriação do ambiente educativo como um espaço acolhedor de cultura e 
lazer, promotor de desenvolvimento e aprendizagem de maneira integrada.

DOCUMENTAR É O ATO DE REVELAR HISTÓRIAS! 
Autoria: Carolina Paulino Claro [carolina.claro@ligasolidaria.org.br] 

Suzana Figueiredo dos Anjos [suzana.anjos@ligasolidaria.org.br]
Sheila Rodrigues de Oliveira [sheila.oliveira@ligasolidaria.org.br]

Instituição: Liga Solidária
Área: Formação continuada de professores

É fundamental pensar, refletir, registrar e replanejar a prática docente a partir das vivências diárias, visando a 
aperfeiçoá-la, para que possamos de fato valorizar o desenvolvimento e as aprendizagens no processo de avaliação 
do percurso vivenciado pelas crianças e assim revelar suas histórias.
Durante o processo formativo foi necessário acompanhar de perto o planejamento, dialogar e dar devolutiva na 
apresentação dos registros, desenvolvendo uma escuta ativa, provocando reflexões para mobilizar a prática, pois 
acreditamos na criança como protagonista e exploradora em suas experiências.
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ARTES VISUAIS E A PRÁTICA DE PROFESSORES 
DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ: UMA 
EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA
Autoria: Rosana Donizeti Martinho Gazotto [rosana_gazotto@hotmail.com] 
Regiane Aparecida dos Santos Generoso
Instituição: Prefeitura Municipal de Santo André
Área: Filosofia

Pensando na importância da linguagem das Artes Visuais para o desenvolvimento infantil, pretende-se analisar a 
importância prática do professor como mediador de experiências de “um olhar estrangeiro”, (de viajante que se 
deslumbra com tudo e que guarda na memória os momentos marcantes), bem como possibilitar a vivência, pela 
criança, das diversas linguagens, com o mundo que a rodeia, em relação a sua capacidade de comunicação, expres-
são, socialização, pois educar é interagir, é agir com o outro, o que acarreta necessariamente a transformação dos 
sujeitos envolvidos na convivência. A pesquisa tem como inspiração a prática que está diretamente relacionada ao 
desenvolvimento educacional docente dos professores, concepção da infância, criança e educação, pois na Educa-
ção Infantil, a arte é muito importante por ser nessa fase que às crianças têm um mundo a descobrir. Então, pro-
fessores devem propiciar o acesso a essas linguagens, trazendo a interação social que é fundamental na Educação 
Infantil e possibilitando que as crianças entrem em contato com diferentes materiais, assim ampliando seu reper-
tório, apresentando situações que tornem mais significativo para as crianças poderem criar, descobrir, questionar.

FAZENDO ESCOLHAS NA INFÂNCIA
Autoria: Ana Luzia da Silva Vieira [analuziadasilvavieira@gmail.com]
Lucileny Debora Amorim [lucileny29@yahoo.com.br]
Instituição: Prefeitura Municipal de Santo André
Área: Gestão da aula

O projeto “Fazendo escolhas na infância” tem a intenção de promover experiências, de exploração de materiais e 
espaços, às crianças de 1 a 3 anos, possibilitando que elas façam as próprias escolhas. O professor planeja as ativi-
dades  de acordo com a observação dos interesses e necessidades das crianças, selecionando materiais, organi-
zando espaços atrativos e significativos. Durante o desenvolvimento do projeto, o professor ocupa o espaço de 
observador e mediador de situações problema. O projeto envolve todas as salas da creche e acontece às sextas-fei-
ras, por uma hora. As crianças são reunidas em uma grande roda para conhecer as propostas do dia. A seguir, são 
convidadas a circular livremente pelos espaços fazendo escolhas do quê, onde e com quem brincar. Durante o 
processo, observamos a construção de saberes e apropriação de conceitos além do desenvolvimento da habilidade 
em dialogar para conquistar objetivos e resolver conflitos.

BEBÊS BRINCANTES #LUDICIDADEEMAÇÃO
Autoria: Bruna Lucena Biscáia [brunalucenabiscaia@gmail.com]
Instituição: Prefeitura Municipal de Santos
Área: Outra: Formação Pessoal e Social e Conhecimento do Mundo 

O trabalho teve por objetivos resgatar e valorizar o brincar, envolvendo escola e família nesse processo. Em razão 
dessa intencionalidade, se fez urgente e necessária a ressignificação do brincar, da prática docente, do desenvolvi-
mento infantil e da clareza dos papéis da família e da escola na garantia desse direito, visando ao ato de brincar e 
aprender dos educandos dentro e fora do contexto escolar.
Foram realizadas atividades lúdicas com materiais, recursos e estratégias diversas e sobretudo significativas que 
visaram a desenvolver potencialidades de investigação, expressão e comunicação, estimulando sempre a curiosi-
dade e interesse do grupo.
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O saldo é de educadoras e famílias que construíram, internalizaram e/ou ressignificaram o conceito e principal-
mente a ação de brincar, e de educandos que tiveram garantido o direito de se desenvolveram nos aspectos cogni-
tivo, afetivo, motor e social de maneira divertida e prazerosa.

CONSELHO MIRIM: O PROTAGONISMO INFANTIL 
COMO FACILITADOR DA CIDADANIA

Autoria: Marina Savordelli Versolato Pugin [marinasversolato@gmail.com]
Angelina Radin [angelinaradinr@gmail.com]

Márcia Maria Zacharias de Souza [marcia_zachariasouza@hotmail.com]
Instituição: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo

Área: Sociologia, Antropologia e Política

O projeto em questão visou a desenvolver o protagonismo infantil dos alunos por meio do conselho mirim, um 
grupo de crianças, eleitas como representantes das suas turmas. Em reuniões periódicas, são estimuladas a parti-
cipar dos projetos desenvolvidos, das definições de ações referentes ao cotidiano escolar. Em 2017, o conselho 
mirim teve como projeto principal: Gentileza gera gentileza. Nesse projeto, visamos estimular e valorizar ações de 
gentileza na rotina escolar, nas famílias e na comunidade escolar como um todo. A sociologia da infância tem 
considerado a infância como uma construção social e compreende as crianças como atores sociais plenos e ativos. 
Esse projeto buscou dar “voz” às nossas crianças e estimular desde cedo a cidadania nos nossos alunos, mostrando 
a importância da participação deles na construção de uma escola, uma cidade e um mundo melhor e mais justo 
para todos. Um mundo com pessoas melhores, um mundo com gentileza.

O ALIMENTO COMO ABORDAGEM PEDAGÓGICA
Autoria: Regina Célia Viana Morais [prof_reginamorais@hotmail.com]

Instituição: Prefeitura Municipal de São Vicente
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: escuta, fala, pensamento e imaginação

Desenvolver a experiência culinária integra aos campos de experiência e descritores e é uma atividade que exige 
pesquisa, planejamento, execução e avaliação. Os ingredientes como Amor, Dedicação, Atenção, Responsabili-
dade, Interação, Curiosidade, Criatividade, Autonomia, Disciplina, Integração e uma Cultura de paz não podem 
faltar nessa "cozinha", pois permitem elaborar uma deliciosa e saudável receita de aprendizados, na prática, que 
tem como foco o "aprender fazendo", em que o aluno se vê como protagonista do próprio saber.
A criança, literalmente, põe a mão na massa e, espontaneamente, compartilha e manifesta a construção do conhe-
cimento, com a contribuição de fermento pedagógico, na mesma medida, que é necessária para, gradativamente, 
fazer crescer no forno um bolo recheado de VALORES!  

DANÇA NA ESCOLA: MUITO ALÉM 
DOS PRIMEIROS PASSOS

Autoria: Fernanda Karini Pereira Perpétua [fernanda.kpp@hotmail.com] 
Instituição: Prefeitura Municipal de São Vicente

Área: Educação Física

O projeto tem como objetivo transformar a dança e seus variados ritmos em uma ferramenta para o desenvolvi-
mento das crianças de Educação Infantil. Nessa fase, os alunos estão adquirindo conhecimentos sobre o mundo, 
expandindo suas habilidades motoras e, principalmente, experimentando a sociabilização, fundamentada nos 
valores universais e de coexistência humana. Logo, durante as aulas de movimento e expressão corporal, as crian-
ças possuem a oportunidade de comunicar suas emoções e estados afetivos, bem como valorizar as capacidades e 
diferenças de cada corpo.
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A ATUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA “CIRCO” NAS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Autoria: Francisco Finardi do Nascimento [franciscofinrdi10@gmail.com] 
Instituição: Prefeitura Municipal de São Vicente — PMSV
Área: Educação Física

A proposta aborda o tema Circo na Educação Física para as turmas de Educação Infantil no Municipal de São 
Vicente e foi escolhido após uma roda de conversa com os alunos, na qual se perguntou: "Quem já foi ao circo?". 
A grande maioria respondeu negativamente. Surgiu então a oportunidade de proporcionar a esses alunos a vivên-
cia do circo, por meio do projeto "Trampolim: um salto para o aprendizado".

OS TEXTOS DE TRADIÇÃO ORAL COMO 
POTENCIALIZADORES NA AQUISIÇAO 
DO SISTEMA DE ESCRITA
Autoria: Fernanda Braga Xavier de Assis [fernandabxb@hotmail.com]
Léia Almeida da Silva Costa [lascosta@pueridomus.sebsa.com.br]
Instituição: Pueri Domus Escola Bilíngue 
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa a atribuir um espaço para o trabalho com textos poéticos literários de tradição oral. Enfatizamos 
a propriedade desse repertório para alfabetizar, visto que se trata, ao mesmo tempo, de textos genuínos que se 
originam de práticas sociais e circulam socialmente de geração a geração em sua modalidade oral.
Ler textos conhecidos de memória é uma excelente ferramenta para que os estudantes ajustem o que falam ao que 
está escrito, sendo assim, uma boa situação para que reflitam sobre o sistema de escrita. Além disso, será ofertada 
aos alunos a oportunidade de escrever de acordo com sua própria hipótese; confrontar sua escrita com a de cole-
gas e com escritas convencionais; participar de situações de escrita com base em textos memorizados; refletir 
sobre o sistema alfabético de escrita; escrever em parceria com os colegas; participar de situações de revisão de 
textos. 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: FAZERES 
DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Autoria: Tiago Efrem Andreeta [tiagoefrem@santos.sp.gov.br]
Léia Almeida da Silva Costa [lascosta@pueridomus.sebsa.com.br] 
Instituição: Secretaria de Educação de Santos
Área: Formação continuada de professores: formação de professores da Educação Infantil

O presente trabalho refere-se à formação continuada para docentes da Educação Infantil de Santos, SP, visando à 
integração entre educar e brincar. Segundo os RCNEI, as crianças transformam seus conhecimentos em conceitos 
gerais ao brincar. O projeto visou a integrar professores, socializando saberes e fazeres, de forma reflexiva, bem 
como aprofundar seus conhecimentos por meio de confronto entre teoria e prática educativa. A formação contou 
com encontros presenciais, com o uso de  textos para leitura, vídeos, espaço para discussões, atividades para refle-
xão em grupos, socialização de ideias e, a distância, tarefas para testar na prática o assunto discutido ou proble-
matizar um posterior. Os temas propostos versaram sobre leitura, produção escrita, atividades lúdicas e a 
valorização do espaço de brincar na escola. Os professores, inicialmente relutantes, construíram vínculo com os 
demais e modificaram significativamente suas práticas.
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OS SENTIDOS DO CORPO HUMANO NAS 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Autoria: Carolina Zanoni Vaccari Dias [caruzanoni@yahoo.com.br] 
Vanessa Goda Torlai [vanessagtorlai@gmail.com]

Instituição: St. Francis College
Área: Educação Física

Nós desenvolvemos um projeto nas aulas de Educação Física com o tema transdisciplinar “Quem somos nós”, em  
que a ideia central era de que as pessoas utilizam os sentidos para explorar o que está ao seu redor e para adquirir 
informações. 
Nosso objetivo foi explorar atividades de manipulação e locomoção para aprender mais sobre partes do corpo 
humano, através da imaginação e dos sentidos, visão, audição e tato.  
Durante a roda inicial, as crianças contaram sobre as experiências em sala de aula e depois participaram dos jogos 
e brincadeiras propostos. Foram utilizados jogos, atividades de locomoção, manipulação e ginástica para traba-
lhar as habilidades motoras grossas e facilitar o entendimento da ideia central. 
Algumas das propostas utilizadas durante o processo foram atividades de olhos vendados, atividades em diferen-
tes superfícies e jogos em silêncio.

O LETRAMENTO NA PRÁTICA: O USO DE MENTOR 
BOOKS EM UM CONTEXTO MULTILÍNGUE 

NUMA ESCOLA INTERNACIONAL
Autoria: Maria Martha Florenzano Silveira Correa [mcorrea@stnicholas.com.br]  

Jucilea Silva de Oliveira [joliveira@stnicholas.com.br]
Instituição: St. Nicholas School

Área: Língua Portuguesa

O projeto de formação leitora e reconto foi desenvolvido durante as aulas de Língua Portuguesa,  com crianças de 
5 e 6 anos, dentro de uma escola internacional, cujo contexto linguístico é plural e a filosofia curricular é PYP, ou 
seja, inquiry-based.  Buscamos desenvolver a competência leitora de alunos do último ano da pré-escola (kindergar-
ten), antes da leitura convencional para que os pequenos se reconhecessem como leitores capazes de abrir um livro 
para ler a história e/ou recontá-la para os amigos. Livros mentores foram usados como ferramenta fundamental 
desse projeto, que tem inspiração na proposta dos "Reading and Writing Workshops" do Teachers College da 
Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. Nosso intuito foi a criação de uma "identidade 
leitora" e a ampliação do repertório literário dos alunos para promover, dessa forma, o amor pela leitura.

PROJETO AMBIENTAL — HORTA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Autoria: Adriane Buccelli Gonçalves [ninha_70@hotmail.com]
Instituição: UME José da Costa Barbosa

Área: Biologia

Nesse projeto, foram nossos objetivos despertar o gosto e prazer pelo plantio e cuidado com as hortaliças e vege-
tais; entender o sistema de germinação, plantio e colheita; explorar a criatividade de produção e de fazer no con-
creto; aguçar o olfato e paladar para temperos, hortaliças e vegetais plantados.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E O 
IMPACTO NO BEM-ESTAR DOS BEBÊS EM CRECHES
Autoria: Ellen Cristina Del Grande [ellencristinagrande@gmail.com]
Instituição: UNIEPRE
Área: Formação continuada de professores

Cuidar das crianças com excelência e garantir que todos os profissionais da escola de Educação Infantil sejam 
capacitados para promover saúde e qualidade de vida não deveria ser um diferencial qualitativo, e sim uma pre-
missa, um ponto de partida comum a todos os que se propõem a contribuir com o desenvolvimento infantil.
Com os objetivos de promover a cultura da prevenção e de evitar ocorrências graves com bebês e crianças peque-
nas nas instituições em creches, tais como: a broncoaspiração, a síndrome de morte súbita e a síndrome do bebê 
sacudido, se faz necessário um plano de formação continuado para os profissionais, em que se abram espaços 
para o olhar integral à criança e para discussões sobre dúvidas, e no qual o medo do desconhecido dá lugar à 
postura preventiva e de suporte básico de vida.  
Sobre esta temática podemos compartilhar um projeto de formação realizado para 120 educadores com ênfase 
nessas três situações supracitadas, que marcam alto índice na estatística de agravos à saúde em creches. 
As ações educativas e formativas incluíram tematização da prática, estudo de casos sobre fatalidades ocorridas em 
creches públicas e privadas, adoção de conduta de prevenção e estudos mais aprofundados sobre cada tema.         
Como resultado, uma equipe fortalecida em conhecimento e crianças saudáveis.

A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E DO 
TEMPO: UM DIFERENCIAL NA SALA 
MULTISSERIADA DE 3 A 6 ANOS
Autoria: Ingrid Puche [ingrid.puche@gmail.com]
Instituição: uP School Berçário e Educação Infantil Bilingue
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Neste trabalho vamos compartilhar a montagem do ambiente e as práticas de uma sala multisseriada, que recebe 
crianças de 3 a 6 anos. Partimos do pressuposto que a interação entre crianças de diferentes idades possibilita: (i) 
o exercício do olhar sensível entre as crianças e o reconhecimento das habilidades do outro e de si mesmo, já que 
é possível aprender com um parceiro mais novo ou mais velho, a depender do tema e (ii) maior flexibilidade para 
o tempo e ritmo individual de aprendizagem da criança. Para construirmos esse ambiente nos inspiramos na 
teoria de Maria Montessori que enfatiza: a necessidade de ofertarmos materiais que atendam a curiosidade de 
todas as faixas etárias; uma seleção prévia de materiais com base no mapeamento do grupo; a possibilidade da 
livre escolha, isto é, a condição de a criança escolher a proposta que vai explorar e, por fim, um adulto observador, 
que acompanha a criança e planeja novas estratégias.
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OS BENEFÍCIOS DO ESPAÇO PROJETADO E 
PREPARADO PARA A CRIANÇA DE 1 A 2 ANOS

Autoria: Thalyta Bagnato Turbuk [thalytabagnato@gmail.com]
Josiane Alcantara Santana Volpini [josi@theupschool.com.br] 

Instituição: uP School Berçário e Educação Infantil Bilíngue
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Este trabalho visa a compartilhar a experiência da montagem de um espaço preparado e estruturado para atender às 
necessidades das crianças de 1 a 2 anos desde o projeto arquitetônico. É por meio deste espaço que nossas crianças 
estão sendo provocadas em todas as suas capacidades: cognitiva, psicomotora, sensorial e emocional. A criança dessa 
faixa etária é curiosa e sua grande conquista é a marcha, permitindo o deslocamento de um ambiente a outro, bus-
cando novas maneiras de andar, subir, descer. Acreditamos que o aprendizado não se limita ao espaço interno da sala, 
mas se amplia com a exploração das áreas externas, as quais proporcionam momentos de descobertas tais como: 
variações climáticas, seco da areia  e molhado do rio, e inclusive o crescimento da melancia do nosso jardim. Enfim, 
uma infinidade de possibilidades que este espaço organizado e preparado proporciona, incentivando a autonomia e 
apostando na capacidade de cada criança de ser protagonista de seu processo de aprendizagem.  

SALA MULTISSERIADA: APRENDIZAGENS PELAS 
INTERAÇÕES E SOCIALIZAÇÃO ALÉM DO PROFESSOR

Autoria: Priscila Ferreira [scilinhaf@gmail.com]
Juliana Koch de Mendonça [juliana.k.mendonca@gmail.com]

Instituição: uP School Berçário e Educação Infantil Bilíngue
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto tem como objetivo explicitar como a aprendizagem acontece de forma natural por meio de interações 
entre crianças de diferentes idades dentro de uma sala multisseriada (crianças de 3 a 6 anos). O percurso de cada 
criança, único e singular, pode servir de inspiração e de fonte de conhecimento para seus pares e assim o processo 
de aprendizagem se dá pela troca entre aqueles mais experientes, que não necessariamente são os mais velhos. 
Observando e identificando, na ação das outras crianças, que o conhecimento não está restrito ao adulto, ele 
perpassa por múltiplas linguagens e várias personagens. 

VOCÊ ME ENSINA A OLHAR QUE 
EU LHE MOSTRO O MUNDO

Autoria: Marcia Maria Sales Barbosa Silva [marciamsbs@yahoo.com.br] 
Ariane Regina Barbosa [anerbarbosa@gmail.com]

Instituição: uP School Berçário e Educação Infantil Bilíngue
Área: Formação continuada de professores

Esse trabalho pretende compartilhar a experiência vivida na formação de pedagogo focada na sensibilização do 
olhar  para a criança pequena e suas necessidades. Um dos grandes desafios foi ajustar a conduta e a comunicação 
(não verbal) do bebê com o adulto de referência, garantindo que ele seja respeitado e desafiado, instigado e aco-
lhido, enfim, compreendido para que possa crescer ao mesmo tempo em que acomoda aquilo que já aprendeu. A 
formação foi o caminho escolhido por nós para transformar esta relação, adulto/criança, fonte de aprendizagem 
mútua e autoconhecimento, ao proporcionar às crianças experiências significativas.O investimento nesse tipo de 
formação, que promove e possibilita o desenvolvimento do adulto, visa a assegurar qualidade nas relações para 
que haja aposta no potencial das crianças à medida que se conhece e aprimora sua prática. 
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WE´RE GOING ON A HUNT
Autoria: Bianca da Silva Mauro [biancasilvamauro@gmail.com] 
Instituição: Wish School
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto partiu do interesse dos alunos pela história "We're Going on a Bear Hunt" de Michael Rosen e pelo 
personagem principal, o Urso. Consultamos enciclopédias, assistimos a vídeos e documentários, fomos ao zooló-
gico e construímos uma caverna na escola. Além disso, utilizamos essa história como inspiração para que cada 
criança construísse seu respectivo livro, utilizando diversas técnicas artísticas e desenvolvendo sua própria narra-
tiva, contando a história à sua maneira em português e em inglês. No final do semestre construímos uma grande 
instalação com inspiração na história e suas paisagens para a Mostra de Arte, as crianças puderam compartilhar 
com familiares e amigos as suas produções e seus conhecimentos. Foi também mais um momento para as crian-
ças entrarem na história. Concluindo, nós convidamos familiares e amigos para o lançamento dos livros que as 
crianças confeccionaram, foi uma manhã com direito a bolo de cenoura feito por elas  e muito orgulho de mostrar 
aos pais.
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Ensino

fundamental I

 Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral 
e escrita) e/ou verbo-visual, corporal, multimodal, 

artística, matemática, científica, tecnológica 
e digital para expressar-se e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes 
contextos e, com eles, produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

(Competências Gerais da Base Nacional Curricular Comum. Nº- 4)
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LEITURA X TECNOLOGIA
Autoria: Fabiana Aparecida Machado Souza Guimarães [profaby.g@gmail.com]
Instituição: Associação Literária e Educativa Santo André
Área: Língua Portuguesa

O projeto a princípio era incentivar nas crianças o gosto e o prazer pela leitura. No entanto, houve uma certa de-
mora em colocá-lo em prática, pois observaram-se em algumas crianças muitas dificuldades na leitura e escrita e 
outras, por serem portadoras de "dislexia" e "limítrofes". Contudo, percebeu-se nessas crianças um certo inte-
resse pelo uso das tecnologias. E foi a partir daí que surgiu a ideia de unir leitura e tecnologia, para que todos 
fossem estimulados. Durante o desenvolvimento do projeto, as crianças puderam, por meio de rodas de conversas, 
contação de histórias e junto com os recursos tecnológicos, como uso de tablet em sala de aula e de informática, 
computadores e lousa digital, produzir individual e coletivamente diversos textos, compartilhar experiências, gos-
tos e preferências, de forma prazerosa e divertida, chegando a resultados bem satisfatórios, principalmente com 
aqueles que apresentavam dificuldades. Houve também a colaboração dos pais.

AGRUPAMENTOS E PARCERIAS PRODUTIVAS 
EM SALA DE AULA: OFICINA DE JOGOS
Autoria: Cassia Mendes de Carvalho Furlan [cassiaprofess@hotmail.com]
Instituição: Associação Literária e Educativa Santo André
Área: Matemática

Estimular o trabalho em grupo é fundamental para uma aprendizagem significativa. O trabalho com oficina de 
jogos matemáticos estimula uma constante parceria entre os alunos e professores envolvidos.  Sendo assim, o 
projeto visa a troca de experiências, engajamento dos alunos na construção e pesquisa de jogos matemáticos rela-
cionados às matérias específicas dos conteúdos abordados em sala, estudo e socialização de regras. Além das ofi-
cinas "físicas", os alunos também contam com oficinas de jogos matemáticos online, onde o grupo faz uso de 
equipamentos tecnológicos, tornando as aulas ainda mais atrativas e eficientes. O objetivo desse trabalho é fo-
mentar a importância das atividades lúdicas. 

DESCODIFICANDO
Autoria: Fabiana Dolores Castilho Bordino de Campos [fabianabordino@hotmail.com]
Instituição: Associação Literária e Educativa Santo André
Área: Matemática

Vivemos em um mundo totalmente visual, aonde as informações nos chegam codificadas. Ganhamos o direito às 
informações a partir do momento em que somos capazes de entender esses códigos.  O projeto Descodificando, 
além de habilitar os alunos a vários desses códigos, busca despertar o interesse e a criatividade das crianças, tor-
nando-as críticas e aptas a interagir na sociedade.
Como segundo plano, mas não menos importante, o projeto anseia trabalhar as questões sociais. Não apenas 
mostrando problemas, mas propondo questionamentos e ações junto à comunidade. O trabalho interdisciplinar 
tem a proposta de globalizar o conhecimento, em vez de seccioná-lo. Ao tornar o conhecimento mais amplo, é 
mais provável que a aprendizagem aconteça, pois são despertadas as inteligências múltiplas e o ato da descoberta 
se torna mais prazeroso.
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DR SEUSS' INCREDIBLE WORLD
Autoria: Patricia Areias Fernandes [patricia.fernandes@aubrick.com.br] 

Instituição: Língua Estrangeira: Inglês
Área: Aubrick Escola Bilíngue Multicultural

O projeto Dr Seuss' incredible world foi elaborado para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I. Esse trabalho 
visou a expandir repertório literário na língua inglesa, desenvolver a escrita por meio da relação som/grafia na se-
gunda língua e ampliar a consciência fonética dos alunos.  Ao ler diversos livros de Dr Seus, os alunos tiveram a 
oportunidade de reconhecer e, posteriormente, criar rimas. A ampliação de vocabulário e o desenvolvimento do 
processo de leitura e escrita dos alunos contribuiu para a formação de leitores mais fluentes e entusiasmados.

ME IN A BAG
Autoria: Ana Angélica de Alencar Melo Massaro Suriani [anangelicamelo@gmail.com]

Instituição: Aubrick Escola Bilíngue Multicultural
Área: Língua Estrangeira: Inglês

O projeto Me in a Bag tem como proposta conhecer um pouco mais sobre cada aluno por meio de objetos e fotos 
que o representem, que expressem seus gostos e preferências ou o reportem a momentos inesquecíveis que viveu 
e pessoas que lhe são importantes. Durante esse trabalho, em momentos predeterminados, uma das crianças é 
encarregada de trazer de casa a “bag” (sacola confeccionada pela escola para esse fim e decorada pelos alunos ao 
longo do projeto), contendo objetos significativos para ele. Durante a roda, o aluno responde às perguntas de seus 
colegas sobre cada item. Com duração de um trimestre, o projeto traz a possibilidade de o trabalho no eixo de 
Linguagem de desenvolver e aprimorar a oralidade na língua inglesa, trabalhando de maneira interessante e mo-
tivadora, a fluência e a acuidade, especificamente em aspectos relacionados a perguntas e respostas na língua in-
glesa (Wh-questions, Yes-No questions, auxiliares, verbo to be, tempo presente e passado etc).

POEMAS E COMIDINHAS
Autoria: Renata de Souza Santos [renatainteracao@gmail.com] 

Daiane Cristina Dias Santos [daiavida.dcds@gmail.com]
Instituição: Centro Educacional Interação

Área: Língua Portuguesa

A poesia mexe com o imaginário da criança, levando-a a expressar desejos, sentimentos, descobrindo que se pode 
brincar com as palavras. Essa linguagem está presente no dia a dia de todas as pessoas, e é cada vez mais necessária 
à vivência humana por ser uma das mais representativas formas de arte.
Foi pensando nesse encantamento, nesse entusiasmo que a poesia oferece, que esse trabalho foi desenvolvido, 
procurando, por meio desse projeto, proporcionar atividades que dessem espaço para que as crianças pudessem, 
ler, criar, cozinhar, explorar, compreender,  construir saberes, aprender e brincar com a magia que existe nas poe-
sias, o que facilitou o processo de alfabetização pois despertou o gosto pela leitura e o envolvimento com as ativi-
dades propostas. 
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INICIAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO COM 
PRODUTOS DA VERMICOMPOSTEIRA
Autoria: Marcília Tiaki Nakai Kawata [marciliak@pioneiro.g12.br] 
Thaís Leonardi Sarra [thaisls@pioneiro.g12.br]
Instituição: Centro Educacional Pioneiro
Área: Ciências Naturais

Este projeto foi delineado para discutir os processos que poderiam reduzir a quantidade de resíduos sólidos des-
cartada pelo refeitório da escola e alinhar com o desenvolvimento de noções básicas de empreendedorismo para 
alunos dos 4ºs anos do EF-1. Para que as informações fossem contextualizadas com os conteúdos da área de 
Ciências, tomamos o tema Decomposição e embalagem do livro didático.
Em uma atividade experimental para identificar as melhores condições para a decomposição foram testados solo 
úmido x seco; com ou sem microrganismos; com ou sem minhocas; enterrados ou mantidos na superfície).
Um jogo no Scratch foi criado para usar as informações obtidas nas pesquisas. Para comercializar o húmus e o 
chorume cada sala criou sua empresa: PioAdubo, PioChorume, Composteria, Adushow e PioComposta. 
Folders, flyers, embalagem diferenciada e cálculo do custo do produto e margem de lucro foram apresentados para 
um público de 300 pessoas e uma banca de especialistas.

UM ENCONTRO ENTRE AS LINGUAGENS NO 
ATELIÊ DE ARTES DO PERÍODO INTEGRAL
Autoria: Aline Leão do Nascimento [aline_leaonascimento@hotmail.com]
Instituição: Colégio Anglo 21
Área: Arte: Artes Plásticas

O objetivo do trabalho foi o de promover, no ateliê do período integral, o contato das crianças de 6 aos 10 anos a 
um contexto de criação que considera a relação entre a arte e outras linguagens — da palavra à comida — a partir 
da manipulação de materialidades diversas. Desse modo, conectados a uma vivência com a arte à luz de uma visão 
contemporânea, buscou-se sensibilizar o olhar das crianças sobre o mundo de um jeito em que reconheçam a in-
ter-relacão das coisas e o quanto ganha de sentido a experiência quando as coisas são compreendidas juntas e não 
separadas. Consideramos como proposta potente a intersecção entre as linguagens diversas, porque permitiu 
desdobramentos interessantes e a proposição de experiências enriquecedoras para as crianças no terreno das artes 
e da vida. Esse contexto tornou fecundo o desenvolvimento de uma postura ativa de pesquisa e investigação for-
mal por parte da criança diante da materialidade em mãos, convivendo com o processo de criação com autonomia.

AULA HÍBRIDA COM O CORDEL
Autoria: Matildes Rodrigues de Aquino [profmatildes@gmail.com]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Língua Portuguesa

Os alunos digitaram os cordéis usando o "QR CODER". No intervalo, de um dia combinado com a coordenação, 
eles apresentaram suas produções utilizando o recurso da rádio Líder Anglo. Eles envolveram todos os alunos de 
outras turmas para improvisar uma poesia de cordel no microfone. No mesmo dia houve uma exposição das xilo-
gravuras produzidas por eles no varal com prendedores.
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JORNAL DAS FERINHAS
Autoria: Rosana Rodrigues [rosana.rodrigues2507@gmail.com]

Cristina Fogaça de Sequeira 
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba

Área: Língua Portuguesa

Vamos fazer um jornal? E assim surgiu o JORNAL DAS FERINHAS...
Esse projeto  demonstrou um trabalho multidisciplinar elaborado a partir das propostas do bimestre, para o 3º 
ano do Ensino Fundamental.
Envolveu todos os professores e também abarcou as habilidades socioemocionais. 
As reportagens seguiram os interesses dos alunos e os conteúdos específicos trabalhados em classe.
Tudo feito com muito cuidado e dedicação. O resultado foi surpreendente.

ATIVIDADES DIFERENCIADAS POR 
HIPÓTESES DE ESCRITA

Autoria: Ana Carolina Corrêa de Almeida [ana.almeida@arbos.com.br]
Michelli Cristina Vieira dos Santos Mizumoto [michelli.santos@arbos.com.br]

Instituição: Colégio Arbos
Área: Língua Portuguesa

Essa prática de atividades diferenciadas por hipóteses de escrita é feita em sala de aula, nos grupos de trabalhos 
ou em duplas produtivas, em que as crianças são separadas por níveis de escrita e leitura, sendo desafiadas dentro 
das suas limitações. Essas atividades, junto com a orientação e mediação do professor, possibilitam uma evolução 
significativa durante o processo de alfabetização. Para que tudo aconteça utilizamos diversos recursos como: ati-
vidades em folhas, atividades no caderno, atividades da apostila UNO I e o uso da tecnologia com aplicativos. 
Essas atividades são aplicadas com crianças que estão no 1º ano do Ensino Fundamental I.

A MÚSICA COMO RECURSO OTIMIZADOR 
DA APRENDIZAGEM

Autoria: Caroline Freire Alves [carol@colegioautentico.com.br] 
Juliana da Silva Hernandes [juliana@colegioautentico.com.br] 

Adriana Cavalcanti [proadriana@colegioautentico.com.br]
Instituição: Colégio Autêntico

Área: Língua Portuguesa

A música cada vez mais vem sendo utilizada como um recurso de fixação e encantamento em sala de aula. Estudos 
comprovam a eficácia dessa ferramenta no aprendizado de alunos com dificuldades, distúrbios de aprendizagem 
ou com necessidades especiais. A música, de forma prática, simples e descomplicada, trabalha as emoções, desen-
volve o cognitivo, transmite ideias, informa e faz parte da comunicação social, atendendo as variadas competên-
cias no âmbito escolar. 
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PROJETO ARMORIAL: RESGATANDO ASPECTOS 
DA CULTURA NORDESTINA COM ESPAÇOS 
DE CONVIVÊNCIA MULTIETÁRIOS
Autoria: Daniela Siqueira Lima [danislima86@hotmail.com]
Paula Emiliana de Oliveira Queiroz Novaes [paulaemiliana@colegioavance.com.br]
Instituição: Colégio Avance
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse trabalho consiste em um relato de experiência com alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental do Co-
légio Avance, situado em Recife. Nele nós desenvolvemos uma aprendizagem com metodologias ativas aplicadas, 
transformando as salas de aula em espaços de convivência multietários e rotacionais. Trabalhamos o projeto de-
senvolvendo o tema "Movimento Armorial". Os alunos puderam aprender mais sobre a sua própria cultura (nor-
destina) e realizaram pesquisas com uso da tecnologia e atividades de "mão na massa", construindo cordéis, 
pinturas de tela, artesanato em argila e artes de paisagens de sua cidade, com desenhos, recortes e colagens. A 
partir desse projeto as crianças desenvolveram mais a sua autonomia, com os trabalhos grupais, compartilhando 
saberes com alunos de diferentes faixas etárias, tendo mais empatia com os colegas, além de terem desenvolvido 
um sentimento de pertencimento a sua cultura regional, que puderam compartilhar em uma culminância expo-
sitiva de suas produções.

TRIP & TALK: EXPLORING NEW WORLDS
Autoria: Emmanuel Gutemberg de Araujo Chagas [emmanuel@colegioavance.com.br]
Instituição: Colégio Avance
Área: Língua Estrangeira: Inglês

O presente trabalho consiste em um relato de experiência do projeto Trip & Talk, um intercâmbio interestadual, 
desenvolvido dentro do Programa Bilíngue do Colégio Avance, em Recife, para as turmas do 1º ao 5º ano do En-
sino Fundamental, visando a promover, estimular e intensificar a aquisição da língua inglesa. Nesse projeto foi 
possível desenvolver habilidades no âmbito social e cotidiano, por meio de uma aprendizagem mais significativa, 
com uma troca de saberes e monitoria entre os alunos participantes ao conhecer a cultura em que estão inseridos 
para que haja o desenvolvimento integral e contínuo do idioma. Foram criados espaços multietários que possibili-
tam diálogos contínuos e ocorreu participação em atividades lúdicas que estimulam o artístico, o acadêmico e o 
atlético de cada aluno, com a convivência e compartilhamento de experiências com os estudantes da escola da região 
visitada. O resultado foram alunos mais motivados para o processo de aprendizagem e à vontade com o idioma. 

ENSINANDO RESPEITO POR MEIO DA MÚSICA
Autoria: Marcia Helena Gioia Martins [marciahelenagioia@gmail.com]
Instituição: Colégio Batista Brasileiro
Área: Arte: Música

Esse projeto visa a promover uma rotina semanal, na qual cada aluno da classe tem oportunidade de trazer uma 
de suas músicas prediletas, para uma atividade de escuta musical. A proposta é desenvolver no aluno a segurança 
em apresentar-se diante de um público e tem como objetivo principal trabalhar o respeito pelo gosto e preferência 
musical dos participantes. 
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PROJETO LIVRO: “O CIRCO ENCANTADO DO 1º ANO”
Autoria: Karina Souza de Oliveira [karina.oliveira@colegiocarbonell.com.br]

Patricia dos Santos Sentino Pisaneschi [patricia.pisaneshi@colegiocarbonell.com.br]
Juliana Paulo Valverde [juliana.valverde@colegiocarbonell.com.br]

Instituição: Colégio Carbonell
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Nesta faixa etária, as crianças encontram-se na fase do realismo imaginário, em que pensam que a imitação repre-
senta a realidade. Para elas, as coisas são vivas e dotadas de intenções e sentimentos.
Momento propício de proporcionar momentos de prazer por meio da leitura, ampliando vocabulário e a organi-
zação de pensamentos na construção de um livro encantado. 

BULLYING, CYBERBULLYING E INDISCIPLINA
Autoria: Gabriela Morelli Macedo [gabriela.macedo@colegiocarbonell.com.br]

Vanessa Spedo Rodrigues de Oliveira [vanessa.oliveira@colegiocarbonell.com.br]
Gabriela Morelli Macedo

Instituição: Colégio Carbonell
Área: Sociologia, Antropologia e Política

A escolha do projeto Bullying, Cyberbullying e Indisciplina se deu a partir da análise do modo como as crianças 
percebem e entendem a necessidade de orientação, atenção e reflexão a respeito do problema.  

COLABORA — UMA AGÊNCIA DE 
EDUCAÇÃO COLABORATIVA

Autoria: Dária Teixeira Passos [profdaria@colegionovomundo.com.br]
Instituição: Colégio COC Novomundo

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Já pensou em transformar sua sala de aula em uma grande contação de histórias? O projeto "Colabora" traz essa 
proposta de uma forma simples, atual e dinâmica. Incentivando a colaboração, utilizando ferramentas digitais 
Google para educação e contando com professores especialistas extremamente engajados, os pequenos puderam 
experimentar um formato de sala de aula que explora as habilidades e estimula a colaboração. E então, vamos 
mergulhar nessa história?
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JORNAL — UMA FERRAMENTA INTERDISCIPLINAR
Autoria: Iara Otilia Russo de Oliveira Ramos [iarabt62@gmail.com]
Renata Palladino De Bene [rpbene@uol.com.br]
Sheila Luci Pinto Bontorim [sheilalp@uol.com.br]
Instituição: Colégio Cristo Rei
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Em tempos de interatividade, nos quais os aparelhos eletrônicos ganham espaço fundamental na vida das crianças, 
formar leitores habituais e cidadãos bem informados não é tarefa fácil.
Utilizar o jornal Joca como um instrumento pedagógico e levá-lo para dentro da sala de aula, transformou-o em uma 
ferramenta para a motivação do ensino e uma maneira prática de formar cidadãos mais informados e participantes.
O trabalho com o jornal em sala de aula apontou um novo contorno do pensar e agir por meio da leitura e da 
manipulação. Trouxe a oportunidade de refletir e trabalhar diferentes conteúdos abrangendo diversas matérias de 
maneira lúdica e agradável. Permitiu, principalmente para novos leitores, a chance de acesso ao recurso jornal, 
como um estímulo ao prazer de ler, vinculado à realidade social e uma alternativa para demonstração de atitudes 
cidadãs, por parte dos leitores, diante das informações por ele veiculadas. 
O jornal passou a ser, então, um meio para se desenvolver uma nova proposta pedagógica na escola, já que envolve 
todas as áreas do conhecimento.
O estudo e a leitura do jornal dentro de um contexto pedagógico do conteúdo, em alguns casos, é muito mais bem 
sucedido do que o simples uso do livro didático.
Esse trabalho aprimorou o exercício contínuo de expressão verbal e escrita, contribuindo para o acréscimo e a 
ampliação do vocabulário e para a compreensão de textos, melhorando muito a qualidade das intervenções ver-
bais realizadas pelos alunos.
Outro aspecto importante é a variedade de informações e imagens.  Elas garantiram e estimularam a imaginação 
e criatividade, o levantamento de hipóteses e a curiosidade, o que impulsionou o aprender natural e espontâneo. 

AFINAL, ERA UMA VEZ?
Autoria: Simone Lima Amaral da Costa [fundamental1@colcristorei.com.br]
Fernanda Veríssimo Morgado [fernanda.morgado@colcristorei.com.br]
Maria Carolina de Medeiros Bianchi [mariacarolinabianchi@colcristorei.com.br]
Instituição: Colégio Cristo Rei
Área: Língua Portuguesa

“Era uma vez” é a expressão mágica que inaugura o mundo dos contos infantis. O tema foi escolhido porque mui-
tas crianças têm o primeiro contato com esses textos antes mesmo de saber ler, como parte da tradição oral 
transmitida mundialmente, e, em especial, porque elas apreciam bastante essas histórias. A proposta aos profes-
sores e alunos foi criar um reconto que deveria ser baseado em um conto tradicional, citar um bioma brasileiro e 
estar situado em um lugar e época (espaço geográfico e tempo histórico). Além disso, as educadoras trabalhariam 
com as crianças algumas técnicas de artistas consagrados na Semana de Arte Moderna de 1922, marco histórico 
na história da cultura brasileira. Assim, o trabalho do Ensino Fundamental I consistiu em colocar as crianças em 
contato com os contos, os biomas e as obras de arte e, com esse vasto repertório, deixá-las usar a imaginação. O 
desenvolvimento do projeto apresenta aos leitores o encantamento literário e a capacidade de criação dos alunos. 
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O USO DO GÊNERO LISTAS NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Autoria: Amanda Ruas da Silva [amanda.ruas@colcristorei.com.br]
Bruna Clasen [bruna.clasen@colcristorei.com.br]

Priscila Costa [prii-costa@uol.com.br] 
Instituição: Colégio Cristo Rei 

Área: Língua Portuguesa

Trabalho baseado no livro Listas fabulosas de Eva Furnari.
O desenvolvimento desse trabalho ao longo do ano proporcionou momentos prazerosos de leitura e inseriu os 
alunos de maneira lúdica ao mundo letrado, de forma com que seus interesses fossem crescendo cada vez mais.
Durante o processo de desenvolvimento do projeto, oferecemos propostas que aguçassem a curiosidade e inte-
resse das crianças, fazendo com que os alunos se envolvessem com a leitura do livro, vivenciando cada ideia fabu-
losa dos personagens, além do forte interesse pela escrita e leitura desse gênero textual. 
Durante todo o processo os alunos foram protagonistas do saber e o projeto teve como produto final a criação de 
uma carteirinha de sócio do clube das Listas Fabulosas, finalizando nosso projeto com o encantamento hilariante 
dos personagens de Eva Furnari.

A PRODUÇÃO DE TEXTOS NA APRENDIZAGEM CRIATIVA
Autoria: Bianca Venturi [biancaventuri@outlook.com] 

Instituição: Colégio Dante Alighieri
Área: Língua Portuguesa

O objetivo desse trabalho é oferecer aos alunos oportunidades para desenvolverem sua criatividade em suas pro-
duções de textos. Os gêneros textuais são o ponto de partida dos trabalhos, mas as práticas pedagógicas inspira-
das nas metodologias do Design Thinking e da Aprendizagem Criativa são essenciais e efetivas para uma 
aprendizagem mais significativa e facilitadora do processo de criação e execução de textos de determinados gêne-
ros textuais. De maneira geral, ainda que com suas dificuldades e habilidades específicas, os alunos que partici-
pam dessas atividades desenvolvem produções de texto com muito mais qualidade e personalidade. A criatividade 
explorada e fomentada também contribui para que seus textos fiquem mais interessantes e curiosos, mas sem que 
exagerem e fiquem sem sentido para o leitor. O engajamento e o encantamento dos alunos com as práticas de es-
crita são, por fim, um resultado muito relevante do uso dessas estratégias em sala de aula.

LETRAS, RIMAS E MUSICALIZAÇÃO COMO 
FERRAMENTAS PARA O APRENDIZADO 

DE LÍNGUA INGLESA
Autoria: Maria Regina Violante [mariaviolante@gmail.com]

Instituição: Colégio de Aplicação de Resende
Área: Língua Estrangeira: Inglês

A comunicação apresenta atividades realizadas em 2017 e 2018, com alunos de Língua Inglesa do Fund 1, em uma 
escola particular, no interior do Rio de Janeiro. Nas aulas regulares foram utilizadas letras, rimas e canções de 
autoria própria, associadas a atividades de musicalização, que tinham como objetivo facilitar o aprendizado da 
língua estrangeira,  além de ampliar a conscientização sonora nas crianças e criar um ambiente prazeroso de 
aprendizagem. Futuramente será confeccionado um CD no qual crianças poderão levar para casa o resultado de 
sua produção.
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HISTÓRIAS CONTADAS NO TEMPO
Autoria: Marielci Cristine Marçal [marielcicristine@dombosco.sebsa.com.br]
Instituição: Colégio Dom Bosco — Unidade Ahú
Área: História

A contação de histórias é uma importante fonte histórica, tendo sido usada em todos os períodos da história da 
humanidade. No projeto, buscamos utilizar esse gênero textual no contato dos alunos com pessoas mais velhas, 
que quisessem compartilhar alguma experiência de vida. Convidamos diferentes pessoas para contribuir no pro-
jeto e  semanalmente um horário de aula foi disponibilizado para receber visitantes, que trouxeram histórias en-
graçadas, música, poesia, sonhos que se tornaram realidade, infâncias queridas, lições aprendidas. Os alunos 
registraram todas as histórias que ouviram, e produziram com muita atenção e capricho pequenos livros ilustra-
dos que foram disponibilizados à comunidade escolar e permitiram que as belas histórias fossem guardadas para 
as futuras gerações. O projeto envolveu toda a comunidade escolar, aproximando ainda mais professores, alunos 
e familiares e permitindo que a aprendizagem acontecesse de forma mais dinâmica, interativa e divertida.

EMPREENDEDORISMO E ÉTICA: CONSTRUINDO A 
IDEIA DE PROFISSÃO COM ARTE E DIVERSÃO
Autoria: Kelly Cristina Ferreira Bertini [kellybertini@yahoo.com.br]
Vitoria Oliva Perrici [vitoriaoperricci@ig.com.br]
Nilza Aparecida Sbravati Pitondo [nilza@colegioeduardogomes.com.br]
Instituição: Colégio Eduardo Gomes
Área: Outra: Arte e Ética

Os alunos do 2º ano aprenderam, nas aulas de Empreendedorismo e Ética, que não há a profissão do futuro, e sim 
o profissional do futuro, altamente diferenciado e agregador em suas relações, sejam pessoais ou profissionais.  
Conheceram um pouco mais sobre a profissão do palhaço. Para um momento lúdico, na aula de Arte, confeccio-
naram uma gravata de palhaço. A fim de conhecer como um palhaço se prepara para exercer sua profissão, os 
alunos se caracterizaram com cabelo, nariz e gravata de palhaço para uma linda foto. Com o intuito de eternizar 
esse momento de diversão e aprendizado, os alunos pintaram seus porta-retratos, e, como recordação, levaram 
para casa.

HERBÁRIO
Autoria: Tânia Pequeno de Souza [tania@colegioeduardogomes.com.br] 
Fernanda Rossini [fernandarossi@colegioeduardogomes.com.br]
Instituição: Colégio Eduardo Gomes
Área: Ciências Naturais

Quando criamos um ambiente de curiosidade, interatividade, construção coletiva e ludicidade, o processo de 
construção do conhecimento torna-se significativo e, consequentemente, prazeroso.
Este projeto foi pensado a partir da proposta do material utilizado pelos alunos e teve como objetivos vivenciar, 
por meio de atividade prática, a produção de um herbário, e conhecer diferentes tipos de folhas.
Ao colaborar para a construção do herbário o aluno adota uma postura de pesquisador e participa efetivamente, 
além de tirar conclusões sobre o aprendizado durante esse período, pois o processo permite aos alunos a com-
preensão de como se faz e para que serve. 
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CANVAS — IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 
FERRAMENTA ESTRATÉGICA NO PLANEJAMENTO 

PEDAGÓGICO DO FUNDAMENTAL I
Autoria: Maria Clara Pitol Jucá [maria.pitol@elvirabrandao.com.br]

Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Formação continuada de professores

Para inovar o planejamento pedagógico, integrando objetivos de aprendizagem, metodologias, atividades e avalia-
ção, o Canvas, ferramenta de planejamento estratégico, foi adaptado ao formato educacional para que todos os 
componentes curriculares do ano, com seus objetivos de aprendizagem, objetos do conhecimento, entre todo o 
trabalho a ser feito para desenvolvê-los, fossem planejados de forma articulada e dinâmica, a partir das competên-
cias e das habilidades da BNCC.
Organizado em 16 blocos, tendo como referência as habilidades e competências a serem desenvolvidas em cada 
ano, o Canvas passou a ser, a partir de janeiro de 2018, o instrumento de planejamento pedagógico do Fundamen-
tal I, com acompanhamento semanal da gestão, além de formação constante.

A ESCOLA EM MOVIMENTO, UM ENCONTRO ENTRE 
O CORDEL, O BAIÃO E A XILOGRAVURA

Autoria: Marisa Trevilato [marisa.trevilato@elvirabrandao.com.br]
Raul Alves dos Santos [raul.santos@elvirabrandao.com.br]

Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa o encontro poético da Língua Portuguesa, em forma de cordel, com a atmosfera artística, per-
meando o ritmo do baião, a dança, a arte em madeira e a xilogravura, resultando em um protagonismo esplêndido 
na nossa festa “São João de Campina Grande”.

DA DESCOBERTA À AUTORIA 
Autoria: Juliana Protásio Cruz Cipriani [juliana.cipriani@elvirabrandao.com.br]

Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Língua Portuguesa

Quando uma criança adquire o poder de uso das palavras, muito mais do que decorar símbolos e normas, ela en-
contra-se imersa em um profundo processo de autoconhecimento e de empoderamento de si mesma, pois torna-

-se capaz de interpretar o mundo com seus próprios olhos e de expressar o que vê.

AMANDA NO PAÍS DAS VITAMINAS
Autoria: Gleide Marques Silva de Matos [glelus@hotmail.com] 

Instituição: Colégio Genius — Campinas
Área: Língua Portuguesa

O objetivo desse projeto é propiciar o contato direto com informações importantes sobre alimentação e saúde.
Sabemos que existem dificuldades relativas à alimentação no cotidiano da maior parte das famílias. A escola não 
tem a pretensão de solucionar ou oferecer receitas mágicas, mas quer valorizar a reeducação alimentar, aproxi-
mando o aluno de alimentos que proporcionem uma vida mais saudável. 
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APOIO ESCOLAR
Autoria: Michelle Cristina Vieira da Silva [micris_vieira@hotmail.com]
Joyce Heloisa dos Santos Gadioli 
Instituição: Colégio Genius — Campinas
Área: Língua Portuguesa

O projeto teve como base a utilização digital de tablets e jogos pedagógicos diversificados, elaborados pela profes-
sora, com palavras e imagens que instigavam o desejo nos alunos de retornarem para o próximo apoio. O resul-
tado, no fim do ano, foi espetacular.

DESVENDANDO OS MISTÉRIOS DA LEITURA
Autoria: Flávia Regina Rola [flavinha.regi@gmail.com]
Instituição: Colégio Genius — Campinas
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa a trabalhar o gosto pela leitura de maneira a estimular a curiosidade e a descoberta de livros que 
apresentem um certo mistério. Dentro dele, buscamos trabalhar o "medo" que pode muitas vezes atrapalhar o 
aprendizado e a interação social.

IMIGRANTES E REFUGIADOS — UMA 
VIAGEM PELA LITERATURA
Autoria: Lia da Silva Granado [liagranado@hotmail.com] 
Instituição: Colégio Hugo Sarmento
Área: Língua Portuguesa

Nossos alunos têm muito acesso às informações e estão conectados a tudo o que se passa no mundo. No ano de 
2017, notícias sobre refugiados estavam por toda parte e adentraram nossas salas de aula. Pensando na potencia-
lidade e importância do tema, o Colégio Hugo Sarmento propôs um projeto coletivo:  Movimentos da humani-
dade no espaço e no tempo. Uma das nossas grandes preocupações era a de nunca perder o caráter humano. Afinal, 
estamos falando da vida de milhares de pessoas que têm suas aflições, angústias, sonhos e esperanças. Durante 
todo o projeto fizemos pesquisas, entrevistas, visitas a museus, e trabalhamos com alunos pequenos a Literatura, 
o que foi de vital importância, porque ela conseguiu propor questionamentos, tocar e responder algumas de 
nossas dúvidas. Os alunos se envolveram muito com nossas leituras, pesquisas, discussões e produções. Ao final, 
toda a escola realizou uma Mostra de Arte com um pouco do que cada um aprendeu e refletiu sobre esse tema. 

RECREIO INTERATIVO
Autoria: Priscilla Alessandra Silva de Oliveira Costa [priemalu@gmail.com]
Rosana Siqueira Santiago [rosanasiqueirasantiago@gmail.com]
Instituição: Colégio Interativa — Londrina
Área: Outra: Interdisciplinar

Esse projeto tem como objetivo estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis durante o recreio, por meio de 
jogos, brincadeiras  música, diminuindo assim, consideravelmente, o número de acidentes, mediante o estímulo 
de brincadeiras dirigidas. Desenvolver laços de amizade partilha solidariedade, ajuda mútua, coleguismo, fazendo 
com que o breve momento do recreio seja único, alegre e feliz.
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A AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO 
DE APRENDIZAGENS

Autoria: Caroline Farias de Castro Lourenço [carolineieij@gmail.com]
Instituição: Colégio Interativa — Londrina

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O presente trabalho busca discutir aspectos importantes sobre a avaliação no Ensino Fundamental I. A avaliação 
é uma prática que se faz presente nas mais diferentes disciplinas e que tem papel importante no processo de en-
sino e aprendizagem.
O trabalho discute práticas avaliativas não tradicionais e seus impactos para aprendizagem dos alunos. As ativi-
dades propostas levam em conta as diferentes formas de aprender e a importância do lúdico nessa fase da criança.

A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA COMO FERRAMENTA 
DE APRENDIZAGEM NO FUNDAMENTAL I

Autoria: Maria Fernanda da Costa Xavier [maria.fernandaxavier@hotmail.com]
Kátia Peixoto Iziliano Pereira [katia.iziliano@gmail.com]

Instituição: Colégio Interativa — Londrina
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Foram objetivos do projeto permitir que o aluno explore diferentes ferramentas de pesquisa e possibilitar o desen-
volvimento da autonomia e conhecer a importância dos órgãos dos sentidos e seu funcionamento, associando-os 
à percepção do ambiente. A proposta foi desenvolvida em quatro dias, com alunos do 3° ano do Colégio Intera-
tiva. Trabalhou-se com 5 espaços colaborativos, que corresponderam aos 5 sentidos. A primeira ferramenta utili-
zada foi o iPad, seguido dos livros didáticos utilizados em sala de aula, além de possibilitar o uso da biblioteca e 
laboratório de ciências. Os grupos discutiram entre si as informações obtidas durante as aulas sob mediação das 
professoras, o que culminou em uma atividade prática. Verificou-se que o desenvolvimento das crianças foi efetivo 
ao utilizar-se esta prática pedagógica e elas demonstraram autonomia ao realizá-la. A turma compreendeu a im-
portância dos sentidos e relataram que surdos e mudos se comunicam em outra linguagem. 

ESTUDO DA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE CASINHA 
"PET", CONSTRUÍDA COM MATERIAL RECICLADO

Autoria: Wagner Westin Rocha [wagner_westin@hotmail.com] 
Silvia Regina Volpone dos Santos [silviavolpo@hotmail.com]
Paulo Sérgio de Camargo Filho [paulocamargo@utfpr.edu.br] 

Instituição: Colégio Interativa — Londrina
Área: Física

Motivados pela investigação sobre o comportamento térmico de diferentes materiais, os estudantes aceitaram a 
proposta de construção de uma casa “PET”, buscando verificar se a variação influenciaria no conforto térmico da 
casinha de seus animais de estimação. Para tanto foram utilizados retalhos de madeira, restos de isopor, latinhas 
de alumínio, caixas de leite longa vida, cola quente. Para que houvesse o estudo das diferenças, decidimos cons-
truir 3 protótipos. Estabelecendo quais seriam as diferenças de temperatura de uma casa em relação a outra, op-
tou-se por colocá-las lado a lado sob sol, a cada 30 minutos um aluno diferente ia até as casinhas e anotava qual 
era a temperatura indicada no termômetro. Isso ocorreu ao longo do dia todo, levando a concluir que materiais 
diferentes poderiam trazer conforto térmico diferenciado para seus bichos com diferenças podendo chegar a 10 
graus célsius.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA APRENDIZAGEM 
COM O AUXÍLIO DE JOGOS MATEMÁTICOS 
Autoria: Francielle Fernanda Tonza Vasconcelos [francielle_isaac@hotmail.com] 
Instituição: Colégio Interativa — Londrina
Área: Matemática

A Matemática está presente na vida da maioria das pessoas, mas é uma disciplina em que os alunos apresentam 
dificuldades e pela qual demonstram desinteresse. Para que os alunos possam dela se aproximar, nada melhor do 
que fazer isso brincando. 
Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos no Fundamental I, partimos da hipótese de que se os professo-
res utilizassem jogos matemáticos, os alunos poderiam ter menos dificuldades em compreender os conceitos es-
pecíficos, levando ao objetivo principal desse trabalho, que era o de identificar e consolidar o aprendizado das 
funções matemáticas.

EMPREENDEDORISMO: RECICLAGEM E ARTE
Autoria: Rosa Maria de Araujo Lima [rosamaisamor@hotmail.com]
Aline Mara Machado [aline-228@hotmail.com]
Instituição: Colégio Interativa — Londrina
Área: Outra: Empreendedorismo

Com o objetivo de incentivar as crianças a terem ideias e colocá-las em prática por meio de ações do empreende-
dorismo adaptado à realidade da escola, foi desenvolvido com os alunos do período integral de diferentes idades 
e do mesmo grupo, de 6 a 11 anos, um trabalho com materiais recicláveis disponíveis e lançados questionamentos 
às crianças de como poderíamos reutilizá-los. Vários produtos foram confeccionados valorizando a criatividade, 
autonomia, integração, além de trabalhar questões socioemocionais. O processo culminou na feira do empreen-
dedorismo, na qual foram organizados e comercializados todos os produtos criados pelas crianças, que venderam, 
embalaram e fizeram troco, arrecadando fundos e decidindo juntas o que fazer com o dinheiro, que foi o passeio 
ao cinema. Pode-se dizer que o resultado foi surpreendente, pois além de crianças mais seguras de suas próprias 
capacidades, tivemos um retorno mensurável aos olhos dos pequenos, que nesta fase ainda necessitam comprovar 
suas ações.

O ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL PARA 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Autoria: Arlene Cristina Fontanetti Christofoletti [arlene.fontanetti@colegiokoelle.com.br]
Maja Malena Garcia Callegari [maja.callegari@colegiokoelle.com.br]
Sibele Aparecida Lopes Geniselli [sibele.geniselli@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle
Área: História

Por meio da criação de livros didáticos digitais pelos docentes, orientados pela professora, doutora e historiadora 
Antonia Terra C. Fernandes, da USP e coautora dos PCNs, foram realizadas pesquisas sobre a história da cidade 
de Rio Claro, interior de São Paulo e do Colégio Koelle, que tem origem alemã e atualmente está com 135 anos. 
Durante as aulas, os alunos exploraram o Museu Theodor Kolle e criaram pequenas apresentações sobre os obje-
tos históricos dessa instituição,  que foram disponibilizadas através de QR code. Por ocasião da Casa Aberta, os 
alunos também organizaram uma exposição com peças que contam a história de suas famílias.
Esse projeto possibilitou a criação de conteúdos desafiantes e inspiradores que desenvolveram o pensamento in-
vestigativo e questionador, fazendo com que nossas crianças se percebessem como protagonistas da História.
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UM JEITO CRIATIVO DE ENSINAR 
HISTÓRIA EM CLASSES DE 2º ANO — 

PRAÇAS E JARDINS DE RIO CLARO
Autoria: Ana Carolina Gazana Martins [ana.martins@colegiokoelle.com.br]

Andrenilza Aparecida de Freitas Spatti [andrenilza.spatti@colegiokoelle.com.br]
Danielle Aparecida Zumpano de Toledo [danielle.toledo@colegiokoelle.com.br]

Instituição: Colégio Koelle
Área: História

O conhecimento do passado faz-se necessário para que a apropriação do presente adquira sentido e permita a 
construção de novos saberes por parte dos sujeitos envolvidos nesse processo. Desde cedo é fundamental que cada 
indivíduo seja capaz de desenvolver uma atitude questionadora e investigativa sobre a realidade que o cerca, com 
vistas a conhecer e compreender de que forma ela dialoga com o passado. Diante dessas considerações, o projeto 
desenvolvido teve, entre outros objetivos, a intenção de propiciar o estudo de praças e jardins da cidade, para que, 
a partir do conhecimento desses lugares tão carregados de significados, os alunos elaborassem hipóteses que ao 
serem investigadas permitiram o estabelecimento de relações com marcos históricos e importantes da cidade, do 
país e do mundo. Muitas habilidades foram exploradas nas mais variadas situações e permitiram que o ensino de 
História adquirisse um formato mais criativo e significativo, tornando-se divertido, dinâmico e motivador.

A SENSIBILIZAÇÃO SOBRE UM AMBIENTE 
COLETIVO E O BEM DO OUTRO

Autoria: Léa Maria Reginato Lunardi [lea.lunardi@colegiokoelle.com.br]
Sarah Wenzel Teixeira de Souza [sarah.souza@colegiokoelle.com.br]

Vanessa Aparecida Socoloviski Marchi [vanessa.socoloviski@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle

Área: Língua Portuguesa

Sabe-se a importância de manter um espaço destinado aos livros que deve ser organizado para que exerça a função 
de desenvolver o gosto e o hábito pela leitura. O presente trabalho perdurou todo o ano letivo e iniciou-se com a 
leitura de algumas histórias que elucidavam questões de empatia. A intenção com essas leituras foi de sensibilizar 
os alunos, propiciando momentos em que pudessem se colocar no lugar do outro. Então foram apresentados al-
guns problemas, como a falta de cuidado com a Sala de Leitura e a partir disso os alunos tiveram que buscar suas 
próprias soluções para resolvê-los. Dessa forma, criando uma cultura de cuidado e preservação do ambiente, essa 
responsabilidade foi transferida a eles. Os resultados obtidos com esse trabalho foram muito positivos pois, além 
da mudança de postura em relação à Sala de Leitura e a outros espaços coletivos, houve mudanças sobretudo nas 
relações entre os alunos. Esse trabalho surgiu diante de um problema e se tornou um projeto permanente.

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: PROCESSO 
CRIATIVO E MONTAGEM DE AUTORIA

Autoria: Caroline Wenzel Florindo [caroline.florindo@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle

Área: Outra: Eucação tecnológica

Esse projeto foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologias Aplicadas, na disciplina de Educação Tecnológica 
com os alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I. Nosso objetivo principal foi: promover, estimular e de-
senvolver a imaginação, a criatividade e a capacidade inventiva. Outros objetivos importantes foram: a) estimular 
o planejamento e execução de projetos; b) reconhecer, compreender o uso e aplicar conceitos tecnológicos; e c) 
aprender, colaborar e trabalhar em equipe. Durante seu desenvolvimento, os alunos foram estruturando um pro-
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jeto de autoria que resultou em um Manual de Montagem. Dentre as atividades propostas, os alunos executaram: 
pesquisa exploratória e ampliação do repertório no Google, planejamento e desenho dos projetos no aplicativo 

“Draw and Tell”, construção dos projetos usando o material da Lego, fotos das etapas de construção e organização, 
criação de um manual de montagens utilizando o aplicativo “Book creator”, troca de manuais e feedback. 

COZINHA MARAVILHOSA DO 1º ANO
 Autoria: Maria Angélica Yuriko Arata [angelicayurikko@gmail.com] 
Demetria Michelli
Instituição: Colégio Liceu Santista
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O trabalho foi pensado e realizado com a proposta dos alunos utilizarem todo os seus saberes, principalmente 
aqueles que dispusessem sobre a escrita e o gênero receita. Escolhemos receitas, discutimos, comparamos,  trou-
xemos as histórias de famílias, trocamos informações e experimentos. Como produto final as crianças produzi-
ram algumas receitas que foram socializadas entre as famílias em um evento da escola.

DELICIOUS CREATIONS
Autoria: Helena da Rocha [luceprima2@uol.com.br]
Priscila Franco Rubin Ravazzi [priscilaravazzi@hotmail.com]
Instituição: Colégio Luce Prima
Área: Língua Estrangeira: Inglês

A criação de receitas deliciosas para um “cooking show” e a produção de um livro de receitas colaboraram para que 
as crianças de 2º e 3º ano do Programa Bilíngue ampliassem seu vocabulário e desenvolvessem habilidades de 
escrita e oralidade. O resultado foi alunos motivados e engajados na aprendizagem do idioma.

SHARK IN THE PARK
Autoria: Virginia Faingold [luceprima2@uol.com.br]
Priscila Franco Rubin Ravazzi [priscilaravazzi@hotmail.com]
Instituição: Colégio Luce Prima
Área: Língua Estrangeira: Inglês

A leitura e a escrita são um grande desafio para os alunos do 1º ano do Programa Bilíngue. Este projeto propor-
cionou uma experiência interessante para os alunos, que tinham como desafio recriar o livro Shark in the Park com 
novas rimas, usando a técnica do decalque. A produção final do livro com as rimas e as ilustrações, juntamente 
com a apresentação oral da história, promoveu uma aprendizagem significativa e muito divertida para as crianças.
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PROJETO CARTAS
Autoria: Gisele Aquino Mendes [sjcgiselemendes@gmail.com]

Camila Caldas Cimino Paiva [mila_camp@hotmail.com]
Patrícia Fabiana Manzi [patybmanzi@gmail.com] 

Instituição: Colégio Luce Prima
Área: Língua Portuguesa

A tarefa de escrever não é fácil. Para que o aluno se sinta estimulado a fazê-lo, é preciso que sejam expostos a situa-
ções reais de comunicação.  Nesse projeto, os alunos do 3º ano foram convidados a produzir cartas para alunos 
da cidade de Porto Alegre, RS, relatando informações e curiosidades sobre a cidade onde moram: São José dos 
Campos, SP. Para produzir esses textos, os alunos precisaram, primeiramente, coletar informações sobre a cidade. 
Depois, estudaram as características tipológicas do texto epistolar e, finalmente, puderam experimentar a produ-
ção e a revisão textual. Além desses aprendizados, a troca de cartas e experiências com as crianças de Porto Alegre 
contribuiu para que todos ampliassem o seu conhecimento de realidade e, principalmente, para que fizessem 
novas amizades.

PROJETO FÁBULAS
Autoria: Michelle Chiozini dos Reis [michelle.chiozini@hotmail.com]

Elaine Campos [fervizzotto@hotmail.com]
Instituição: Colégio Madre Cabrini

Área: Língua Portuguesa

As fábulas são expressões culturais transmitidas oralmente em seu início de geração em geração e posteriormente 
de forma impressa. Têm como características o texto curto, com personagens tais como animais ou seres inanima-
dos com atitudes de seres humanos, geralmente atitudes negativas diante de uma sociedade. Dessa forma, procu-
ram transmitir valores positivos por concluir com uma “lição de moral”. 
Este trabalho didático surge diante da necessidade de situações pedagógicas que favoreçam o avanço do aluno 
sobre um objeto do conhecimento, no caso, em sua aprendizagem no que se refere à leitura e a escrita, o gênero 
textual,  fábula. 
É possível nesse processo de aprendizagem ampliar as possibilidades dos alunos quanto à leitura e a escrita, avan-
çar na apropriação da língua culta e das características próprias desse gênero textual, bem como a reflexão de va-
lores éticos a serem aplicados em seu meio. 

ASSEMBLEIA NA SALA DE AULA
Autoria: Cristiane Rocha Ribas [crikarr@hotmail.com] 

Ana Paula Peral Penini [anapenini@madrecabrini.com.br]
Sheila Luci Pinto Bontorim [sheilabontorim@madrecabrini.com.br] 

Instituição: Colégio Madre Cabrini
Área: Orientação educacional

Pensando que a escola deve promover situações em que haja democracia e inclusão, foi elaborado um projeto para 
proporcionar aos estudantes uma educação baseada na resolução de conflitos, por meio das assembleias escolares. A 
proposta teve por objetivo central promover a participação efetiva dos educandos nas decisões tomadas no ambiente 
escolar. O resultado final foi gratificante, pois apresentou crescimento significativo nos grupos de 1º ano. 
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DESVENDANDO OS GÊNEROS TEXTUAIS
Autoria: Andréa Baro [andreabaroc@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Madre Paula Montalt
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

“Desvendando os gêneros textuais”  foi um projeto que favoreceu a vivência de experiências que propiciaram e so-
lidificaram os conhecimentos significativos por meio da leitura e da escrita dos gêneros selecionados. Buscamos 
propiciar aos alunos momentos de descobertas que contribuíram para sua formação crítica, havendo apropriação 
das práticas de linguagem oral e escrita na medida em que  se exercitou e desenvolveu o potencial criativo e criador 
das crianças, tornando enriquecedora a experiência de comunicar, produzir  e difundir pensamentos.

O LIVRO PARADIDÁTICO: UM UNIVERSO 
DE NOVAS POSSIBILIDADES
Autoria: Patrícia Corradini Prado [patriprado@hotmail.com]
Daniele da Silva Arsoli [daniele_arsoli@hotmail.com]
Denise do Nascimento Parra Miranda [denparra@hotmail.com]
Instituição: Colégio Madre Paula Montalt
Área: Língua Portuguesa

Realizamos com nossos alunos dois projetos, baseado em dois livros. 
A partir da leitura do livro Cidadãos do planeta azul os alunos desenvolveram uma campanha de conscientização da 
importância do lixo na vida de todos e preservação do meio ambiente. Promoveram também uma ação para comba-
ter a sujeira, o desperdício e o consumo desnecessário. A finalização desse projeto foi com a visita do autor do livro.
A partir da leitura da segunda obra, O maior tesouro da humanidade, os alunos realizaram uma dramatização da 
história para a autora do livro, após ensaios e apresentações internas.

CONTRIBUIÇÕES DA LUDICIDADE 
NO ENSINO DA MATEMÁTICA
Autoria: Mariana da Costa Battani Jaccoud [mariana.battani@hotmail.com]
Mirian Meneghini de Oliveira Gomes [mireghini76@gmail.com]
Patricia Federighi Badari [patriciabadari@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Madre Paula Montalt
Área: Matemática

Este projeto visa à aprendizagem por meio de atividades lúdicas que têm como objetivos o desenvolvimento inte-
lectual dos alunos de maneira prazerosa; executar procedimentos de acordo com instruções; reconhecer a multi-
plicação como a operação que permite calcular soma de parcelas iguais; interpretar o enunciado em jogos 
confeccionados pelos alunos e calcular o resultado da multiplicação dos números de 0 a 10 por 2, 3, 4 e 5. Promo-
vendo a interação entre as crianças, nós pretendíamos enriquecer, facilitar e tornar as aprendizagens mais signifi-
cativas. Partindo da observação dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, que demonstraram em alguns 
momentos dificuldade na compreensão do funcionamento da tabuada, o trabalho com as brincadeiras tornou-se 
uma ótima opção para o desenvolvimento do projeto. Os objetivos foram alcançados e o uso dessa metodologia 
com o intuito de fixar os conteúdos matemáticos foi positivo para o grupo.
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TUTORIA NO FUNDAMETAL I - ATUAÇÃO 
DO PROFESSOR PARA ALÉM DO SEU 

COMPONENTE CURRICULAR
Autoria: Taís Helena Vigiani Baptista [taishb@hotmail.com]

Kathrin Guarnieri [kathrin.guarnieri@colegiomagister.com.br]
Instituição: Colégio Magister
Área: Outra: Interdisciplinar

Nesse projeto, foram objetivos promover a autonomia, assessorar os processos de aprendizagem e favorecer o desen-
volvimento de estratégias com a intenção de auxiliar o aluno no desenvolvimento do saber e nas tomadas de decisões. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA — EXPERIMENTANDO 
É QUE A GENTE APRENDE!

Autoria: Noemi Bortoto de Moraes [noemi.moraes@colegiomagister.com.br]
Janaína Fernandes Contado [janaina.contado@colegiomagister.com.br]

Instituição: Colégio Magister
Área: Ciências Naturais

O ato de ensinar e aprender Ciências Naturais na contemporaneidade e com variedade de recursos disponíveis a 
um clique do mouse não está vinculado à transmissão feita por aquele que detém o saber, o professor, para aquele 
que irá absorvê-lo ou decorá-lo, e desenvolvê-lo, o aluno. Ensinar Ciências Naturais em uma perspectiva híbrida 
implica analisar a variedade de recursos disponíveis, principalmente os decorrentes do uso das tecnologias digi-
tais, avaliá-los e, se pertinentes, integrá-los ao planejamento. Muitas são as possibilidades e cabe ao professor se-
lecionar aquelas que se mostram mais adequadas para iniciar, aprofundar ou reforçar o estudo de um determinado 
conteúdo. E com o intuito de tornar o aluno protagonista das atividades escolares, esse trabalho descreve uma 
maneira de aproximar os conteúdos de sala de aula com experimentos nos laboratórios, possibilitando aos alunos 
um contato mais próximo com uma rotina científica.

A EDUCAÇÃO FÍSICA NO FUNDAMENTAL I
Autoria: Thaís Zuppo Gomes [thais.zuppo@colegiomagister.com.br]

Bruno Bedoni [bruno.bedoni@colegiomagister.com.br]
Instituição: Colégio Magister

Área: Educação Física

As aulas de Educação Física são sempre muito esperadas pelos alunos, este é um momento em que eles podem se 
“libertar” das amarras que as cadeiras das salas de aula  lhes proporcionam.
Mas como essa aula deve acontecer? Devem fazer simplesmente o que quiserem nesse momento? Não, pois a Educa-
ção Física é uma área de conhecimento presente na vida das pessoas e contribui muito para o desenvolvimento social 
e cultural dos alunos, sendo, portanto, uma ótima oportunidade para se trabalhar procedimentos e atitudes funda-
mentais à vida em sociedade, como cooperação, respeito, diálogo, alteridade, negociação, disciplina, entre outros.
Neste trabalho iremos exemplificar a forma como desenvolvemos a Educação Física em nosso colégio e sua impor-
tância para o desenvolvimento integral do cidadão. Por meio dessa disciplina buscamos, valorizar o conhecimento e 
as práticas corporais dos alunos, propiciando assim a vivência ressignificada no ambiente escolar das diversas mani-
festações da cultura corporal, como jogos e brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginástica. Além disso, também 
promovemos discussões e reflexões acerca dos valores e significados presentes nessas práticas corporais.
Isso acontece por meio de vivências significativas das diversas manifestações corporais que nos cercam, como por 
exemplo: Esportes com bola no 1° ano e esportes de raquete no 3° ano. Como os alunos veem essas temáticas, 
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como elas se desenvolvem, quais são os seus práticantes e suas vivências são aspectos importantes para saber en-
caminhar as aulas para um melhor desenvolvimento do conteúdo.
Todos os temas desenvolvidos passam por etapas como mapeamento, ampliação, aprofundamento, ressignifica-
ção e fechamento. Essas etapas são de extrema importância para que o aluno consiga entender por que está viven-
ciando essa prática corporal durante suas aulas.
O trabalho irá detalhar o desenvolvimento de duas temáticas abordadas com o 1° e o 3° ano do Ensino Funda-
mental I, nas aulas de Educação Física.

ROMPENDO OS LIMITES DAS DISCIPLINAS: 
A INTERDISCIPLINARIDADE EM PRÁTICA
Autoria: Monic Thais Bocalini [monicbocalini@gmail.com] 
Gislaine Joaquim Vallério dos Santos [gis.vallerio@gmail.com]
Instituição: Colégio Magister
Área: Língua Portuguesa

A interdisciplinaridade caracteriza-se por ser uma atitude de busca, de inclusão, de acordo e de sintonia diante do 
conhecimento. Logo, torna-se explícita a ocorrência de uma globalização do conhecimento, em que há o fim dos 
limites entre as disciplinas. O trabalho interdisciplinar garante maior interação entre os alunos, destes com os 
professores, sem falar na experiência e no convívio grupal. Partindo desse princípio, é importante, ainda, repensar 
essa metodologia como uma forma de promover a união escolar em torno do objetivo comum de formação de 
indivíduos sociais. Neste aspecto, a função da interdisciplinaridade é apresentar aos alunos possibilidades dife-
rentes de olhar um mesmo fato. Esse trabalho teve como principal objetivo a formulação de um saber crítico-re-
flexivo, oferecendo uma nova postura diante do conhecimento dos alunos, além de mudança de atitude em busca 
do ser como pessoa integral.

VIVENCIANDO E APRENDENDO COM 
AS REGRAS DE BRINCADEIRAS
Autoria: Geoconda Strioto Domingues [geocondasdomingues@gmail.com]
Roselídia Augusto de Sá [rosilva4@gmail.com]
Monic Thais Bocalini [monic@colegiomagister.com.br]
Instituição: Colégio Magister
Área: Língua Portuguesa

Este projeto valoriza a infância e amplia o repertório de brincadeiras. De forma prazerosa, explora o gênero tex-
tual na sua função social primária: ensinar uma brincadeira que depois de aprendida enriquece a troca oral entre 
os alunos, pois passam a ensiná-la para o outro oralmente, participando de situações de socialização e apren-
dendo a brincar respeitando regras.  
Propõe também atividades interdisciplinares (História, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Educação Fí-
sica, Arte, Música) que fortalecem e ampliam o conhecimento dos alunos de forma prazerosa, contribuindo assim 
para consolidar a alfabetização.
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ACONTECEU COMIGO — RELATO INVENTADO
Autoria: Paula Meira Marinho de Sampaio Arruda [parruda@colegiosmaristas.com.br]

Flavia Peixoto Budoia [fbudoia@colegiosmaristas.com.br]
Vera Fellipin [vera.fellipin@yahoo.com.br]

Cynthia Murad Nagahama [cy.murad@gmail.com]
Instituição: Colégio Marista Arquidiocesano — SP

Área: Língua Portuguesa

Um dos maiores desafios do professor ao trabalhar com a produção de textos é oferecer situações de aprendiza-
gem que sejam significativas e ancoradas nas situações reais de comunicação, na qual a função social da escrita se 
coloca como norteadora. 
Nesse projeto reunimos os pequenos escritores do 1º ano do Ensino Fundamental com o potencial artístico dos 
alunos do Ensino Médio. Ao entrarem em contato com um leitor real, as crianças, motivadas, apropriaram-se do  
uso formal  da língua escrita, suas regularidades e estrutura, em uma busca dedicada à clareza na transmissão das 
ideias,  colocando-se como protagonistas da sua aprendizagem.
Finalmente, um dos pontos altos do projeto foi o encantamento do encontro das diferentes faixas etárias, permi-
tindo a interação e a construção de novos conhecimentos. 

POESIA, MÚSICA E ARTE: UM 
DESEJO POR EXPERIMENTAR

Autoria: Rafaela Carlos Teixeira de Andrade Rodrigues [rafaelateixeiradeandrade@hotmail.com]
Instituição: Colégio Marista Champagnat — Ribeirão Preto

Área: Outra: Interdisciplinar

O projeto Poesia, música e arte: um desejo por experimentar teve por objetivo favorecer o desenvolvimento da 
expressão oral, escrita e cultural dos estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental. Isso ocorreu por meio da 
inspiração provocada por poemas, esculturas, obras de arte, músicas e textos de artistas do movimento moder-
nista, afim de proporcionar vivências nas múltiplas linguagens (arte, música, dança, dentre outras) e ampliar os  
conhecimentos  relacionados ao Modernismo, que fazem parte do cotidiano dos estudantes.
Durante o percurso os conhecimentos, e vivências se deram envolvendo os seguintes temas: história ferroviária e 
evolução do meio de transporte (trem), estrutura de poema, onomatopeias, história em quadrinhos, sólidos geo-
métricos e criação de símbolos como expressão, que foram explorados pela análise de artistas e escritores moder-
nos como: Heitor Villa Lobos, Cecilia Meireles, Tarcila do Amaral, Manuel Bandeira, Gonçalo Ivo e Vinicius de 
Moraes.

LUZ, CÂMERA, INTERVENÇÃO!
Autoria: Taciana Cardozo Suarez [taciana.cardozo@hotmail.com]

Instituição: Colégio Marista Champagnat — Ribeirão Preto
Área: Ciências Naturais

O projeto constituiu-se em uma situação de aprendizagem na qual alunos e os professores vivenciaram juntos a 
busca de novos conhecimentos. Nascimento do projeto: por meio das múltiplas linguagens, os estudantes conhe-
ceram maneiras de intervir na sociedade. A turma realizou pesquisas, assembleias, produções artísticas e literárias. 
Exploração do espaço de intervenção: os estudantes decidiram falar sobre o meio ambiente, definido o tema, foi 
decidido por meio do voto que o mais adequado era fazer um filme para mostrar às pessoas os problemas de na-
tureza global. Mobilização da ação e estabelecendo parcerias: os estudantes escreveram coletivamente o roteiro do 
filme e receberam a visita de um produtor que conversou sobre tema de forma ampla, foi o momento de começar 
a colocar todas as pesquisas e discussões em ação. Sustentabilidade do projeto: o filme ficará disponível para 
acesso público, conscientizando acerca dos problemas causados pelo ser humano no que tange ao meio ambiente. 
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PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL: A 
INVESTIGAÇÃO E O PENSAR EM COMUNIDADE
Autoria: Juliana Christina Rezende de Souza [juliana.rezende@colegiosmaristas.com.br] 
Danielle Regina Barriquello [dbarriquello@colegiosmaristas.com.br]
Instituição: Colégio Marista Champagnat — Ribeirão Preto
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto de intervenção social, como situação de aprendizagem, surgiu com a implantação do Ensino Funda-
mental do Colégio Marista Champagnat/Ribeirão Preto, para organização e dinamização curricular, incluindo o 
trabalho com projetos na articulação dos espaçotempos da aula com questões políticas, sociais e ambientais, po-
tencializando vivências de protagonismos compartilhados e investigação das realidades, o pensar em soluções 
viáveis, criativas, promotoras do bem comum, repercutindo os modos de ler, de agir, de ser e de estar no mundo. 
Sua materialização se dá por meio de etapas investigativas, que mobilizam hipóteses, leitura da realidade e defini-
ção de problema, formulação de perguntas, exploração do espaço de intervenção social, elaboração de plano de 
trabalho e definição de estratégias e ferramentas para a construção da intervenção, distribuição de tarefas, ações 
de regulação e de sustentabilidade, avaliação com a comunidade e documentação.

RETRATOS DA VIDA LOCAL: RIBEIRÃO 
PRETO! ARTE, HISTÓRIA E CULTURA
Autoria: Gabriela Paula dos Santos Branco [gpsbranco@hotmail.com]
Juliana Emilia Dominato Martins [juemiliadominato@hotmail.com]
Instituição: Colégio Marista Champagnat — Ribeirão Preto
Área: História

Para aprofundar os conhecimentos sobre os aspectos históricos e culturais da cidade de Ribeirão Preto, as crian-
ças vivenciaram e construíram saberes sobre o estudo da localidade, visando a efetivar as relações com o espaço 
social e apreender as dinâmicas presentes no município. As crianças experimentaram, analisaram e produziram 
materiais, trabalhos artísticos e registros sobre a temática, descobrindo os autores, artistas e estudiosos da região, 
efetivando, assim, as raízes e a memória com a cultura local. Além das atividades e propostas desenvolvidas per-
passando pelas linguagens dentro do colégio, as crianças planejaram e realizaram uma visitação aos espaços cul-
turais e históricos de Ribeirão Preto, podendo contemplar e observar seus estudos na prática, ampliando 
repertório e enriquecendo os conhecimentos sobre os lugares e espaços.  

ABRA-PALAVRA: O JOGO NA 
CONSTRUÇÃO DE SABERES
Autoria: Gabriela Paula dos Santos Branco [gpsbranco@hotmail.com]
Moisés Mota [moises.mota@colegiosmaristas.com.br] 
Instituição: Colégio Marista Champagnat — Ribeirão Preto
Área: Língua Portuguesa

O ponto chave do projeto, pensado pelas crianças, era sanar o “problema” ou a “falta de” oportunidade que crian-
ças/jovens/adultos encontram para acessarem diferentes mecanismos para auxílio no processo educativo. 
As crianças elegeram “Abra-Palavra” como nome do projeto. A escolha relacionou-se tanto aos desdobramentos 
que o PIS teria (alfabetização/letramento) como também com a ludicidade do projeto, que envolve a linguagem 
do jogo. Fazendo um interdiscurso com “Abracadabra”, o nome ficou sonoro e relacionou muitos sentidos ao 
projeto: magia, brincadeira, encantamento, infância, simbologia, entre outros.
As crianças, por meio de planos individuais e ações em pequenos grupos, puderam elaborar o pensar reflexivo na 
construção do projeto, validando as hipóteses e ponderando as possibilidades de intervenção. Esse processo mo-
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vimentou a turma para o engajamento da aplicação do projeto e suas implicações na sociedade, estimulando o ser 
social, político e crítico.

SHOPPING: CENTRO COMERCIAL OU 
ESPAÇO PEDAGÓGICO?

Autoria: Fabiana Pereira Tomita [fabianatomita@msn.com]
Tais Oliveira Hubinger [tais_hubinger@hotmail.com]

João Marcelo Oliveira Hansser [mhansser@gmail.com]
Instituição: Colégio Mundo Encantado/Ethos

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Dentro de uma proposta sociointeracionista utilizamos o shopping como recurso pedagógico, transformando as 
vivências em experiências mais ricas e significativas para os educandos. Foram desenvolvidas com as turmas de 3°, 
4° e 5° anos atividades interdisciplinares tendo como base o conteúdo programático, com o objetivo de propor-
cionar e aprimorar habilidades de observação e reconhecimento de espaço. As atividades desenvolvidas envolve-
ram localização espacial com coordenadas geográficas, por meio de uma caça ao tesouro, interpretação de 
infográficos, leitura e reconhecimentos de textos não verbais, escrita de cartas, diferenciação entre livraria e biblio-
teca. O trabalho foi realizado de forma lúdica, buscando atingir habilidades específicas de cada disciplina, assim 
como aprimorar as já adquiridas.

IDENTIDADE E MEMÓRIA NAS SÉRIES INICIAIS
Autoria: Anna Lee Avanzi Pereira [leepereira@terra.com.br]

Renata Grasieli Fonseca [renata.g.fonseca@hotmail.com]
Instituição: Colégio Mundo Encantado/Ethos

Área: História

Esse projeto foi desenvolvido dentro de uma proposta sociointeracionista, para turmas de 1º e 2º ano do Funda-
mental I, visando a levar os alunos a se apropriar do conhecimento. Dentre os objetivos, buscamos reconstruir a 
vida de nossos pequenos por meio de lembranças e objetos que fizeram parte de suas vivências. Exploramos tam-
bém, junto com os alunos, os sentimentos, proporcionando o autoconhecimento. Ao estudarmos identidade, 
analisamos a certidão de nascimento, estudamos suas características e função. Para isso, realizamos uma visita ao 
cartório de registros. Fizemos também uma visita até o museu da cidade para que as crianças pudessem observar 
de que forma a história de vida das pessoas podem ser contadas por meio de objetos pessoais.

AS MULTILINGUAGENS NA ABORDAGEM DO LIVRO 
PARADIDÁTICO: CHAPEUZINHOS COLORIDOS

Autoria: Sabrina Factori [sabrinafactori@hotmail.com]
Cristiane Montico Daloia [cristianedaloia@hotmail.com]

Ludmilla Marques Ribeiro Persolli [ludmarkes@gmail.com]
Instituição: Colégio Nossa Senhora do Rosário

Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visou a investir nas multilinguagens por meio da leitura do livro Chapeuzinhos coloridos, que contém 
releituras do famoso conto Chapeuzinho Vermelho. O ponto principal do projeto era criar uma sétima releitura 
desse conto. Nele, as crianças puderam: compreender e identificar o gênero contos de encantamento; escrever e 
reescrever; apreciar trabalhos em grupos; colocar em prática a criatividade e musicalidade criando e tocando na 
flauta a música da Chapeuzinho; reconhecer suas contribuições nas produções coletivas; debater os principais 
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pontos de vista das histórias — o que incentivou a discussão das escolhas atitudinais das personagens. O trabalho 
com a leitura, escrita, oralidade, musicalidade, consciência fonológica e interpretação despertou o interesse dos 
alunos, fazendo com que cada um pudesse perpassar por todas as habilidades. Tanto investimento permite conhe-
cer as multilinguagens e incentivar sempre a leitura prazerosa com crescente aprendizado. 

CINEMA NA SALA DE AULA: DA PRODUÇÃO AO FILME
Autoria: Ramone Teófilo da Silva [ramoneteofilo20@gmail.com]
Lygia Cristhina Lassalandra Cipriano [lygia_cristhina@outlook.com]
Instituição: Colégio Novo Terra
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Este projeto visa a desenvolver a participação ativa dos alunos na produção de um filme, desde a pré-produção, pas-
sando pelo desenvolvimento de um roteiro, personagens, figurino, cenário, ensaios e, por fim, a execução do filme.

PARA CADA BAIRRO, UMA HISTÓRIA. 
CONSTRUINDO UM BAIRRO AUTOSSUFICIENTE
Autoria: Silvia Regina Cunha Fontan [silvia.fontan@objetivosorocaba.com.br] 
Mariana Palomero Bruna [mariana.palomero@objetivosorocaba.com.br]
Natália Cinto Frare [natalia.frare@objetivosorocaba.com.br] 
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: História

Conhecer a história do seu bairro, e também a de outros bairros, é uma maneira de fazer com que as crianças 
compreendam o passado desses espaços e sejam incentivadas a preservar e valorizar suas respectivas identidades. 
Ao longo do projeto, estudaram e reconheceram que há diferentes formas de organização de um espaço físico e, 
com isso, conseguiram identificar as principais características dos tipos de bairros existentes. Também confeccio-
naram maquetes que representam um bairro planejado e autossuficiente, que proporciona aos seus moradores 
serviços que facilitam o seu dia a dia. 

ONE LIFE DOESN'T MAKE A CHAIN
Autoria: Ana Laura Hoffart [ana.hoffart@objetivosorocaba.com.br ]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Todos os organismos vivos são diferentes e podem interagir de muitas formas. Podem competir ou podem ser
simbiontes, mas sempre dependem um do outro para sobreviver.
Uma cadeia alimentar representa a corrente de energia e o relacionamento interdependente entre os
organismos vivos. Estudar "Cadeia alimentar" permitiu que as crianças encontrassem, por meio de diversas
vivências, as respostas às suas perguntas, além de permitir, também, que desenvolvessem conceitos
matemáticos, artísticos, corporais, emocionais e de linguagem.
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KINECT CLASSES: THE USE OF DIGITAL 
GAMES IN BLENDED ACTIVITIES

Autoria: Thômas Felipe Rodrigues [thomasrodrig@gmail.com] 
Vanessa Franchelli [vanefranchelli@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Língua Estrangeira: Inglês

A utilização de jogos digitais em sala de aula pode ser uma grande ferramenta para o desenvolvimento de habili-
dade linguísticas se bem aplicada. Na atividade abordada, as crianças puderam explorar o jogo Kinect Sports, por 
meio de sensor de movimentos conectado ao videogame Xbox, aliada ao uso de tables e atividade artística para o 
desenvolvimento de vocabulário inerente ao mundo dos esportes.

PROPAGANDA — A ALMA DO NEGÓCIO
Autoria: Patricia Narcizo Medeiros [medeiros.pati@hotmail.com] 

Juliana Lais Lima Serrano [juliana.serrano@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

Área: Língua Portuguesa

Esse trabalho visa a explorar o gênero textual anúncio publicitário. A propaganda faz parte da realidade cotidiana 
das crianças, uma vez que é um dos gêneros textuais com o qual elas se deparam frequentemente em seu dia a dia, 
pela interação com veículos diversos. 
Em um projeto desafiador, os alunos foram instigados a criar um produto e posteriormente criar a sua propa-
ganda. Durante todo o projeto de criação, trabalhamos com os elementos constitutivos do anúncio publicitário, 
bem como desenvolvemos a leitura crítica dos mesmos. 

ONDE VIVEMOS
Autoria: Daniela Fernanda de Almeida Camargo [daniela.almeida@objetivosorocaba.com.br]

Bruna Benato dos Reis [brubenato.reis@gmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba — Centro

Área: História

Onde vivemos? 
Na América do Sul, Brasil, Estado de São Paulo, Sorocaba, Colégio Objetivo, no prédio da Educação Infantil. 
Lugar de pesquisar, aprender, fazer, conviver e brincar com os amigos, fazendo história a cada dia!

IDENTIDADE
Autoria: Aparecida de Fátima Dellosso Della Rosa [aparecida.rosa@objetivosorocaba.com.br] 

Natália da Silva Velloso Braga [natalia.silva@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba — Portal

Área: História 

O projeto “Identidade" favoreceu novas interações e ampliou o conhecimento da criança a respeito de si mesma e 
dos outros, visou a responder as seguintes problematizações: qual a importância do meu nome? Quem faz parte 
de minha família? Quais são as pessoas que convivem comigo na escola? Por que é importante termos amigos? 
Quais as minhas preferências? Quem sou eu? 
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LENDAS NA SALA DE AULA RESGATANDO 
A CULTURA POPULAR
Autoria: Wilse Maria Noronha [wilse.noronha@objetivosorocaba.com.br]
Roberta Rodrigues de Castro [roberta.castro@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba — Portal
Área: História

Esse projeto, as lendas na sala de aula, permite um melhor envolvimento dos alunos com as práticas de leitura, 
escrita, produção oral e análise linguística, pois o interesse por essa manifestação da literatura pode ser um fator 
de motivação. Nesse sentido, as lendas constituem um excelente material para o desenvolvimento de atividades 
no eixo da oralidade, tanto por meio da leitura expressiva em voz alta quanto dos debates após a contação.

O MUNDO EM IMAGENS — UM EXEMPLO DE UM 
PROJETO INTERSÉRIES NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Autoria: Tatiana Kobayashi Sarmento Tatit [tatianaks@hotmail.com]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade
Área: Atendimento à diversidade 

O projeto REDE, desenvolvido desde 2015 no Colégio Oswald de Andrade, traz a possibilidade de os alunos se 
aprofundarem em temas transversais ao currículo escolar predefinido. Desse modo, os alunos de 3º ao 5º ano que 
se inscreveram para conhecer mais sobre o universo da deficiência visual fizeram uma série de sensibilizações 
utilizando vendas nos olhos, descrição e audiodescrição, braille e outros recursos, de modo que puderam desper-
tar sua consciência para a importância de incluir cada vez mais as pessoas com deficiência visual em diversos 
âmbitos, em especial, a própria escola. 
Os alunos puderam visitar a Fundação Lara Mara, que apoia as pessoas com deficiência visual, e fizeram uma série 
de atividades para propor aos demais alunos durante o período do recreio, de modo a também conscientizar a 
comunidade escolar. 

PROJETO HOSTEL
Autoria: Luciana Palmieri Orefice [lucianapalmieriorefice@gmail.com]
Lucas Mendes de Almeida Antonini [lmantonini@hotmail.com]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade
Área: Língua Estrangeira: Inglês

O trabalho visa a apresentar o Projeto Hostel, seu processo de criação, desenvolvimento e produção. O principal 
objetivo desse projeto é promover uma interação natural entre alunos do 3° ano do Ensino Fundamental I e falantes 
de língua inglesa, utilizando a língua de forma contextualizada e com um propósito comunicativo real.
O projeto se desenvolve como desdobramento de um outro projeto de História e Geografia que objetiva estudar ca-
racterísticas importantes da formação do bairro da Vila Madalena. A partir dele, nas aulas de inglês, os alunos estu-
dam o que é um hostel, o tipo de turistas que normalmente utilizam hostels como hospedagem e são instigados a 
criar perguntas para turistas que visitam a Vila Madalena, seus países e curiosidades que eles possam vir a ter. 
Como resultado desse processo, pudemos perceber que o envolvimento dos alunos com o projeto faz com que o 
uso da língua ocorra de forma muito mais natural e significativa.
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A LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO NAS 
AULAS DE MATEMÁTICA

Autoria: Cristiane Acácio Rosa [rosa.cristianeacacio@gmail.com]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade

Área: Matemática

Esse projeto visa a apresentar aos alunos os conceitos básicos de lógica de programação por meio do software 
Scratch, associado a operações matemáticas como a adição, subtração, multiplicação e divisão; construção do 
raciocínio lógico para resolução de problemas; revisão de estratégias; trabalho colaborativo; processo de pesquisa; 
testar diversas estratégias para a resolução do mesmo problema. 

A IMPORTÂNCIA DO AFETO DENTRO DO PROCESSO DE 
ENSINO E DA APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA

Autoria: Patricia Martins de Arruda [patriciarrudabatista@gmail.com]
Guilherme Martins Batista [guilhermembatisa@gmail.com] 

Instituição: Colégio Parthenon
Área: Formação continuada de professores

A sala de aula é um universo multifacetado, no qual o professor necessita colocar em jogo toda sua experiência e 
seu conhecimento teórico a favor de uma aprendizagem real e significativa para o aluno. Tarefa essa hoje bem 
complexa, pois, além das questões que o professor encontra em sala de aula, é necessário pensar também nas 
brechas que a relação professor-aluno permite no mesmo ambiente e em tempos compartilhados. Há uma condi-
ção de aprendizagem, que muitas vezes é ignorada, pois está nos “silêncios" da sala de aula. Entre uma fala e outra, 
um ouvir e um pensar... Nessa organização que se produz o que é esperado e nesse fenômeno, que é a relação 
professor-aluno, há o elemento do afeto. 
Afeto que deve estar desvinculado das pieguices e ligado à questão de se dispor a alguém, afinal o professor está se 
dispondo e partilhando com alguém o tempo existente, o saber, o olhar, o ensino, enfim, tratar sobre essa dispo-
sição de alguém para alguém pode construir essa relação de afeto. 

MADE IN BRAZIL: UM INCENTIVO À LEITURA EM 
INGLÊS PARA ALÉM DO LIVRO DIDÁTICO

Autoria: Silvana Gurgel Teixeira [gpsilvana08@gmail.com] 
Rosemeire Teodoro de Souza [teodororosemeire2014@gmail.com]

Caroline Guarda Francisco Dau [carolinedau27@hotmail.com]
Instituição: Colégio Parthenon

Área: Língua Estrangeira: Inglês

Em 2017, nossos alunos participaram do projeto “Book Week”, cujo tema foi “Made in Brazil”. Na biblioteca, re-
fletimos sobre a produção literária brasileira traduzida para o inglês e realizamos a leitura das histórias da revisti-
nha “Monica and Friends”. Essa ação teve como objetivo principal promover senso de apropriação da língua 
inglesa. Apesar dos problemas de tradução existentes e enfrentados pelos tradutores devido às coloquialidades de 
qualquer língua, pudemos apreciar a revistinha “Monica and Friends” como uma fonte da cultura brasileira repre-
sentada. O conhecimento prévio dos alunos em relação aos personagens e às histórias facilitou a compreensão e 
discussão a respeito dos diálogos lidos. Dessa forma, dado ao fato de o envolvimento dos alunos a esse movi-
mento ter sido muito positivo, acreditamos que acertamos quando lidamos com o material didático de forma 
mais seletiva e trazemos propostas mais significativas para a sala de aula.  

 254  

 255  

 256  



128INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

E O CARTEIRO CRIOU... AMPLIANDO O 
REPERTÓRIO E VOCABULÁRIO DE ARTE 
POR MEIO DE EXPERIMENTAÇÕES
Autoria: Laima Irene Liblik Regina [laimaliblik@gmail.com]
Verônica Duarte Gelesson [vegelesson@gmail.com] 
Instituição: Colégio Pentágono
Área: Arte: Artes Plásticas

Ao longo de 2016 as crianças do 1° ano realizaram diferentes experimentações nas aulas de Arte. O nosso projeto 
era “colocar a mão na massa”, conhecer materiais diversos e descobrir suas possibilidades, conhecer artistas e 
técnicas, explorar o que fosse possível. 
Partindo dessa ideia e em parceria com as professoras de sala, para o 2° semestre, adotamos o livro: O carteiro che-
gou... Ele veio para as aulas de Arte, mas de um jeitinho especial. Nós criamos relações entre os contos clássicos 
citados no livro do carteiro com a arte, isto aconteceu algumas vezes pelas cores utilizadas, outras pela técnica, 
outras pela história do artista. Continuamos nas experimentações, misturamos Literatura e Artes Visuais. Fomos 
construindo o livro, desconstruindo as ideias... E o carteiro criou.
Esse foi o nome do nosso projeto, criado durante o percurso, no começo apenas exploração e no fim um produto: 
um pequeno livro com esse nome, uma consequência do trabalho e da instalação criada.

GOOGLE APPS FOR EDUCATION: CRIANDO 
COLABORATIVAMENTE NO GOOGLE 
APRESENTAÇÕES COM OS ALUNOS DO F1
Autoria: Fernanda Vanessa Lourenço [fernanda.lourenco0543@gmail.com]
Instituição: Colégio Pentágono
Área: Informática

As mudanças que a tecnologia tem proporcionado para o aprendizado é gigantesca, e essa nova cultura do apren-
dizado é participativa e  colaborativa, possibilitando cada vez mais que nossos alunos sejam protagonistas no 
processo de ensino-aprendizagem.
A proposta desta comunicação oral é compartilhar com vocês uma atividade que foi realizada usando o Google 
Apresentações, que permite uma colaboração em tempo real, ou seja, permite que os alunos trabalharem em uma 
única apresentação on-line simultaneamente. Com a proposta team based learning (TBL), os alunos do 5ºano, fize-
ram uma  apresentação sobre sistema reprodutor feminino e masculino, que proporcionou a coconstrução do 
conhecimento de forma dinâmica e participativa.

VALORIZANDO AS HABILIDADES ORAIS 
E ESCRITAS NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA 
Autoria: Ana Paula de Francisco Oliveira [apfoliveira0105@gmail.com]
Instituição: Colégio Pentágono — Alphavile
Área: Língua Estrangeira: Inglês

A Base Nacional Curricular Comum propõe cinco eixos organizadores para o ensino de Língua Inglesa: Oralidade, 
Leitura, Escrita, Conhecimentos linguísticos e gramaticais e Dimensão intercultural. Acredita-se que o trabalho 
baseado nestes eixos pode proporcionar a construção ativa do conhecimento, criando uma base sólida para o 
aprendizado do inglês. A proposta desta comunicação oral é apresentar atividades desenvolvidas com turmas do 
Fundamental I que,  por meio de diferentes estímulos sensoriais, valorizaram as habilidades orais e escritas dos 
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alunos, possibilitando que as crianças fossem protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, 
foram utilizados jogos e brincadeiras, entrevistas,  aplicativos como Kahoot e QR Code, e-books, sites educativos 
e projetos em PowerPoint para praticar os conteúdos e avaliar os avanços dos alunos.

APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA COM DISPOSITIVOS 
MÓVEIS IMBRICADA NO CURRÍCULO 

Autoria: Mariana Valério Moreno Rocha [mariana.valerio@mackenzie.br]
Yasmin Mendes Gonçalves [yasmin.goncalves@mackenzie.br]

Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Área: Outra: Informática

Esse projeto visa à construção de um indivíduo crítico e pensante com atuação direta na sociedade; colaborar para 
a formação de trabalhos individuais e coletivos; respeitar o tempo proposto para cada atividade; reconhecer o 
trabalho realizado; utilizar de forma consciente os dispositivos móveis e proporcionar um ensino personalizado 
a cada aluno.  A evolução do projeto se deu a partir da combinação de elementos digitais e concretos, visando à 
aprendizagem significativa e relevante para o desenvolvimento integral do aluno.

A INCLUSÃO DO ESPECTRO DO AUTISMO NAS 
SÉRIES FINAIS DO FUNDAMENTAL I

Autoria: Raquel Diório [raquel.diorio@mackenzie.br]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie 

Área: Atendimento à diversidade

A inclusão do espectro do autismo nas séries finais do Ensino Fundamental I, suas implicações emocionais e 
adaptação do currículo.

CONHECENDO AS CÉLULAS
Autoria: Bárbara Tuono Silva [barbara.tuono@mackenzie.br] 

Christiane Klarge [christiane.klarge@mackenzie.br]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Área: Ciências Naturais

Esse projeto visa a apresentar a célula animal e vegetal para os alunos do 4º ano de maneira desafiadora. Além do 
trabalho convencional com o livro didático, as professoras apresentaram a possibilidade de o aluno pesquisar as 
células com autonomia, desenvolvendo suas habilidades tecnológicas por meio do aplicativo Quiver em iPads.
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ESPORTE RADICAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA: EDUCAÇÃO 
ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Autoria: Felipe Augusto Soares Leite [felipe.leite@mackenzie.br]
Glauco Borges Gomes de Mesquita [glauco.mesquita@mackenzie.br]
Fernanda Garcia [fernanda.garcia@mackenzie.br]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie 
Área: Educação Física

Esse trabalho descreve o projeto realizado com a finalidade de proporcionar a todos os envolvidos uma vivência 
em outros esportes menos convencionais, além de ampliar o universo motor e cultural dos alunos do Colégio 
Presbiteriano Internacional Mackenzie de São Paulo. O projeto na Educação Física propiciou uma forte integra-
ção entre os alunos e professores. Além dos benefícios trazidos para a saúde, aumentou as possibilidades de esco-
lha para a prática esportiva e o cuidado com a natureza.

IMAGEM EM MOVIMENTO
Autoria: Dayene Mari [dayene.s@renascenca.br]
Instituição: Colégio Renascença
Área: Arte: Artes Plásticas

A fotografia, bem como o cinema, é um registro do passado, pois no clique da câmera, aquilo que seria a prova do 
tempo presente passa a ser uma “janela” no tempo. Eternizar um momento efêmero é algo mágico. Por isso o ato 
de fotografar, ou apreciar o resultado de sua ação, é encantador.
A partir da fotografia estática, os alunos do 5º ano do Fundamental I adentraram no universo do cinema por meio 
da técnica de stop motion, técnica “mãe” do cinema como conhecemos hoje, que consiste na projeção de uma 
sequência de fotos revelando um movimento. 
A palavra animação vem do termo grego anima (vida), sendo assim dar vida a algo inanimado (sem vida). Nessa 
exploração, muitas vidas foram criadas e variadas histórias foram contadas.

INVENTÁRIO DE CONTOS
Autoria: Dayene Mari [dayene.s@renascenca.br]
Instituição: Colégio Renascença
Área: Arte: Artes Plásticas

O Inventário de contos foi um mergulho na imaginação, criando pontes entre a literatura e as artes plásticas. 
Alunos do 3º ano do Fundamental I foram instigados a criar pequenas colagens e delas desenvolver uma narrativa, 
um conto, usando seu repertório literário e sua criatividade. Formataram seus textos, revisaram e compartilha-
ram suas histórias com a comunidade escolar, percebendo-se autores de lugares, personagens e histórias. 
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LIVRO DE ARTISTA
Autoria: Dayene Mari [dayene.s@renascenca.br]

Instituição: Colégio Renascença
Área: Arte: Artes Plásticas

Os alunos do 4º ano do Fundamental I mergulharam numa viagem de descobertas do tempo passado e presente, 
estudando a Rota dos Bandeirantes, com as professoras polivalentes, traçando caminhos e revisitando histórias 
do nosso país. 
Nas aulas de Arte criaram um livro autoral que misturou a ideia do livro de artista, cuja a poética pessoal expres-
siva se faz presente, com a ideia do diário de bordo, remetendo ao caderno de anotações de viajantes pelo mundo. 
O processo de explorar linguagens com o objetivo de registrar suas impressões fez com que os alunos percebessem 
que há muitas maneiras de consolidar um conhecimento ou experiência vivida: palavras, fotografias, colagens, 
desenhos, mapas, pinturas. Existem muitas formas e linguagens capazes de concretizar um momento, um tempo, 
uma vivência.

O TEMPO PASSA, AS COISAS MUDAM.                       
O TEMPO PASSA, AS PESSOAS MUDAM

Autoria: Cristina Bulbow de Oliveira [cristina.b@renascenca.br]
Flávia Strauss Eshkenazy [flavia.s@renascenca.br]

Hilana Vainzvoff [hilana.b@renascenca.br] 
Instituição: Colégio Renascença

Área: História

Para criar a noção temporal e concretizar a passagem do tempo, os alunos compararam as histórias pessoais com 
a de seus colegas e, por fim, organizaram a sua própria história em uma linha do tempo. A partir de perguntas 
disparadoras discutiram sobre fatos antigos e mais recentes. Após compreenderem esta forma de registro sobre a 
passagem do tempo, foi utilizado o livro Quem manda aqui?, que trata da História do Brasil. Fizeram pesquisas 
juntamente com seus familiares, coletaram materiais e criaram coletivamente uma linha do tempo. Aproveitando 
o momento histórico do colégio e considerando que muitos dos pais e avós também foram alunos, o grupo cons-
truiu a linha do tempo do Renascença. Em outra etapa, os alunos observaram as mudanças físicas ao longo dos 
anos e criaram as suas próprias linhas do tempo. Entre os principais resultados encontrados, foi possível perceber 
que, apesar de cada uma ter sua própria história, fatos da história do colégio e do país são comuns a todos.

CLICK RESPONSÁVEL: USANDO O DESIGN THINKING 
PARA ENFRENTAR UM DESAFIO ATUAL

Autoria: Luciana de Toledo Grisanti [luciana.g@renascenca.br]
Ana Paula Gontow Zalcman [ana.z@renascenca.br]

Instituição: Colégio Renascença
Área: Informática

Após a problematização, o projeto foi planejado seguindo as etapas do Design Thinking, buscando a solução de um 
problema atual de forma investigativa, coletiva, colaborativa e criativa. Para isso, os alunos identificaram os meios 
de comunicação virtual utilizados pelas diferentes gerações, entenderam seus comportamentos e necessidades, 
analisaram e discutiram as informações levantadas. Em seguida buscaram soluções práticas para melhorar esta 
comunicação de forma criativa e viável. Os conflitos de liderança, individualismo e falta de compromisso foram 
sendo minimizados a partir das intervenções, que contribuíram na formação de um grupo mais colaborativo e 
cooperativo. O desafio foi planejar o projeto de acordo com as etapas da abordagem estratégica do Design Thinking 
desenvolvendo novas habilidades para resolução de problemas.

 266  

 267  

 268  



132INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

PROJETO INVENÇÕES
Autoria: Cristina Saghy Kassab [cristina.kassab@crb.g12.br]
Denise Arcanjo do Nascimento [denise.arcanjo@ces.org.br]
Ana Elisa Novaes de Souza Cardoso [ana.novaes@crb.g12.br]
Luciane Gaeta Zanetti [luciane.gaeta@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Rio Branco
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A ideia desse projeto é mostrar como as crianças pequenas são tão capazes quanto os adultos de procurar soluções 
para os problemas cotidianos, para melhorar a vida das pessoas. Criar condições para a formação de alunos críti-
cos e solidários é uma das marcas do trabalho na escola que se pretende deixar viva na memória dos visitantes por 
meio de uma experiência sensorial.
Nem sempre uma invenção pensada pela criança pode ser realizada imediatamente, mas é possível ver nela o em-
brião de algo que pode ser viável no futuro. Muito da ciência e tecnologia começa do sonho, da ideia ficcional, 
antes de vir a se tornar parte do cotidiano das pessoas.
O aluno é o protagonista de sua aprendizagem e aprende em interação; o espaço de aprendizagem é amplo e va-
riado, vai além da sala de aula e envolve diferentes linguagens; a aprendizagem se dá por problematização. 
O produto final foi uma instalação com protótipos de máquinas, baseado na obra Malvina, de André Neves, Edi-
tora DCL.

AULAS PARA PENSAR E FAZER MATEMÁTICA: 
OPORTUNIDADES DE UM ENSINO HÍBRIDO
Autoria: Andressa Coelho Righi de Carvalho [andressa_righi@yahoo.com.br]
Gabriela Claro Martins [gabriela.martins@crb.g12.br]
Graziella Galizia Simão [graziella.simao@crb.g12.br]
Instituição: Colégio Rio Branco
Área: Gestão da aula

Introduzimos a abordagem do ensino híbrido nas aulas de Matemática do Ensino Fundamental I, especialmente 
movidos pelo desejo de qualificar o tempo didático com uma aprendizagem mais personalizada e ativa, possibili-
tando aos alunos pensar e fazer Matemática.
Nesse percurso, elaboramos um planejamento detalhado, alternando em nossa proposta semanal momentos in-
dividuais e colaborativos, diferentes composições de espaço, tempo, materiais, recursos (digitais e anlógicos)  e 
metodologias que, entrelaçados ampliam a aprendizagem matemática. 
Como recursos, utilizamos a Matific — plataforma on-line para o ensino de Matemática — , além de jogos e mate-
riais analógicos, fichas de trabalho e livro didático. Como modelos de ensino, além dos tradicionais, utilizamos o 
Rotação por Estações, o Laboratório Rotacional e a Aula Invertida.
Nesse relato, pretendemos compartilhar nossa trajetória, os recursos utilizados, as conquistas e, também, os de-
safios que nos moveram ao longo de quatro anos da abordagem híbrida no ensino da Matemática, com o uso da 
plataforma digital Matific. 
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O PAINEL DE SOLUÇÕES COMO ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO NO PENSAMENTO MATEMÁTICO 

Autoria: Cristianne Prado Favarin Vasconcelos [cristianne.favarin@crb.g12.br ]
Juliana Faveri Silva [ juliana.faveri@crb.g12.br]

Luciane Cristina Mininelli Adamski [luciane.adamski@crb.g12.br]
Instituição: Colégio Rio Branco

Área: Matemática

Para desenvolver nos alunos de 2º ano do Ensino Fundamental I a capacidade de refletir sobre as situações-pro-
blema de Matemática e buscar diferentes caminhos para resolução, utilizamos o Painel de Soluções como estraté-
gia didática. No Painel de Soluções os alunos têm a oportunidade de descrever e refletir sobre seus registros e 
aprendizado, mostrando e aprendendo com os colegas novas possibilidades de soluções. Ao deparar com dificul-
dades e possíveis erros, os alunos conseguem fortalecer sua autoconfiança, tendo oportunidade, também, de com-
plementar com a fala seu registro escrito e, aos poucos, se desenvolver no registro da linguagem matemática.  
Notamos que as crianças avançam em suas estratégias e registros, buscando novas maneiras de relatar e compar-
tilhar seu pensamento matemático. 

PROJETO "OS MONSTROS". LETRAMENTO 
E LUDICIDADE NA ALFABETIZAÇÃO 

Autoria: Talita Zanfelice de Souza [talita.souza@riobranco.org.br]
Silvia Elaine Pisco [silvia.grande@riobranco.org.br]

Mariana Pereira Cano [mariana.cano@riobranco.org.br]
Instituição: Colégio Rio Branco — Campinas

Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto visa a auxiliar a criança no desenvolvimento da linguagem, tanto oral quanto escrita, e ajudá-las em sua 
transformação de indivíduos em sujeitos ativos. É por meio de instrumentos como esse projeto literário que valori-
zamos as particularidades de cada um e preenchemos os vazios para dar espaço ao apropriamento da realidade.
Nos dias de hoje são necessárias práticas que estimulem o desenvolvimento de habilidades como: relatar experiên-
cias, expor-se para um grupo, ter autonomia e visão crítica. Para isso, é preciso deixar os livros didáticos um pouco 
de lado e apostar em atividades lúdicas e interativas.

JOGANDO COM O DESENVOLVIMENTO:                       
O JOGO SOB OUTRA PERSPECTIVA

Autoria: Denise Cristina de Paiva Ferro [denise.ferro@riobranco.org.br]
Instituição: Colégio Rio Branco — Campinas

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Diante de um novo tempo, da nova realidade educacional, é necessário estabelecer novas alternativas e estratégias 
frente a turmaa. Os avanços tecnológicos se tornaram um disparador na busca por diferentes habilidades e práti-
cas de sala de aula, com a finalidade de oferecer aos estudantes atividades que estimulam interesse, motivação e  
que principalmente colaborem com o despertar de novas curiosidades, levando ao prazer pelo ato de aprender, 
respeitando as diversidades e individualidade de cada pessoa.
A utilização dos jogos no processo de ensino-aprendizagem tem a capacidade de simplificar e facilitar por meio da 
diversão esse processo, permitindo o desenvolvimento social e cognitivo, o sensório motor,  a autonomia, a criati-
vidade, a sensibilidade e as descobertas de novas competências e habilidades. 
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CIDADANIA DIGITAL: PROJETO DE 
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA PROMOÇÃO 
DA CONVIVÊNCIA NO MEIO VIRTUAL
Autoria: Sandra Cristina de Carvalho Dedeschi [sandra.dedeschi@riobranco.org.br]
Thalissa Thomé Vilela [thalissa.vilela@riobranco.org.br]
Instituição: Colégio Rio Branco — Campinas
Área: Orientação educacional 

É inegável que os avanços tecnológicos contribuíram em larga escala para a evolução humana e nos trouxeram 
muitos benefícios. No entanto, podemos considerar que o crescimento acelerado dos recursos digitais influen-
ciou demasiadamente as relações interpessoais, uma vez que os conflitos acontecem também no meio virtual. Por 
essa razão, o serviço de orientação educacional tem ampliado o trabalho reflexivo voltado para aspectos impor-
tantes da convivência neste novo espaço. O objetivo dessa comunicação é apresentar parte do projeto de Cidada-
nia Digital desenvolvido com alunos dos 4ºs e 5ºs anos do Colégio Rio Branco Campinas. O disparador foram 
palestras desenvolvidas pela orientadora educacional. Em seguida, as turmas elaboraram regras para a convivên-
cia digital e construção de um estatuto. Os resultados não são mensuráveis, tendo as ações reflexivas como ponto 
de partida para o trabalho preventivo e contínuo na mediação de conflitos que surgem frequentemente.

LITERATURA DE CORDEL - EXPRESSIVIDADE 
DA NOSSA CULTURA
Autoria: Érika Verzegnassi [erika.verzegnassi@csamalia.com.br]
Nádia Luciane Pereira Gonçalves [nadialuciane2903@gmail.com]
Elaine Bocalini Gobatti [elainebocalini@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A literatura de cordel é um gênero que expressa, em seus versos, traços marcantes da diversidade cultural presente 
na sociedade brasileira, porque cada região tem um modo peculiar de expor o seu modo de viver, seus costumes e 
suas crenças. 
Os alunos dos 4º anos se encantaram com esse gênero, principalmente porque tiveram a oportunidade de apreciar 
a riqueza e a expressividade da nossa cultura, ter o contato do texto poético numa linguagem ao mesmo tempo 
simples e bela, de fácil compreensão e na estrutura observada na construção dos versos e rimas, das sextilhas, 
respeitando a sequência do XAXAXA.
Ao final do projeto, todos compreenderam que não há barreiras de território, cultura ou de linguagem para a 
busca da sobrevivência e assim perceberam o quanto é importante valorizar diferentes aspectos da cultura que 
herdamos. Puderam também estabelecer elos com nossa realidade para serem reflexivos e agentes de transforma-
ção pela igualdade de todos.

TURISMO SUSTENTÁVEL — VIAJANDO PELOS BIOMAS
Autoria: Adriana Bordignon Menezes Paz [adrianabmpaz@gmail.com]
Érika Verzegnassi [erika.verzegnassi@csamalia.com.br] 
Elaine Bocalini Gobatti [elainebocalini@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A ONU declarou o ano de 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável e, como parceiro da Unesco, 
nosso colégio considerou oportuno que nossos alunos compreendessem que o turismo sustentável é aquele que 
atende, simultaneamente, às necessidades dos turistas e das regiões que os recebem. 
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Esse projeto multidisciplinar revelou os biomas brasileiros, ricos em biodiversidade, em suas dimensões econô-
mica, social e ambiental. Nossa apresentação artística foi tridimensiomal, o diorama.
Assim, em acordo com os objetivos de formação de um aluno de forma integral, visamos a desenvolver a consciên-
cia cidadã crítica, refletindo sobre o uso indiscriminado dos recursos naturais do Brasil, aqui representados pelos 
biomas, mostrando a importância de preservar esses recursos, que são de vital importância para a nossa sobrevi-
vência e das gerações futuras e que a partir dessas reflexões, quando no papel de turistas, assumam uma postura 
consciente em sua visitação.

HOW TO INCREASE SPOKEN ENGLISH IN THE CLASSROOM 
THROUGH ROUTINE — ROTINA E ORALIDADE

Autoria: Fabiana Ferreira da Silva [fabiana.fabi08@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália

Área: Língua Estrangeira: Inglês

O objetivo do trabalho era aumentar a produção oral (speaking) em língua alvo (inglês) durante as aulas com 
crianças dos primeiros anos do Fundamental I. 
Sabemos que há várias estratégias para conseguirmos alcançar esse objetivo (por meio de games, músicas, outras).
Optei, porém, por explorar um momento inicial da aula, durante o qual os alunos têm a oportunidade de se ex-
pressar sobre assuntos da rotina: condição climática, sentimentos, aniversariantes do dia, dia da semana. 
Outro momento explorado para alcançar o objetivo foi durante a consecução das atividades rotineiras das aulas 
de inglês (colorir, ligar, preencher, levantar, sentar, procurar, abrir, fechar...). A chamada "linguagem de sala de 
aula" (ou Classroom Language) também é outro artifício que pode ser utilizado para aumentar o uso do idioma 
inglês durante as aulas de forma perfeitamente compreensível e contextualizada, permitindo que os alunos se 
sintam seguros enquanto fazem uso da língua alvo.

TABUADA MINUTO — UMA TÉCNICA 
DE MEMORIZAÇÃO DA TABUADA

Autoria: Érika Verzegnassi [erika.verzegnassi@csamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália

Área: Matemática

A memorização da tabuada é uma das etapas na aprendizagem em Matemática que deve ser conduzida com o 
máximo de cuidado, mas também com disciplina. Mais importante que memorizar é investir na compreensão do 
processo de multiplicação, que deve ser rico em resolução de problemas e desafios. Uma vez compreendido esse 
processo, é hora de investir na memorização. A atividade Tabuada Minuto é a proposta de uma técnica de memo-
rização da tabuada feita em sala de aula, com características de jogo: há um desafio a ser alcançado (em um mi-
nuto) e um crescimento de dificuldade no decorrer do tempo letivo. Divertido, com uma conclusão final: 
memorizar a tabuada ajuda, e muito!
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MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO 
DO XADREZ NAS ESCOLAS
Autoria: Evelyn Maximiano Penha [evepemax@hotmail.com] 
Instituição: Colégio Santa Amália — Liga das Senhoras Católicas de São Paulo
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: xadrez

A utilização de um material didático nas aulas de xadrez facilita o aprendizado e estimula diversas habilidades 
como memória, concentração, lógica, formulação de estratégias e criatividade.

INTRODUÇÃO À MULTIPLICAÇÃO POR 
MEIO DE MATERIAL CONCRETO
Autoria: Tatiane Marcondes dos Santos [tatiane.santos@csamalia.com.br]
Erika Yumi Ueda [erika.ueda@csamalia.com.br]
Audrei Fernanda de Carvalho Parra [audrei.parra@csamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália — Liga Solidária
Área: Matemática

A ideia de multiplicação é apresentada aos alunos por meio da adição sucessivaa. Para que essa transição aconteça 
e as crianças se apropriem com mais clareza do processo, trabalhamos com material concreto.  
As quantidades numéricas são representadas por pequenos círculos de EVA e, para representar a quantidade de 
vezes que será multiplicado, utilizamos argolas.  
Utilizamos o sinal da adição  para indicar a multiplicação por meio da soma sucessiva, posteriormente os sinais 
de igual e da multiplicação.  
Os números de EVA são utilizados para representar os algoritmos.  O posicionamento dos numerais acima das 
quantidades (argola e círculos de EVA) fará com que a criança perceba que a multiplicação é a soma sucessiva de 
fatores iguais e favorecerá a visualização de quantas vezes o numeral foi repetido.

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E DA LUDICIDADE 
NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
Autoria: Leandra Moreira Fernandes [leandraero@hotmail.com]
Vanessa Amaral de Oliveira [vane.amaral.oliveira@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália — Saúde
Área: Gestão da aula: Jogos e brincadeiras 

O cerne dessa reflexão é a compreensão da importância de experiências e propostas lúdicas na constituição e 
construção do conhecimento pelas crianças. É certo que os sujeitos de aprendizagem que compõem a instituição 
escolar possuem diversas vivências e que muitas delas facilitam e embasam a apropriação do conhecimento histó-
rico e socialmente legitimado. Entretanto, no recorte específico de crianças pertencentes ao curso integral, ou seja, 
que estão a maior parte do tempo na escola, é imprescindível refletir acerca das propostas educacionais ofertadas 
e o quanto as mesmas possibilitam a promoção da ludicidade e vivências mais ricas. Sendo assim, essa vertente de 
trabalho objetiva socializar uma prática de sala de aula realizada no contexto do curso integral em que se deu a 
construção e aplicação dos jogos Mancala e A hora do rush com crianças pertencentes ao Ensino Fundamental I.  
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A ARTE E CULTURA EM SEGUNDA LÍNGUA
Autoria: Rosane Magalhães [prof_ro@uol.com.br] 
Joyce Peixoto Pasti [joycetrombone@gmail.com] 

Vera Lucia Souto [vls.educacao@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália — Saúde

Área: Língua Estrangeira: Inglês

Com o objetivo de evidenciar a importância da integração das disciplinas no processo ensino aprendizagem, as 
disciplinas de Música, Língua Inglesa e Valores e Cultura se uniram para um projeto interdisciplinar e interséries. 
Em momentos lúdicos e diferenciados foram trabalhadas três músicas com alunos do Ensino Fundamental I, o 
que culminou na participação do evento de encerramento de final do ano letivo do Colégio Santa Amália — Saúde 
apresentando as músicas a toda a comunidade escolar.

 X00B AS CHAVES DA CONVIVÊNCIA E DO 
RESPEITO EM TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO

Autoria: Fernanda Torquato Pires [fernandatpires2010@gmail.com] 
Daniela D'Amore Villas Boas [damorevillasboas@gmail.com]

Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear — Tatuapé
Área: Gestão da aula

Esse projeto atende a necessidade de melhorar o convívio entre os alunos e entre os alunos e demais funcionários 
da escola. Por meio da exploração de diversos materiais como vídeos, músicas e leitura de livros, o trabalho reali-
zado com os alunos do 1° ano partiu da importância de um bom convívio social.

A LEITURA GUIADA COMO ESTRATÉGIA NA 
FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES

Autoria: Cristiane Batista dos Santos [crisbatista27@outlook.com]
Jéssica Lessa Carlos da Silva [jessica.lessa@bol.com.br] 

Renata Frizone Alves Salvatico [renata.salvatico@colegiosantaamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear — Tatuapé

Área: Língua Estrangeira: Inglês

A atividade de leitura guiada aconteceu semanalmente nas aulas do currículo em inglês em um colégio bilíngue, 
no 2º ano do Ensino Fundamental. A prática integra o programa de “Balanced Literacy”, que traz diferentes tipos 
de leitura em sala de aula para promover o processo de apropriação da leitura e escrita de forma contextualizada.
O grupo faz a leitura com intervenções. Inicia-se com o “estudo da capa”, explorando a figura, autor e título. São 
usadas estratégias como jogos com as palavras-chave, mapeamento do conhecimento prévio, perguntas sobre os 
elementos da narrativa, checando a compreensão e estimulando a curiosidade.
Fornecer aos alunos ferramentas para interpretar e decodificar o texto de forma coletiva evidencia a ZDP (Zona de 
Desenvolvimento Proximal, à luz de Vygotsky), distância entre a leitura e interpretação que o aluno realiza de 
forma independente, e o potencial apresentado no momento em que realiza a leitura guiada pelo educador, com 
a colaboração de seus colegas.
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MATEMÁTICA E MATHEMATICS:                             
UMA PARCERIA RELEVANTE
Autoria: Lúcia Rodrigues Milan [lurmilan@gmail.com] 
Fernanda da Silva Gazignato Faria [fsgazignato@uol.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear — Tatuapé
Área: Matemática

O projeto tem como principal objetivo proporcionar aos alunos da comunidade escolar uma formação de excelên-
cia na área de Matemática. A expectativa é que os  educandos possam se tornar pessoas  autônomas capazes de 
refletir e compreender a realidade, agindo de forma crítica e construtiva no meio social. 
O projeto foi estruturado para atender  metas a partir de um trabalho com foco na integração e compartilha-
mento de métodos de ensino e aprendizagem para garantir a formação integral do aluno. Vale mencionar que o 
trabalho nessa etapa está sendo realizado com alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.
Sendo assim, dentro da realidade de uma escola bilíngue, a proposta ressalta a importância da Matemática na 
primeira língua na grade curricular, o que normalmente não ocorre em uma escola bilíngue, pois o ensino dessa 
disciplina é ministrado somente na segunda língua. O trabalho em parceria é indispensável para que todos os 
conteúdos sejam adquiridos em suas diferentes abordagens.

RECREIO — O DESAFIO DE BRINCAR NO EF1
Autoria: Danielle Renny Arruda Martins Gomes Pinto [danielle.renny@colegiosantaamalia.com.br]
Ana Paula Miranda Ferraiuli [anaferraiuli@hotmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear — Tatuapé
Área: Orientação educacional

Recreio — momento mais esperado pela maioria das crianças de uma escola. Um momento tão especial como esse 
tem sido observado como oportunidade de desenvolvimento integral dos indivíduos? Entendemos de fato a impor-
tância do brincar para a educação? E o que acontece quando as crianças não conseguem brincar na hora do recreio? 
Estas perguntas provocaram uma boa inquietação pedagógica que mobilizou coordenação, professores, assistentes 
de sala e alunos. Por meio de discussões e reflexões construímos um projeto piloto focando nas  turmas do Year 1 
para o momento de brincar no recreio. A percepção das possibilidades do próprio corpo, da relação com o outro, do 
equilíbrio emocional, da noção das regras implícitas no brincar e o impacto no envolvimento escolar foram notórios. 
O desenvolvimento da autonomia e a inclusão de todos os alunos no recreio também foram construídos durante 
todo o processo. Todo projeto vislumbrou o desenvolvimento integral dos nossos alunos.

DA PRÉ-HISTÓRIA AO GRAFITE
Autoria: Raisa do Carmo Alves [raisa.rca@hotmail.com] 
Lucimar Aparecida Prado [mara2929@bol.com.br]
Fernanda Zanini Gomes [fe_zg@hotmail.com]
Instituição: Colégio Santo Américo
Área: Arte: Artes Plásticas

O tema foi escolhido com o propósito de mostrar às crianças que a Arte está presente em diferentes ambientes e 
espaços públicos. Além disso, foram objetivos aperfeiçoar o olhar dos alunos para a arte como um meio de comu-
nicação, respeitar o trabalho de diferentes artistas, refletir sobre as diferentes maneiras de se fazer arte e valorizar 
as próprias produções. Voltamos ao tempo do Homem das Cavernas, apresentando pinturas e gravuras rupestres, 
como forma de linguagem simbólica própria e de comunicação, fazendo um paralelo com outra manifestação 
artística, o grafite. Então buscamos referências artísticas presentes em nossa cidade, São Paulo, estimulando 
assim a prática artística fora do âmbito escolar. Desenvolvemos atividades inspiradas nesses artistas que utilizam 
a técnica do grafite, e os alunos exploraram essa arte. Durante as pesquisas em grupo, as crianças tiveram a opor-
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tunidade de conhecer um grafiteiro, a quem fizeram perguntas e pediram dicas para a produção final, que foi a 
pintura na parede da escola. 

MAKE TIME WORK FOR YOU: HANDY 
ACTVITIES FOR CHILDREN

Autoria: Vanessa Pegado Ferreira [vanpegado@csasp.g12.br]
Instituição: Colégio Santo Américo

Área: Língua Estrangeira: Inglês

Since children’s attention span is quite short, variety is a must. This workshop aims at presenting handy activities and games 
which demand very little preparation time by the teacher. Some may even be improvised. Used with different purposes such as 
warming up, presenting, practicing, revising language, or even wraping up a lesson the activities are easy to be planned and pre-
pared. They can all be adapted to different contexts and realities. 
The presenter uses a variety of TPR (Total Physical Response) activities to motivate children. “Young children love to play, and 
learn best when they are enjoying themselves […]” (SCOTT, W. A. & L. YTREBERG. 1990. 
Teaching English to Children. London: Longman.).  As teachers, we need to make time work for us.

PROJETO CLÁSSICOS DO 5º ANO: NOVAS 
AVENTURAS DE DOM QUIXOTE

Autoria: Tatiana de Araujo [tatiana@csasp.g12.br]
Raíssa Silva Santos [rayssa.santos@fiap.com.br]

Instituição: Colégio Santo Américo
Área: Língua Portuguesa

Buscamos promover a apreciação de obras clássicas, cuja escrita remete o leitor a outras épocas e lugares. Trazem 
a inquieta busca, pelos consagrados autores, de textos rebuscados e que perpetuam culturas e saberes. Trabalhar 
toda esta grandeza literária, com crianças, se configura como um grande desafio. Buscamos despertar o interesse 
dos alunos pela obra Dom Quixote e que, encantados, pudessem se inspirar e criar novas aventuras, agora com in-
tenção e postura autoral. O processo de escrita, revisão e reescrita foi reconhecido e vivenciado como etapas fun-
damentais para um escritor. O trabalho foi enriquecido com a parceria em outras áreas: Arte e Música. O do 
projeto que teve como produto a elaboração de um livro, com as aventuras escritas por todos os alunos da série e 
ilustrações feitas por eles. Observamos que o objetivo foi atingido e que nossos pequenos autores se tornaram 
gigantes ao participarem do universo de Cervantes. 

RECREIO: ESPAÇO DE CONVIVÊNCIAS E 
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CAPACIDADES

Autoria: Ana Maria Pecchiai Figueiredo [ana.figueiredo@saoluis.org]
Claudia Izabel Canova [claudia.canova@saoluis.org]

Instituição: Colégio São Luís
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Todo dia acontece a mesma coisa. O sinal toca, as crianças saem correndo, desenfreadas, porque é recreio! Mas, 
como aproveitar melhor esse tempo do cotidiano escolar para que quadras e pátios sejam espaços de convivência 
social e não apenas de correria?
Além de tomar lanche, ir ao banheiro, recreio é tempo de brincar, conversar, dar boas risadas e se divertir. Porém, 
para que isso aconteça, é necessário que os alunos aprendam a dividir espaços, observem regras, tomem decisões 
de modo democrático, ou seja, saibam lidar com diferenças, frustrações, aprendam a tolerar, liderar e cooperar.
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Nossa proposta foi a de melhorar a interação e convivência entre alunos durante o tempo de recreio. Para isso, 
apresentamos diferentes oportunidades para que desenvolvessem a criatividade e pudessem interagir.
Para que isso acontecesse, sugerimos inicialmente algumas atividades como: jogos e brincadeiras, confecção de 
objetos a partir de diferentes materiais, promovendo assim, outras maneiras de brincar.
Esse momento passou a ser prazeroso, incluindo alunos que não se inseriam em brincadeiras.
A variedade de oportunidades fez os alunos mostrarem diferentes capacidades e habilidades.

TODO DIA É DIA DE BRINCAR COM A POESIA
Autoria: Ilbania Pieroni Antonelli [ilbania.pieroni@saoluis.org]
Fernanda Lopes Pelloso[fernanda.pelloso@saoluis.org]
Instituição: Colégio São Luís
Área: Língua Portuguesa

Temos por objetivo apresentar o trabalho sobre o gênero textual poemas, por meio de atividades sequenciadas e 
ludicidade, realizado com as turmas do 2º ano do Ensino Fundamental I, no ano de 2017.  

O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA 
DE METODOLOGIAS ATIVAS NO 2º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Autoria: Giuliana Cardoso Tortorelli [giuliana.tortorelli@saoluis.org] 
Roberta Estevão Cassará Scalzaretto [roberta.scalzaretto@saoluis.org]
Instituição: Colégio São Luís
Área: Matemática

Atualmente, uma parcela de escolas brasileiras apresenta a preocupação em buscar métodos alternativos de en-
sino para a Matemática. Para nós, professores, o desafio é romper com as aulas expositivas e sair da inércia de 
continuar repetindo metodologias pedagógicas centenárias, pouco significativas para os nossos alunos no mo-
mento de suas aprendizagens. Para tanto, o presente trabalho tem intenção de compartilhar a construção de uma 
sequência didática de Matemática, com foco em espaço e forma, que muitas vezes tem um lugar pouco privile-
giado nas aulas desse componente. Esse material foi elaborado para ser desenvolvido com alunos do 2º ano do 
Ensino Fundamental I de uma escola particular de São Paulo e teve como princípio a utilização de metodologias 
ativas. A apresentação visa a contribuir para a reflexão de uma atuação pedagógica significativa do professor em 
sala de aula que leve à aprendizagem de indíviduos atuantes na sociedade.

DO LÚDICO AO STEM
Autoria: Francis David Donato Pereira [contato@fdavid.com.br]
Instituição: Colégio Sol e Vida
Área: Informática

Esse projeto visa a desenvolver no aluno o entendimento sobre lógica de programação por meio de atividades lú-
dicas para que o mesmo atinja um objetivo ou realize um processo, e assim compreenda as estruturas condicio-
nais e de repetição que serão utilizadas na criação de jogos de computador.
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OFICINAS DE MATEMÁTICA 
Autoria: Jaqueline Henrique de Albuquerque Galan [jaque_henrique@hotmail.com]

Eide Aparecida Quesada [eideapq@gmail.com]
Elizabeth Angeli de Paula Pinto [betheangeli@gmail.com]

Instituição: Colégio Termomecanica
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto foi desenvolvido envolvendo as quatro turmas de 1º ano. Cada turma escolheu um tema como frente 
de trabalho: jogo tangram, mapas de percurso, jogos de trilha e medidas. Essas atividades percorreram caminhos 
e estratégias diferentes por cada turma, de acordo com o tema escolhido. Com a finalização das atividades em 
classe, os alunos foram convidados a conhecer o trabalho realizado pelas outras turmas por meio de oficinas, nas 
quais puderam transitar por todos os temas. 

VOTAÇÕES TRANSFORMADAS EM TABELA E GRÁFICO
Autoria: Bruna Ramalho Negrão Fernandes [brurnegraofer91@gmail.com]

Ana Lucia Nunes de Souza Schoeps [analu.nunes@yahoo.com.br]
Débora Cristiane de Melo Morais [melo.debora@uol.com.br]

Instituição: Colégio Termomecanica
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A disciplina de Matemática é construída por quatro eixos que se relacionam. Dessa forma é possível utilizar como 
ferramenta de trabalho o tema tabelas e gráficos, que são importantes, pois aparecem diariamente nos veículos de 
informação e comunicação (jornais, revistas etc.) como suporte para o entendimento de reportagens, por exemplo. 
Tal ferramenta nos permite trabalhar a produção escrita a partir do vocabulário matemático. 

DESCOBRINDO OS GIZES
Autoria: Vanessa Dias Schmidt Teixeira [vanessa.teixeira@acf.org.br]

Aila Costa Silva [aila.silva@acf.org.br]
Instituição: CONSA — Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida

Área: Arte: Artes Plásticas

A curiosidade faz parte de todas as partes da vida, especialmente da infância. Saber de onde vêm objetos utilizados 
em nosso dia a dia transforma o mundo em uma eterna descoberta. Pensando nisso, o projeto "Descobrindo os 
gizes" tem por objetivo mostrar por meio de diferentes atividades, utilizando diversas técnicas de pintura, todos 
os tipos existentes de gizes (giz de cera, carvão, pastel, lousa). Além disso, mostraremos também as diferenças 
entre eles, bem como seus processos de fabricação. 
Como produto final, os estudantes mostrarão um lindo gesto de carinho e solidariedade!
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DIFERENCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO: AVALIAÇÃO 
E INTERVENÇÃO COM ALUNOS ASSOCIADA 
À FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Autoria: Ana Carolina Castro da Costa [carolina@corujaedu.com.br] 
Adriana Pizzo
Instituição: Coruja Educação
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto visa a monitorar o desenvolvimento das habilidades e competências de cada aluno dentro do ciclo de alfa-
betização e mediar a diferenciação de instrução nas escolas. Reconhecendo as diferenças entre os indivíduos e enten-
dendo que cada criança é única, e, portanto, aprende de forma diferente, oferecemos instrução de qualidade adequada 
ao nível de desenvolvimento de cada aluno. São nossos objetivos fortalecer as facilidades e diminuir as dificuldades dos 
alunos; engajar professores e alunos de forma prazerosa e significativa no processo; reconhecer e estimular práticas in-
dividuais e coletivas contemplando vivências multissensoriais, inter e transdisciplinaridade, bem como o incentivo a 
ambientes físicos e emocionais saudáveis e estimulantes. Tantos recursos, ferramentas e metodologias possibilitaram a 
apropriação dos conteúdos de forma mais interessante e significativa, o que resultou em uma evolução, em média, 20% 
maior dos alunos que participaram do projeto, em relação àqueles que não participaram.

CONFABULANDO COM AS FÁBULAS
Autoria: Vanderly de Almeida Lima [vandyalima@gmail.com]
Instituição: EE Antonio Inácio Maciel
Área: Língua Portuguesa

Confabulando com as fábulas. Um olhar renovado sobre o gênero!
A literatura, como parte da nossa cultura, é uma importante fonte para a observação de muitos valores sociais, e 
a fábula, como uma das primeiras formas de literatura, pode se tornar um rico material de estudo desses valores.
Entretanto, para além da característica moralizante que tradicionalmente é enfatizada na fábula, esta também 
deve ser percebida em seu valor estético, nos recursos expressivos com e sobre os quais se produzem os sentidos 
de cada história. A fábula foi abordada enfatizando algumas questões de produção, que possibilitam um olhar 
renovado sobre o gênero, muito mais como um objeto estético que pode ser apreciado pelo aluno do que como 
um texto didático-moralizante.

HORTICULTURA 
Autoria: Marcia Cristina Amorim Chagas [marciacristinaamorim@hotmail.com]
Instituição: EE Brasílio Machado
Área: Atendimento à diversidade

A horta educativa na Escola Brasílio Machado, iniciada em parceria com a Secretaria da Educação, ofereceu a 
oportunidade de vivenciar uma experiência única de construir uma horta com "identidade técnica exclusiva", 
ampliar a parceria e a participação no projeto. 
Foi uma prática que evoluiu para uma avaliação da rotina vigente e na invação de técnicas e de recursos.
Hoje cada pessoa benfeitora da horta (alunos, pais, professores, engenheiros, cientistas, comunidade em geral) com-
preende toda sua estrutura, respeita a diversidade e utiliza o espaço da horta como um laboratório a céu aberto.
A horta tornou-se nosso maior tesouro...
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PROJETO INDIVIDUAL
Autoria: Ana Maria Jadão Lira [ana.jadao@gmail.com]

Instituição: EE Brasílio Machado
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

De acordo com Antoni Zabala, a função do professor é conhecer o aluno, valorizá-lo para despertar seu interesse 
em buscar o conhecimento.
O “Projeto individual” oportunizou essa dinâmica e teve como propósito permitir ao aprendiz escolher um tema 
de sua preferência para ser investigado utilizando os procedimentos de pesquisa e de escrita com autonomia.

TUTORIA
Autoria: Simone Santoro Romano [s.s.romano@hotmail.com]

Célia Aparecida de Oliveira [celiaoliveira340@gmail.com]
Instituição: EE Brasílio Machado

Área: Orientação educacional

Esse projeto visa a priorizar a sistematização do atendimento aos alunos, de modo que possam ser ouvidos e 
acolhidos, com o objetivo de  atender suas necessidades, sua formação integral e a excelência acadêmica. O su-
cesso do projeto consistiu na forma como os alunos passaram a lidar com os conflitos e com questões relaciona-
das ao cotidiano escolar, sentindo-se acolhidos ao constatarem que tem alguém na escola com quem eles podem 
contar e que os acompanha diariamente. 

O PAPEL DO PROFESSOR-MEDIADOR E DAS PRÁTICAS 
DE LEITURA NA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO

Autoria: Teresa Cristina Aliperti [taliperti@uol.com.br]
Instituição: EE Conselheiro Antonio Prado

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências 

A literatura é fonte de encantamento e possibilita várias experiências ao sujeito.
O trabalho O papel do professor-mediador e das práticas de leitura na formação do leitor literário mostra a im-
portância da leitura e da leitura do texto literário na formação do leitor. Ele ressalta também a relevância do 
professor-mediador e das práticas de leitura vivenciadas no Ensino Fundamental I que auxiliam no processo de 
formação do leitor literário.
O projeto mostra a importância de um trabalho sistemático com as práticas de leitura durante o ano letivo e ao 
longo de todo o Ensino Fundamental I, sempre que possível com o devido apoio da família.

PROJETO JOGO DA MEMÓRIA — TURMA DA MÔNICA 
Autoria: Ana Carolina de Oliveira Lopes [leaozx@hotmail.com]

Instituição: EE Conselheiro Antonio Prado
Área: Língua Portuguesa

O projeto teve como objetivo observar os alunos com dificuldade em se alfabetizar. Por meio de uma proposta  
diferenciada, para a compreensão da aquisição do processo de leitura e escrita, personagens do gibi Turma da Mô-
nica foram utilizados, fazendo com que os alunos descobrissem um resultado determinado nos materiais, provo-
cando e despertando um olhar com maior clareza para a estética da escrita e leitura.
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CRIANDO COM PAPÉIS DIVERSOS NA SALA DE AULA
Autoria: Joselia Maria da Costa Silva [joseliafeliz@gmail.com] 
Daniel Adelino Gomes [danimau@gmail.com]
Germana Lopes da Costa [germana.ped@hotmail.com]
Instituição: EE Dom Agnelo Cardeal Rossi
Área: Arte: Artes Plásticas

O projeto Papéis diversos teve por objetivos estimular o aluno na criação e usar a obra de artistas conhecidos para 
a elaboração de arte com um novo olhar e materiais diversos. O processo foi desenvolvido nas séries iniciais, fina-
lizando com uma mostra cultural aberta para a comunidade.

SHOW DE TALENTOS 
Autoria: Germana Lopes da Costa [germana.ped@hotmail.com] 
Daniel Adelino Gomes [danimau@gmail.com]
Diego Fideles de Oliveira [diegofideles88@yahoo.com.br]
Instituição: EE Dom Agnelo Cardeal Rossi
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto Show de talentos teve  como objetivo principal fazer com que os alunos criassem autonomia, habilidade 
necessária para que os alunos do Ciclo I ingressem no ciclo seguinte. Foi possível  proporcionar o desenvolvi-
mento das  habilidades por meio de ações pedagógicas que articularam o conhecimento do aluno ao conheci-
mento acadêmico, no intuito de direcionar e aperfeiçoar aptidões, além de de vivenciar práticas novas que nem 
sabiam ser capazes de realizar. O projeto conseguiu que os alunos demonstrassem os conhecimentos adquiridos 
nas aulas de Arte e Educação Física.

"Numa humanidade tão altamente desenvolvida como é a atual, cada um, por natureza, recebe um talento. Cada 
qual tem um talento inato, mas por  meio da educação temos a possibilidade que o indivíduo desenvolva assim o 
seu talento até então desconhecido em suas ações." (Nietzsche, Friedrich. Humano, demasiado humano. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000.) 

USO DA SMART SCHOOL PARA INCLUSÃO 
DIGITAL DE ALUNOS RESIDENTES EM 
ÁREA DE VULNERABILIDADE SOCIAL
Autoria: Anna Carolina Soares Giannattasio [anna.gianna.1504@gmail.com]
Thais Sueko Tridapalli Miyakawa [thaissueko@yahoo.com.br]
Instituição: EE Dr. José Américo de Almeida 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Considerando que a escola está localizada na Zona Oeste da capital, em região próxima a uma comunidade em 
situação de vulnerabilidade, e pelo fato de dispor de sala de aula interativa, além de contar com apoio da Parceiros 
da Educação e da empresa Tellus, foi possível propiciar o desenvolvimento de habilidades nos alunos com o uso 
de ferramentas tecnológicas que a sala Samsung oferece, pois dispõe de 40 tablets, um ultrabook para o professor 
envolvido utilizar em apresentações e TV de 55 polegadas, a fim de projetar as aulas planejadas em arquivo digital.
Desse modo, foram desenvolvidos projetos nas áreas de Matemática, Ciências e Arte, em que os alunos foram 
agraciados com as ferramentas tecnológicas disponíveis para incrementar seus conhecimentos adquiridos em sala 
de aula.
O resultado foi uma aprendizagem significativa e melhoria do ensino-aprendizagem, considerando que a tecnolo-
gia está sempre a favor da educação.
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MEDIDAS DE CAPACIDADE 
TRANSFORMADAS EM FRAÇÕES

Autoria: Márcia Aparecida de Souza [marcia2souza63@hotmail.com]
Instituição: EE Dr. José Américo de Almeida 

Área: Matemática

O trabalho foi realizado com as crianças do Ensino Fundamental I. Trabalhamos com resolução de problemas 
com dados apresentados na sala de aula.

QUEM REESCREVE UM CONTO APRENDE UM TANTO!
Autoria: Adigena Santana de Oliveira Carvalho [adigenascar@gmail.com] 

Roberta Aparecida Lopes [rolopes22@hotmail.com]
Instituição: EE Prof. Bento da Silva Cesar

Área: Língua Portuguesa 

Com o projeto “Quem reescreve um conto aprende um tanto”, os alunos foram desafiados a pôr em jogo seus 
conhecimentos sobre a linguagem própria do gênero textual em questão.
No primeiro momento participaram de situações de leitura e escrita de contos tradicionais.
Leram e analisaram alguns dos recursos de linguagem e foram desafiados a reescrever um dos contos lidos. Ao 
dedicar-se a esta última atividade, tiveram a oportunidade de pôr em jogo os conhecimentos que construíram a 
partir da leitura, preocupando-se em utilizar a linguagem mais adequada.
A reescrita de histórias conhecidas é um importante procedimento didático para que os alunos aprendam a escre-
ver narrativas.
No segundo momento foram provocados a escrever um final para um conto desconhecido. Nesse momento os 
alunos colocaram em prática os conhecimentos adquiridos no processo de reescrita.

ALMOÇO POR ESTAÇÕES:                                        
O PROTAGONISMO JUVENIL EM AÇÃO

Autoria: Cynthia Helena Fuschini Feliz [pcg.suetonio@gmail.com]
Instituição: EE Prof. Suetônio Bittencourt Júnior

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O Programa de Ensino Integral, do Estado de São Paulo, tem como objetivo a formação do aluno autônomo, so-
lidário e competente, que seja capaz de desenvolver suas habilidades e competências com excelência e tenha sub-
sídios para construir uma sociedade igualitária.
Considerando a relevância e necessidade de buscar o protagonismo juvenil autêntico dos alunos e proporciona-
respaços dentro da escola, a E.E. Prof. Suetônio Bittencourt Júnior, no segundo semestre de 2017, criou o almoço 
por estações, que são pequenos espaços na quadra, onde temos corda, música, jogos, dança, bate-papo e também 
sala de informática, sala de multimídia, equipada com videogame, sala de leitura e um espaço reservado para 
pesquisas e elaboração de trabalhos escolares.
Nessas ocasiões,  professores, funcionários e gestores interagem com os alunos, participam das atividades, reali-
zam sessões de tutoria e por meio da Pedagogia da Presença estreitam laços e criam vínculos positivos.
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PROJETO PASSAPORTE DA LEITURA
Autoria: Neyde Rostyn de Almeida [neyderostyn@yahoo.com.br]
Instituição: EE Prof.ª Florinda Cardoso
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto tem como objetivo promover a fluência e o interesse pela leitura. A metáfora "viagens literárias" atre-
lada ao passaporte como instrumento de registro do trabalho, bem como "livros que devorei", presentes nesse 
passaporte como um verdadeiro "carimbo de viagem", foram compreendidos pelos educandos como as grandes 
possibilidades que a leitura nos traz, os lugares imaginários a ser visitados e as descobertas. O encantamento pela 
leitura foi a principal motivação para a organização desse projeto. Além disso, a ideia é que os alunos se apropriem 
de estratégias de leitura, indo além da escolha do livro "pela capa" ou pelo "tamanho do texto". Eles também 
participaram de rodas de leitores, com intercâmbio oral e troca de opiniões sobre os livros.

LENDO, CANTANDO E APRENDENDO 
COM MANOEL DE BARROS
Autoria: Fernanda Correa Cavichioli [fernandac.correa@gmail.com]
Maria Isabel Gutierrez Ferreirós Padilha [beleduc@gmail.com]
Instituição: EE República do Paraguay
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto justifica-se pela necessidade de promover a escrita e a leitura com os alunos dos primeiros anos do 
Ensino Fundamental I, de modo que, também, o aprendizado da língua aconteça prazerosamente. Para que isso 
acontecesse de maneira lúdica, foram utilizados poemas de Manoel de Barros, musicados pelo projeto Crianceiras, 
visto que este poeta foi de grande importância para a literatura nacional e em sua obra retrata predominante-
mente vivências da sua infância. Como produto final foi produzido um videoclipe com os alunos cantando e de-
clamando os poemas vivenciados.

SARAU CULTURAL “EU, ELES, NÓS...
TODOS EM DEFESA DA VIDA”
Autoria: Tatiana Mendes Damasceno [thathy_tdb@hotmail.com]
Silvana Cristina Souza da Silva [silcris28@yahoo.com.br]
Instituição: EM Antônio Peres Ferreira
Área: Arte: Teatro

Considerando a escassez cultural que sabemos fazer de diversas comunidades, assim como a dificuldade que ob-
servamos nas outras áreas de conhecimento, principalmente com relação a interpretação e produção de textos, o 
projeto Sarau tem por finalidade interdisciplinar esses saberes por meio da democratização da cultura, da arte e 
da poesia.

O QUE LEVO NA MALA
Autoria: Eduardo Lopes da Silva [elsilva72@yahoo.com.br]
Instituição: EM Antônio Peres Ferreira
Área: Atendimento à diversidade

Não cabe no mundo de hoje pessoas serem tratadas de forma preconceituosa, por isso esse projeto nos leva a 
acreditar na inclusão social dentro da educação. Nossa proposta foi proporcionar e levar a discussão da questão 
para a sala de aula, adentrar nesse universo escolar utilizando como linguagem os gêneros textuais como instru-
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mento de apoio, fomentar rodas de conversa e ações que propiciem ao aluno conhecer e respeitar as diferenças 
entre as pessoas, romper dessa forma a com os rótulos e (pre) conceitos, e dar oportunidade aos alunos com al-
guma deficiência de se verem como personagens nas histórias. Vivenciando essas práticas, alunos e professores 
absorveram como conhecimento a lição que a vida dificilmente ensina: respeitar as diferenças, com o cuidado de 
que ninguém seja excluído do nosso convívio, podendo assim todos viver "FELIZES PARA SEMPRE".

ESCOLA FORA DA ESCOLA 
Autoria: Patrícia Regiane da Silva Furlaneto [prof.patriciafurlaneto@gmail.com]

Instituição: EM Antônio Peres Ferreira
Área: Orientação educacional 

A "escola fora da escola" é um projeto desenvolvido pelos professores do Ensino Fundamental I, no qual junta-
mente com a coordenadora pedagógica realizaram reuniões para orientar os pais quanto ao acompanhamento do 
estudo dos filhos e da rotina escolar.
Desenvolvendo estratégias para em pouco tempo acompanhar, estimular e incentivar o estudo dos filhos, perce-
bemos com esse projeto que pequenas atitudes podem fazer grandes diferenças.

LUZ, CÂMERA, ALFABETIZAÇÃO — 
CAMINHOS PARA A ALFABETIZAÇÃO

Autoria: Elaine da Silva Nunes [nannycoelho@bol.com.br]
Instituição: EM Ary Cabral

Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa a trabalhar a alfabetização com criatividade aliada ao aprendizado, por meio de vídeos, jogos e 
brincadeiras. Dessa forma, estaremos construindo o conhecimento, melhorando também a autoestima dos alu-
nos e valorizando o protagonismo infantil no processo de alfabetização.
Por meio de projeto de leitura, reescrita, elaboração de textos coletivos, a sala colaborou para diversos vídeos, 
brincadeiras e jogos matemáticos e atividades em que se envolviam e, com o intuito de participar, aprenderam de 
forma divertida.
Os vídeos dos alunos do 1º ano efetuando a leitura com autonomia, aumentando comprometimento com a fre-
quência, apresentações, responsabilidade e respeito aos demais colegas foram disponibilizados on-line.

PROJETO LANCE SOLIDÁRIO
Autoria: Helenilson dos Santos [helesant@yahoo.com.br]

Instituição: EM Ary Cabral - Praia Grande
Área: Educação Física

Esse foi um projeto escolar de estímulo à prática do xadrez, com toda a sua contribuição no desenvolvimento dos 
alunos pelo raciocínio lógico-matemático, além de promover a solidariedade e o envolvimento comunitário em 
uma ação de arrecadação de materiais de higiene pessoal que foram arrecadados e entregues pelos próprios alunos 
a um lar de idosos na cidade de Praia Grande, SP. Uma lição de solidariedade, tolerância e convivência que teve 
como pano de fundo a arte milenar do xadrez.
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PARA COMER COM OS OLHOS — ALIMENTAÇÃO 
COMO ARTE, REFLEXÃO E CIDADANIA
Autoria: Brunna Amicio da Silva [brunna.amicio@gmail.com] 
Michelli Cristina Vieira dos Santos Mizumoto [michelli.santos@arbos.com.br]
Instituição: EM Carlos Roberto Dias
Área: Outra: Interdisciplinar

O presente trabalho tem como objetivos desenvolver o tema alimentação de forma multidisciplinar; relacionar a 
alimentação como meio cultural, social, histórico e afetivo; conscientizar alunos e comunidade sobre a sustenta-
bilidade e cidadania por meio de reflexões sobre o que se consome; proporcionar conhecimentos sobre arte con-
temporânea, por meio dos trabalhos de Vik Muniz com materiais diversos.
No desenvolvimento do trabalho os alunos realizaram pesquisa, leituras, trabalhos e discussões sobre alimenta-
ção, para que refletissem sobre os hábitos saudáveis e também o que resulta desses alimentos e dos materiais que 
são descartados diariamente.
O trabalho do artista Vik Muniz foi fonte de inspiração para elaboração de uma instalação efêmera, que provocou 
importante reflexão dos alunos e comunidade sobre sustentabilidade, alimentação e cidadania.

TECENDO O AMANHÃ
Autoria: Raquel Cristina Marcon Simenzato [raqmarcon@gmail.com]
Instituição: EM Dr. Abrahão Aun
Área: Língua Portuguesa

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

GUARDA-POEMAS
Autoria: Alessandra Cássia Soares [aleessoares@gmail.com]
Instituição: EM Dr. Roberto Shoji
Área: Língua Portuguesa 

Esse projeto visa a intensificar o trabalho com produção de texto e incentivar o hábito de leitura. 
Pensando em estimular e dar sentido à leitura, foram elaboradas estratégias que possibilitassem socializar e des-
pertar o interesse e consequentemente obter uma melhora na qualidade das produções textuais, dessa forma 
foram realizadas ações práticas e significativas para os alunos. Ações estas que privilegiaram a aquisição da com-
petência linguística na oralidade, com contação de histórias e na escrita, com produções de textos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA PEDAGÓGICA, O LÚDICO NA 
LÍNGUA PORTUGUESA E NA MATEMÁTICA

Autoria: Juvenal dos Santos Borges [prof.juvenal.borges@gmail.com]
Roberto Carlos da Costa Belini [familiabelini@ig.com.br]

Instituição: EM Estina Campi Baptista
Área: Educação Física

A proposta foi promover por meio da interdisciplinaridade, atividades lúdicas que contemplassem o desenvolvi-
mento das habilidades e competência leitora e lógico-matemática, sem prejuízo na especificidade da disciplina 
Educação Física.
Foram utilizadas atividades lúdicas adaptadas para atender as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, tais 
como: pêndulo com formação de palavras - utilizando uma corda (com uma bola presa em uma das extremidades) e 
bolas de piscina com letras gravadas; tchoukball com formação de palavras — utilizando o quadro de remissão, cones 
e letras plásticas; quatro operações — utilizando cones, sinais das quatro operações em EVA e bolinhas numeradas.
Durante a realização da ação, foi possível identificar as seguintes conquistas dos alunos e de nós professores: in-
teração entre os alunos, para realização das tarefas; interação entre os professores, para o desenvolvimento das 
atividades; favorecimento de uma nova proposta educacional, na Educação Física.

LEITURA, COMUNICAÇÃO E 
EXPRESSÃO: O QUE NOS UNE?

Autoria: Cleideir Alves Santos [cleideir35@hotmail.com]
Instituição: EM Estina Campi Baptista

Área: Língua Portuguesa

Diante da necessidade de promover, garantir e assegurar a continuidade nos estudos, o direito à educação e ao 
atendimento educacional individual para crianças e adolescentes enfermos de diversas patologias, que não podem 
frequentar a escola regularmente e têm o direito ao Atendimento Pedagógico Domiciliar e ressaltar a importância 
educacional para estes alunos é que surgiu esse projeto.
Essa proposta intenciona assegurar uma comunicação e leitura significativa para pessoas que não conseguem se 
oralizar pela comunicação convencional, mas que são expressivas e necessitam adquirir conhecimento da diversi-
dade das palavras e do mundo, utilizando comunicações alternativas, auxiliando no seu espaço de convivência, 
garantindo igualdade na continuidade de seus estudos.

ESCOLA CRIATIVA E PRÁTICAS QUE AUXILIEM 
A APRENDIZAGEM E A ALFABETIZAÇÃO

Autoria: Vanessa Costa Lopes [vanessalongboard@gmail.com]
Fabrizia Borges Duarte [fabrizia.bd@hotmail.com]

Instituição: EM Estina Campi Baptista — SEDUC — PG e Universidad de La Empresa — UDE — UY
Área: Atendimento à diversidade

Esse relato de experiência traz vivências pedagógicas realizadas no 2º ano do EFI da Escola Pública Municipal 
Estina Campi Baptista, em Praia Grande, SP. Durante o decorrer do ano letivo de 2017, foram inseridas junto às 
atividades pedagógicas e práticas do método ludocriativo aportes do conceito de Escola Criativa, o que resultou 
na construção do processo de aprendizado com os alunos, trazendo o gosto pelo aprender, por realizar atividades 
de expressão oral e artística, em trabalhar e conviver conjuntamente, de experimentar e explorar coisas novas, 
avançar em desafios com muita criatividade e dar voz aos anseios, reflexões e pensamentos dos discentes. As prá-
ticas pedagógicas foram desenvolvidas com alunos da turma do 2º ano A - 2017 durante o período de aula e em 
sala de aula, dessa forma envolveram-se todos e em especial quatro alunos que já apresentavam dificuldades de 
alfabetização e aprendizagem em anos anteriores. Eles conseguindo resgatar a aprendizagem e se alfabetizaram.

 320  

 321  

 322  



150INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

SUSTENTABILIDADE NÃO É UMA QUESTÃO 
DE CONSCIÊNCIA, É SOBREVIVÊNCIA!
Autoria: Carla Benedito Nogueira [carla.b.nogueira@hotmail.com]
Viviane Pereira da Silva Fernandes [vezinha-linda@hotmail.com]
Roberto Carlos da Costa Belini [familiabelini@ig.com.br]
Instituição: EM Fausto dos Santos Amaral
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Nós, professores da Complementação Escolar, trabalhamos intensamente para buscar integração e parceria com 
a comunidade para que sejam ativos nas tomadas de decisões e no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, 
primando pela participação efetiva dos pais na vida escolar de seus filhos. 
Para tanto, buscamos um plano de ação que fosse possível de ser realizado e, após observarmos nos alunos o 
descaso no descarte do lixo, no cuidado com o meio em que vivem e no uso da água, resolvemos que era a hora de 
planejar um conjunto de atividades que trabalhasse a sustentabilidade e fortalecesse a cidadania. Essa é uma 
questão urgente e importante nos dias atuais, em que a cultura do consumismo e desperdício de matérias toma 
conta do nosso mundo e ilude nossas crianças, com comerciais que levam a acreditar que necessitamos sempre de 
algo mais para ser felizes. Tal informação invade nossos lares pelos meios de comunicação e redes sociais.

NO 5º DE OLHO NO 6º
Autoria: Marcelle Vieira de Campos [marcellecampos4@hotmail.com] 
Rosãngela Lopes Suzart [rosangelasuzart@gmail.com]
Érika Maia Martins [emaiamartins@bol.com.br]
Instituição: EM Governador Franco Montoro
Área: Gestão da aula 

 O projeto foi criado no intuito de auxiliar os alunos na adaptação à mudança de professores e tempo delimitado 
da aula, bem como facilitar o trabalho de planejamento e execução das aulas por parte das professoras. Este pro-
jeto especificamente auxilia o aluno na adaptação do Ensino Fundamental II, já que antes eles passavam de uma 
professora para oito professores, causando desgaste nos professores e conflitos para os educandos. Com o projeto, 
eles já se habituam com a troca de professores e a responsabilidade de datas e prazos em diferentes disciplinas.

A CRIATIVIDADE E A DIVERSÃO COMO 
ALAVANCA PARA A APRENDIZAGEM
Autoria: Naira Reyne Costa Andrade [nairareyne@yahoo.com.br]
Instituição: EM Governador Franco Montoro
Área: Língua Portuguesa

Esse trabalho visa a estimular no aluno o prazer pela produção textual, fazendo-o identificar-se como ser realiza-
dor e escritor, vivenciando as etapas de confecção de um livro. Foi realizado com alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental, no primeiro ciclo de alfabetização, e eles puderam experimentar desde a criação de uma ideia de 
história, passando por correções coletivas e individuais, leituras, sugestões e ilustrações, até o momento final de 
entrega dos livros para seus responsáveis, concretizando uma ideia e estimulando a autoestima dos discentes.
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VIAGEM AO CÉU — DE MONTEIRO LOBATO 
AO LANÇAMENTO DE FOGUETES

Autoria: Regina Tschege Ferrari [retschege@yahoo.com.br]
Instituição: EM José Padin Mouta 

Área: História

Este trabalho foi pensado para incentivar os alunos à leitura. O livro foi escolhido para contemplar outros con-
teúdos que estavam sendo trabalhados com muito interesse pelos alunos do 5º ano.
No seu desenvolvimento, nos deparamos com uma bonequinha de língua solta, que explorava a funcionária de 
sua "avó" e tinha falas racistas.
Complementamos o trabalho com a interdisciplinaridade entre Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências 
e Matemática, passando pelos temas transversais de Ética e Meio Ambiente.
Viagem ao céu, além de referência ao livro trabalhado, de Monteiro Lobato, é um convite às viagens através dos 
tempos, visando a compreender mudanças de comportamento humano. 
Ao ser estabelecido um paralelo com os conteúdos do Projeto OBA (Olimpíada de Astronomia e Astronáutica), o 
trabalho ganha adesão, desperta interesse e perspectivas até profissionais aos alunos.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
PROJETO: "POESIA NO VARAL"

Autoria: Nadja Maria de Abreu [nadja.abreu@uol.com.br]
Instituição: EM Oswaldo Justo

Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa a despertar o olhar poético da criança; propiciar ao aluno por meio dos poemas expostos no varal 
o contato com poetas e estilos diferenciados de poesia, permitindo uma compreensão maior da linguagem poé-
tica, estimulando a produção de poemas e aumentando o interesse das crianças pela leitura e pela escrita; utilizar 
a poesia no processo de alfabetização e letramento; compreender e interpretar o universo poético de cada autor, 
provocando o inusitado, o inesperado e a expansão do sentido do que pensam e do que querem dizer; produção 
de coleções poéticas estimulando a reflexão sobre os sentimentos e emoções que a poesia provoca, bem como 
sobre as infinitas possibilidades da palavra. Tanta liberdade criadora nos permite apreciar a poesia e ampliar o 
aspecto lúdico, dos sentimentos e autoestima, tão importante no processo de alfabetização e letramento.  

ENCONTRO DE GERAÇÕES, ENSINANDO PARA A VIDA
Autoria: Ramon Guerra dos Santos [osguerras@hotmail.com] 

Lilian Campos Nubile [liliannubile@hotmail.com]
Instituição: EM Paulo Shigueo Yamauti

Área: Educação Física

São objetivos desse projeto compreender e valorizar o idoso como um membro importante na sociedade; entender 
as dificuldades físicas e cognitivas do idoso; conscientizar sobre a importância da atividade física para manuten-
ção da saúde e qualidade de vida; vivenciar jogos e atividades adaptados ao idoso; Proporcionar momentos de 
interação entre os alunos e o idoso.
A imagem que temos de passado, em todos os aspectos, está ligada ao não pertencimento ao presente ou ao não 
uso do mesmo, quando a relação é ao idoso. A sociedade em que vivemos trata de forma igual, não o valorizando, 
e por muitas vezes age com preconceito e discriminação a essa população que muito tem a somar na sociedade. 
Vivemos em uma sociedade que necessita de uma nova visão da realidade do envelhecimento e da velhice, para 
entender que essa população realmente tem dificuldades físicas, cognitivas e sociais. É necessário que o restante 
da população conheça a realidade do idoso, compreenda que todos vão passar por essa fase da vida, e busque 
manutenção da saúde, cuidados com o corpo e qualidade de vida.
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Aulas teóricas e expositivas sobre os assuntos: idoso, processo de envelhecimento, atividades voltadas para esse 
público, dificuldades que essa população enfrenta, a importância social dos ensinamentos e experiências do idoso;
Aulas práticas vivenciando as dificuldades físicas do idoso; apresentação de modalidades voltadas para os idosos: 
bocha, malha, dominó, damas, voleibol adaptado, tênis de mesa e tênis, e também vivenciaram; atividades de in-
teração entre os idosos e os alunos, inclusive com apresentações de Coral e Corpo de Dança, e jogo demonstrativo 
da seleção da Praia Grande de voleibol adaptado; 
O ponto máximo do projeto ocorreu com duas competições, sendo uma com jogos de damas, na qual os alunos 
confeccionaram os próprios tabuleiros, encerrando o primeiro semestre; e outra finalizando o ano letivo com o 
voleibol adaptado.
Esse projeto contribuiu para valorização e atitudes positivas dos alunos em relação ao idoso.
Necessidades específicas para apresentação: somente recursos audiovisuais. 
Como finalização desse projeto, tivemos duas apresentações para pais, familiares e amigos. A primeira foi uma 
performance teatral, fruto da ação interdisciplinar das áreas de Português, Inglês, Arte e Música. A segunda foi 
uma apresentação musical no espetáculo de final de ano da escola.

RÁDIO ESCOLAR 
Autoria: Alexsandra Feliz Gonçalves Bustamante [ale_feliz@hotmail.com]
Maristela Cussolim [adorath@msn.com]
Instituição: EM Paulo Shigueo Yamauti
Área: Língua Portuguesa

O rádio, apesar de relativamente antigo, comparado com os mais novos meios de comunicação – como a televisão, 
a internet, o celular etc. –, ainda não tem sido devidamente difundido na rede de educação básica. No entanto, 
representa um instrumento rico em possibilidades pedagógicas e de grande abrangência, atingindo todas as ca-
madas da população.
Justificativa:

— As novas demandas sociais e profissionais exigidas solicitam cidadãos que saibam se superar em situações pro-
blemas e integrar-se em equipe, dessa forma poderão somar-se ao processo de ensino escolar beneficiando direta-
mente os participantes do projeto. Em suma, o projeto Rádio amplia a possibilidade na melhoria da qualidade de 
comunicação e concorre para auxiliar o processo de transmissão de conhecimentos.

— Disponibiliza técnicas e experiências para melhoria na habilidade de comunicação, o que atingiria diretamente 
demandas de ensino. Portanto, implantar a linguagem de rádio no processo de ensino cria uma nova alternativa 
para estimular a melhoria da qualidade de educação e as condições de trabalhos dos profissionais envolvidos no 
processo de ensino aprendizagem.
Objetivo:

— A meta desse projeto é estruturar um núcleo de comunicação de rádio com finalidade pedagógica.
— As etapas consistem em tornar possível o uso da linguagem radiofônica no processo de ensino escolar, colaborar 
como ferramenta de transmissão de conhecimentos interdisciplinares e transdisciplinares, permitir (aproximar) 
o acesso à informação cotidiana e de utilidade pública, estimular a produção de materiais de apoio pedagógico.
Desenvolvimento:

— A rádio entrará no ar 10 minutos após horário da entrada dos alunos, semanalmente, com a execução do hino 
Nacional e do hino de Praia Grande, fazendo parte do Momento Cívico.

— Após a execução dos hinos, terá início o programa feito pela sala de aula correspondente para a semana, abor-
dando os temas e assuntos elaborados pelos alunos.
Duração:

— O projeto terá a duração do ano letivo.
Público alvo:

— Alunos da Escola Paulo Shigueo dos diferentes anos.
Estratégias:

— Pesquisar a história do rádio e a influência dessa mídia no cotidiano da sociedade, compreender como funciona 
uma rádio e criar uma rádio na escola.

— Trabalhos em sala de aula com suporte de alunos capacitados que possam auxiliar o professor em atividades 
com rádio.

— Construção de proposta educomunicativa em sala de aula.
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— Construir projetos interdisciplinares e transdisciplinares.
Avaliação:

— Solicitar que os alunos escrevam um relatório individual indicando os conteúdos assimilados, as dificuldades 
encontradas, os pontos positivos e negativos verificados durante a atividade, como se deu o relacionamento com 
os colegas, e fazer uma autoavaliação sobre seu rendimento e participação nas atividades.

— O professor também deverá observar o crescimento no aprendizado do aluno, sua participação nas discussões, a 
responsabilidade e organização com as atividades e perante o grupo.

NUNCA DEIXE DE SONHAR
Autoria: Caroline Sati Muller [poentecarol@gmail.com]

Luciana Martins Nicolosi [luciananicolosi@hotmail.com]
Instituição: EM Prof. Fued Temer

Área: Orientação educacional 

Sonhar com um mundo melhor está no imaginário de crianças e adultos e é preciso que nossos sonhos se tornem 
realidade. Para que isso aconteça é necessário que os coloquemos em prática a partir de agora.
Foi com essa proposta que realizamos o projeto interdisciplinar com o tema “Nunca deixe de sonhar”, com diver-
sas ações dentro e fora da escola, para que os alunos, professores e a comunidade vivenciassem aprendizagens. 
Os alunos concorreram ao nosso III Concurso Literário. O 1º ano desenvolveu um desenho e uma frase, mos-
trando que sonho gostariam de realizar para que o mundo fosse um lugar melhor para se viver. Do 2º ao 5º ano, 
os alunos participaram desenvolvendo textos, dos mais variados gêneros, para também demonstrar seus sonhos 
para um futuro melhor.
Sonhos não são impossíveis. Sonhos alimentam a nossa alma, e nossas crianças estão fazendo a parte delas. E 
você? O que está fazendo para que seus sonhos se tornem realidade? Nunca desista... Nunca deixe de sonhar!

LER PARA EMPREENDER
Autoria: Elen Rosa Silva de Almeida Primo [elen.primo@hotmail.com]

Instituição: EM Prof.ª Laura Filgueiras — São Vicente — SP
Área: Língua Portuguesa 

O projeto prioriza conteúdos essenciais como: a linguagem que se escreve, o sistema de escrita e os fazeres de leitor 
e escritor; possibilitar a presença de situações didáticas fundamentais: leitura e escrita pelo professor e pelo aluno; 
construir uma empresa a partir de uma história e vivenciar na prática o aprender fazendo, estimular habilidades 
empreendedoras na escola e fora dela, fomentando uma consciência crítica sobre as questões socioambientais;  
inserir os alunos em práticas sociais e comunicativas; perceber o quanto a leitura é valiosa  e empreendedora, pois 
gera ações que interferem diretamente no meio ambiente, promovendo mudanças; compreender o valor do traba-
lho coletivo, a troca de saberes; expressar opiniões no trabalho em construção para estimular a capacidade de 
criação e desenvolvimento de ideias. Os resultados foram configurando novos modos de pensar, sentir, querer e 
agir, cumprindo o papel da escola, que é de ser uma produtora de conhecimento.
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O XADREZ COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
Autoria: Eliane Benedito Moya [elianemoya2009@hotmail.com]
Instituição: EM Prof.ª Maria de Lourdes Santos
Área: Educação Física

A escolha do tema teve o intuito de trabalhar o xadrez nas séries iniciais do Fundamental I contribuindo de forma 
interdisciplinar.  Comprovadamente o jogo de xadrez melhora a concentração, atenção, desenvolve a criatividade 
e a paciência. Partindo do princípio que o jogo é fundamental no processo de desenvolvimento cognitivo da 
criança, o xadrez faz parte desse contexto, sendo comprovados vários benefícios: estimula a imaginação, desen-
volve a memória, a velocidade de raciocínio, dentre outros, sendo extensivo a todos os alunos. Tem o seu papel 
social ao ensinar a lidar com a vitória e a derrota, a reflexão antes da ação, ou seja, pensar antes de agir. O propó-
sito do xadrez é, como ferramenta pedagógica, contribuir para o desenvolvimento escolar cujo processo é grada-
tivo e contínuo e para avaliação e resultados, observar pontos a serem modificados, adaptar estratégias de ensino 
para melhor assimilação e por consequência melhor aprendizado, respeitando as limitações individuais.

PROJETO ARTE — A ARTE VIVE EM NÓS
Autoria: Adriane Buccelli Gonçalves [ninha_70@hotmail.com]
Instituição: EM Prof.ª Maria Nilza da Silva Romão
Área: Arte: Artes Plásticas 

Esse projeto tem como objetivos conhecer as nossas raízes e as que foram trazidas pelos nossos descendentes; re-
fletir sobre a pluralidade e a individualidade; apreciar e reconhecer diferentes manifestações e formas artísticas; 
entender a riqueza da arte no nosso cotidiano; desenvolver um ser humano mais sensível e criativo nas diversas 
áreas do conhecimento.

PROJETO LEITURA — LER, IMAGINAR 
E CRIAR É SÓ COMEÇAR
Autoria: Adriane Buccelli Gonçalves [ninha_70@hotmail.com]
Instituição: EM Prof.ª Maria Nilza da Silva Romão
Área: Língua Portuguesa

O projeto de leitura visa a despertar o gosto e prazer pela leitura, criando estratégias para que a turma compreenda 
os sistemas de leitura e escrita, aguçar a criatividade por meio das releituras, ampliar nos alunos o vocabulário e a 
oralidade, fazer compreender a importância que a leitura tem em nosso cotidiano com base no respeito e indivi-
dualidade de cada um dos alunos.
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CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: LATERALIDADE 

PARA AJUDAR NA APRENDIZAGEM
Autoria: Evanir Sebastião dos Santos [finosqw@gmail.com]

Instituição: EM Sagrado Coração de Jesus
Área: Educação Física

Lateralidade é o fenômeno em que uma pessoa escolhe um lado do corpo como lado dominante ou de sua prefe-
rência. E como isso ocorre? Ocorre quando um dos hemisférios cerebrais tem domínio sobre o outro e nesse pro-
cesso os lados opostos dos hemisférios cerebrais comandam uns aos outros — o hemisfério esquerdo estimula o 
lado direito e vice-versa. Quando o hemisfério esquerdo predomina, a pessoa é destra, do contrário, ela é sinistra 
ou canhota, dizendo respeito a mãos, pés, olhos e até mesmo sobre certos pares de órgãos internos. Antigamente 
os canhotos eram severamente repreendidos para que utilizassem o lado direito, mas hoje é sabido que isso pode 
acarretar problemas sérios de aprendizagem e de orientação espacial, pois a lateralidade esta diretamente ligada a 
um hemisfério cerebral. Nesse âmbito, podemos afirmar que a educação física escolar pode ajudar muito no de-
senvolvimento da lateralidade nas crianças e assim facilitar e até mesmo ajudar em seu aprendizado dentro da sala 
de aula.

APRENDENDO COM RÓTULOS 
Autoria: Izabel Silva Bragança Pinheiro [izabelbraganca65@hotmail.com] 

Leoguineia Nascimento [leoguineia@hotmail.com]
Instituição: EM Santo Agostinho

Área: Língua Portuguesa

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

PROJETO JOVENS AUTORES
Autoria: Luciana Maria da Silva [luciana_mj@yahoo.com.br]

Instituição: EM Sebastião Tavares de Oliveira
Área: Língua Portuguesa 

O presente projeto, aplicado em turmas de 4º anos, tem como ponto de partida o contato com a autora do livro 
Moça dos Cabelos Longos (professora e autora do projeto). Por meio do conhecimento dessa obra e do contato com 
a autora, os educandos foram inspirados a desenvolver um olhar de valorização sobre suas próprias histórias de 
vida (temática principal do livro) e convidados a também se tornarem escritores e ilustradores de um livro feito 
por eles. A partir disso, foram realizadas estratégias pedagógicas em sala de aula, trabalhando diversos gêneros 
textuais, leitura de histórias, contação em flanelógrafo pelos alunos, estudo de ilustração e rodas literárias na Bi-
blioteca Municipal. Os pais também participaram de algumas destas atividades. Os alunos demonstraram mais 
interesse pela leitura e produção textual, melhora no comportamento e aprendizagem. Por fim, foi publicada a 
Antologia Jovens Autores II ( segunda publicada pelo projeto) com textos e ilustrações dos alunos.  
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AS OPERAÇÕES DE PRODUÇÃO DE 
TEXTO — PRÁTICA CONSOLIDADA
Autoria: Silvana Izabel Contó Baugis [silconto@hotmail.com]
Instituição: EM Thereza Favali Pocay
Área: Língua Portuguesa

O projeto está voltado apenas para a leitura e escrita dos alunos, visando a grandes benefícios no ensino-aprendi-
zagem, visto que ao ingressarem no 3º ano já deveriam estar familiarizado com texto, bem como atendendo todos 
os pré-requisitos para um leitor/escritor. Assim, espera-se que estes estejam, aptos a desenvolver atitudes de su-
cesso perante as disciplinas trabalhadas, já que tendo uma boa leitura, qualquer texto será bem interpretado e 
produzido com escrita apropriada.
Para atingirmos esse objetivo, proporcionamos as cinco operações de produção de texto. Contamos com 12 alu-
nos, que foram divididos em duplas. Seguindo as etapas do contexto de produção, concretizamos todos os obje-
tivos propostos. O resultado foi satisfatório, pois dos 12 alunos que estavam em listas de reprovação, apenas 2 
ficaram retidos.  

LEITURA PROGRAMADA
Autoria: Silvana Izabel Contó Baugis [silconto@hotmail.com]
Instituição: EM Thereza Favali Pocay
Área: Língua Portuguesa

O trabalho foi desenvolvido com duas turmas:  uma de 3º ano e outra do 5º ano, após perceber que os alunos 
estavam com dificuldade para realizar leitura dos  livros retirados da biblioteca; quando chegava a hora da divul-
gação da leitura, muitos nem  sabiam qual livro haviam escolhido.
Como mobilização frente a este problema, percebi a necessidade de um trabalho mais pontual com a leitura. A 
leitura programada foi a escolhida.
Para o 3º ano, a escola só tinha disponível o livro O dia que o mar foi embora, como o livro não é dividido por capí-
tulo, demarquei por acontecimentos e cor nas páginas. Já para o 5º ano escolhi o livro Os doze trabalho de Hércules.
Seguimos toda a etapa da leitura programada, e no final da leitura, passamos a obter 100% de toda a sala como 
leitores fluentes e motivados por novos títulos. O trabalho foi tão aceito que hoje desenvolvemos a leitura progra-
mada do 2º ao 5º. 

UMA HISTÓRIA DE SUCESSO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Autoria: Regina Aparecida de Oliveira Figueiredo [anna2figueiredo@gmail.com]
Cristiana Minervina de Almeida [cris-minervina@hotmail.com]
Catarina Arantes Ramirez Fuentes [catiarantes@gmail.com]
Instituição: EMEB Jorge Amado
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Educação Inclusiva

O trabalho foi desenvolvido com o intuito de comprovar que o trabalho em equipe favorece o desenvolvimento do 
aluno especial. O objetivo do trabalho foi relatar e atestar que o apoio da equipe gestora, bem como a relação fa-
mília x escola são de suma importância. 
O resultado final foi um educando inserido no contexto escolar e podemos afirmar que realmente incluído, 
mesmo com sua dificuldade com o meio.
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CULTURA PARA TODOS 
Autoria: Alicia Barbosa dos Santos de Oliveira [alicequase21@hotmail.com]

Instituição: EMEB Jorge Amado
Área: Língua Portuguesa

O projeto surgiu de uma fala de um aluno, de que só a elite ouvia a música clássica. Incomodada com tal ideia, 
trouxe exemplos para a sala de aula, usando a Rádio Cultura FM como meio de acesso. Os alunos conheceram e 
apreciaram esse gênero musical, desmitificando paradigmas e propagando o conhecimento adquirido. A entre-
vista da Rádio Cultura FM 103.3 com os alunos foi o ápice do projeto. Cada aluno falou sobre o que aprendeu 
sobre a música e sobre a rádio. 

PLANTAS: APRENDENDO COM OS 
ELEMENTOS DA NATUREZA

Autoria: Fernanda Caroline da Silva Sena [fercssena@gmail.com]
Instituição: EMEB Prof. Ramiro Gonçalez Fernandes

Área: Ciências Naturais

Pensando em desenvolver um trabalho interdisciplinar de alfabetização, contemplando os conteúdos previstos na 
área de Ciências Naturais para o 3º ano do Ciclo Inicial, as atividades desse projeto foram desenvolvidas de modo 
a aprofundar o estudo sobre as plantas e contribuir na formação de um olhar atento em relação à diversidade 
encontrada na natureza; analisar, seriar, organizar e classificar informações; identificar partes das plantas; perce-
ber, analisar e apreciar as diferentes características das plantas; conhecer e identificar o ciclo de vida das plantas; 
perceber a importância da planta para o sustento e manutenção do planeta. Além disso, o projeto possibilitou 
momentos de observação, coleta de elementos naturais, envolvimento dos familiares em pesquisas, preparo de 
receita e realizações de experimentos. O produto final desse estudo se materializou em uma caixa, construída 
pelas crianças, que fez parte de uma brincadeira de trocas cheia de aprendizagens e descobertas.

VALORIZANDO A CULTURA BRASILEIRA 
POR MEIO DE CONTOS REGIONAIS

Autoria: Cássia de Lourdes Lopes Batista [cassiapita.cl@gmail.com]
Instituição: EMEB Prof.ª Maria Therezinha Besana

Área: Língua Portuguesa

Esse trabalho tem como objetivo valorizar a cultura brasileira por meio de contos regionais. Visa, ainda a ampliar 
procedimentos de produção de texto e desenvolver o gosto pela leitura. Para isso, o material foi previamente pre-
parado: livros selecionados, contos digitados de cada região para exploração e análise das características pelos 
alunos, tendo como apoio o quadro de observações com o objetivo de levantar as principais partes de um texto 
narrativo, a fim de auxiliá-los em suas produções de autoria futuramente. O desenvolvimento desse trabalho 
trouxe recursos suficientes para a maioria dos alunos no momento de suas produções de autoria e ainda colabo-
rou com os objetivos de leitura, pois puderam ouvir e interpretar textos lidos por outros e por si mesmos, leram 
para buscar informações implícitas e explícitas, inferiram sentidos de expressões e metáforas.
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PROJETO SELANDO AMIZADES
Autoria: Mirna Andrea de Moraes Consolino [mconsini@gmail.com]
Ana Claudia de Moraes Consolino [anaconsolino50@gmail.com]
Juliana Tuono Barbosa Faria [jutuono@hotmail.com]
Instituição: EMEB Prof.ª Ricarda de Paiva Lima Berzin/ EM Dr. Wilson Guedes
Área: Língua Portuguesa

O projeto Selando amizades foi elaborado com a perspectiva de formar uma rede de comunicação entre alunos e 
professores utilizando-se de cartas para trabalhar a leitura e escrita: visando a tornar o aluno um leitor e escritor 
autônomo. Foram realizadas as seguintes etapas: envio de bilhetes e solicitação de autorização dos pais; pesquisa 
do gênero textual: carta; pesquisa sobre a cidade em que reside; debate; produção das cartas aos destinatários; 
revisão das cartas; reescrita; leitura das cartas enviadas aos alunos das unidades envolvidas; autoavaliação e visita 
às cidades envolvidas. Constatamos que todos os objetivos foram alcançados. Os alunos desenvolveram a escrita 
espontânea, melhoraram a caligrafia e seus conhecimentos, além de poderem conhecer ambientes diferentes da 
sua realidade. Dessa forma o projeto Selando amizades realizou sonhos dos alunos e de muitos dos envolvidos.

HERÓIS DO TRÂNSITO
Autoria: Lucinália de Souza [lucinaliatdb1@yahoo.com.br] 
Giseli Anízia Gonçalves da Costa [giseli_goncalvescosta@hotmail.com]
Instituição: EMEF Águas de Março
Área: Geografia

O tema do projeto foi escolhido a partir do interesse dos educandos, dessa forma, as aprendizagens foram acon-
tecendo de forma prazerosa e significativa, as crianças viam sentido no que estava sendo vivenciado. As famílias 
contribuíram imensamente para realização do projeto.
As experiências compartilhadas pelas crianças ao longo do projeto só mostraram que o professor não é o detentor 
do conhecimento e que ele aprende enquanto ensina.
O trabalho realizado promoveu desenvolvimento da autonomia, o gosto pelo conhecimento e o prazer de compar-
tilhar vivencias. As crianças se mostraram sempre motivadas e interessadas pelos temas estudados.

VIAGENS LITERÁRIAS 
Autoria: Márcia Regina Scarpa Pilon [marcia.pilonmp@gmail.com]
Instituição: EMEF Alceu Amoroso Lima
Área: Língua Portuguesa

A leitura tem a importante função social de desenvolver o conhecimento e a capacidade crítica do leitor. Ter con-
tato com a literatura de diferentes países pode ser a porta de entrada para conhecer parte da cultura e particulari-
dades de um povo. Quanto mais conhecimento temos, maior nossa capacidade de compreender as diferenças. 
Entendemos que o contexto de surgimento da obra e do autor e a leitura de textos de várias modalidades discur-
sivas (textos de tradição oral, clássicos da literatura) podem resgatar a história humana, servindo, então, de elo 
entre as gerações passadas e todo o conhecimento acumulado ao longo do tempo. Com  esse objetivo, o projeto 
chamado Viagens literárias foi um projeto realizado na EMEF Alceu Amoroso Lima entre os meses de agosto a 
novembro, envolvendo os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. As atividades realizadas seguiram algumas 
etapas: contextualização do país de origem da história escolhida para leitura, leitura e materialização da leitura. 
Chamamos de materialização a etapa em que os alunos produziram trabalhos relacionados à cultura do país ou 
de referência à história lida, ou experimentaram hábitos culturais e gastronômicos do país. Os registros das via-
gens foram feitos no passaporte literário confeccionado pelos alunos no início do projeto. Os registros também 
levavam em conta a apreciação dos alunos que tinham liberdade para expressar, por meio de emojis, se gostaram 
ou não da leitura ou da experiência advinda dela.  Também foi possível acompanhar os roteiros em um mapa-

-múndi no qual os países visitados foram destacados. 
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MUSICALIZAÇÃO: UMA FERRAMENTA 
INTERDISCIPLINAR CAPAZ DE INCLUIR, 

TRANSFORMAR E MOTIVAR
Autoria: Willian Monteiro dos Santos [williantbs@hotmail.com] 

Karina dos Santos Rodrigues [karisantosr@hotmail.com]
Instituição: EMEF Antônio Pacífico

Área: Língua Portuguesa 

A proposta inicial desse projeto foi utilizar a música dentro de uma sala de aula remodelada para os fins do pro-
jeto, sendo que a mesma é parte das “Inteligências Múltiplas”. O objetivo foi contribuir positivamente com o de-
senvolvimento dos alunos, ora pela música em sua estrutura rítmica, melódica e harmônica, outrora pela prática 
de valores que resultem em criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir. Os materiais utilizados foram 
instrumentos musicais como: trombone, gaita diatônica e trompete; utilizamos também exercícios de aqueci-
mento vocal, teoria musical,  músicas reproduzidas por aparelhos de som e a própria Paisagem Sonora (Schafer) 
da escola e material para registrar as atividades. O objetivo inicial do projeto foi alcançado, os alunos tiveram 
oportunidade de vivenciar a música como uma ferramenta interdisciplinar. Também tiveram a oportunidade de 
desenvolver na medida individual o seu potencial linguístico e matemático além da aquisição de valores. 

MÉTODOS, TÉCNICAS E RECURSOS PARA O ENSINO DE 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA OU SURDEZ

Autoria: Cláudia de Barros Teixeira [cdeteixeira@gmail.com]
Instituição: EMEF Augusto de Saint Hilaire

Área: Formação continuada de professores: métodos, técnicas e recursos para o ensino de alunos surdos

O curso de formação tem o objetivo de apresentar a deficiência auditiva, mostrando suas características e formas 
de diagnosticá-la, bem como a principal forma de comunicação, essencial para o aprendizado significativo, a lín-
gua de sinais. Isso é feito com uma abordagem simples, a demonstração de uma vivência em sala de aula com ví-
deos realizados com alunos no momento da sua aprendizagem e o aprofundamento das técnicas e métodos 
utilizados em sala de aula regular, adaptados para a realidade e a necessidade decorrentes da ausência da audição. 
Experimentam-se oficinas que envolvem a língua de sinais, encerrando com uma dinâmica que proporciona uma 
reflexão sobre o comprometimento de doar-se, uma forma de dar amor, salientando a importância de nossa ati-
tude para transformar definitivamente a vida de alguém. Porque quem atua na Educação tem a missão de trans-
formar, de fazer evoluir, e nas diferenças somos todos iguais.

TEATRO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Autoria: Neide Maria da Silva Nunes [neide.silvanunes@yahoo.com.br]

Instituição: EMEF CAIC — Ayrton Senna da Silva
Área: Arte: Teatro 

O processo de aprendizagem deve ocorrer tanto por meio de contação de histórias como do estímulo à criativi-
dade pela oralidade e a expressão corporal.
A contação em sala de aula acontece de forma lúdica e prazerosa, portanto a participação de todos se dá também 
de forma descontraída e alegre, facilitando o processo de ensino-aprendizagem.
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PROJETO DE LEITURA E REFORÇO
Autoria: Maria da Consolação de Carvalho [lamartine@bol.com.br]
Instituição: EMEF CAIC — Ayrton Senna da Silva
Área: Atendimento à diversidade

Ao propor o presente projeto, acreditamos que se pode contribuir de forma bastante significativa para a superação 
das dificuldades de aprendizagem apresentadas por alguns alunos que compõem uma parcela significativa da po-
pulação escolar, por não conseguir aprender as habilidades necessárias para domínio da leitura.

DESAFIO DO SILABÁRIO
Autoria: Roseli Barbosa Peralta [roseliperalta45@gmail.com]
Instituição: EMEF CAIC — Ayrton Senna da Silva
Área: Língua Portuguesa

Trazia todos os dias formas diferentes de estar alfabetizando os meus alunos, pois essa sala com 28 alunos e apre-
sentava mais de 15 alunos que, apesar de estarem  no 3º ano do Fundamental I, tinham a enorme  dificuldade na 
leitura/escrita.
Entre tantos desafios a serem  vencidos e para estimular o aprendizado, lancei algo simples: o Desafio do silabário, 
com direito a prêmios. Continuei a trazer outros meios de estimular, mas o resultado foi com algo simples e eficaz.
O desafio foi proposto na metade do segundo bimestre e obteve como resultado o aprendizado de 98% dos 15 
alunos no final do mesmo bimestre.

DESPERTANDO O INTERESSE PELA 
LEITURA, ALGO "EXTRAORDINÁRIO"
Autoria: Ana Ruth Chibeni Godoy [rchibeni@yahoo.com.br]
Jefferson Leardini [je_leardini@yahoo.com.br]
Daniela Cristina de Carvalho [op.daniela.carvalho@gmail.com]
Instituição: EMEF Corrêa de Mello
Área: Língua Portuguesa

Este projeto visa a despertar nos alunos o interesse pela leitura e pela interpretação de textos, juntamente com o 
combate ao bullying e ao preconceito. Busca sensibilizar e desenvolver nas crianças a empatia e o respeito às dife-
renças, além de trabalhar valores como amizade, solidariedade, cooperação e gentileza. 
Com a leitura dos livros Extraordinário, Auggie e eu e 365 dias extraordinários de R. J. Palacio, os alunos embarcaram 
na história de August Pullman e puderam vivenciar um pouco da realidade e das dificuldades enfrentadas por 
pessoas que possuem algum tipo de deficiência.
Além da sensibilização com relação aos efeitos do bullying e à necessidade de se combatê-lo, os alunos também 
aprenderam sobre a importância da perseverança e sobre não desistir de seus objetivos. 
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HABILIDADE DE BRINCAR
Autoria: Roberta de Lima Damasceno [matucaefael@gmail.com]

Fernanda Felipe dos Santos Lopes [fernanda.felipe@hotmail.com]
Lilian Cristina Ferreira Dall Amico [dallamico_lilian@hotmail.com]

Instituição: EMEF Ercília Nogueira Cobra
Área: Língua Portuguesa — Alfabetização

Esse projeto visa a auxiliar e propiciar um ambiente alfabetizador, onde o aluno sinta-se à vontade, tenha prazer 
em aprender e que se aproprie do conhecimento. Na busca por meios e materiais para motivar os alunos surgiu a 
ideia de criar e confeccionar jogos ludopedagógicos baseados no método silábico visomotor Abacadá, entre ou-
tros que auxiliam no desenvolvimento cognitivo dos alunos.

JOGOS MATEMÁTICOS: UMA APRENDIZAGEM 
EFICAZ E PRAZEROSA

Autoria: Valéria Cristina da Silva Gomes [valeriagomes.pedagoga.ic@gmail.com] 
Instituição: EMEF Ercília Nogueira Cobra

Área: Matemática 

Diante da crise na educação, precisamos, urgentemente, criar novas metodologias que incentivem os alunos e 
mostre aos professores que há como resgatar a qualidade de ensino. O objetivo principal desse projeto é transfor-
mar as aulas de Matemática, de forma que os alunos sintam-se estimulados a apreender conceitos básicos, como 
contagem, agrupamento, adição, subtração e multiplicação. De acordo com diversos escritores, a criança “aprende 
melhor quando aprende brincando”, e o ensino por meio de jogos torna o aprendizado leve e prazeroso, capaz de 
estimular o interesse, a interação social e o exercício da autonomia, que ocorre pelas possibilidades que o jogo 
propicia, sejam na criação de novas regras, ou na tomada de decisões em conjunto. Com o auxílio de pesquisas tive 
a oportunidade de criar jogos e adaptar outros encontrados na internet, e pretendo neste congresso apresentar 
alguns exemplos para discussão de sua relevância no processo de ensino-aprendizagem.

DERRUBANDO BARREIRAS E ESCLARECENDO DÚVIDAS
Autoria: Stella Maris Silva Monteiro [stella_marissm@outlook.com]

Wagner Bessa Teixeira [wbessa_educacaofisica@hotmail.com]
Instituição: EMEF Francisco Martins dos Santos

Área: Atendimento à diversidade

Durante o trabalho realizado com os alunos inclusos na Sala de Recursos Multifuncional (SRM) foram observa-
dos anseios, dúvidas e alguns conhecimentos equivocados dos pais referentes aos atendimentos realizados a esses 
alunos, seja na SRM (pedagógico), ou naqueles desenvolvidos na área da saúde como: fonoaudiologia, psicologia, 
psiquiatria, fisioterapia, terapia ocupacional, neurologia e médico clínico ou pediatra.
Qual o papel que esses profissionais têm e desenvolvem na reabilitação desses alunos?
E por que o trabalho em equipe com todos os profissionais envolvidos se faz necessário?
Além de tais questionamentos, também observou-se que os pais em muitos momentos sentem-se sozinhos com as 
necessidades educacionais e sociais dos seus filhos, não sabendo muitas vezes onde e/ou com quem obter infor-
mações e até mesmo para (com)partilhar os seus anseios e dúvidas.
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PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO: "CAIXINHA DAS LETRAS"
Autoria: Tatiane Lima dos Santos [limataty@yahoo.com.br] 
Erica Ramos Osti [erikosti@uol.com.br]
Instituição: EMEF Francisco Martins dos Santos
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto tem por objetivo estimular e introduzir as crianças no mundo da alfabetização e do letramento de 
forma prazerosa e desafiante.
Por meio dos recursos “Caixinha das letras” e “Painel do alfabeto” as crianças passam a ter contato com a leitura 
e a escrita de forma mais dinâmica e interativa em sala de aula.
Tais recursos são utilizados na execução de diversas atividades, como: jogos, brincadeiras, gincanas, produções de 
textos, rodas de leitura, entre outras, despertando nelas o interesse e a motivação pela prática da leitura e escrita.

PROJETO MASSAGEM CARDÍACA 
COM BONECO RECICLÁVEL
Autoria: Elaine Christina Loqueti Santos da Silva [elaineloqueti@hotmail.com] 
Patricia Melo
Instituição: EMEF Maurice Bou Assi
Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto foi realizado com a proposta  de permitir ao educando construir a noção do corpo humano. Para isso, 
foram definidos os seguintes objetivos: perceber que cada sistema do corpo humano realiza um conjunto de fun-
ções específicas; conscientizar alunos e familiares que devemos ter uma alimentação equilibrada e criar o hábito 
da prática de esportes; ensinar de maneira simples e prática como proceder diante de uma parada cardiorrespira-
tória, confeccionar com materiais recicláveis boneco para realizar o treinamento da massagem cardíaca; desenvol-
ver o hábito de ajudar ao próximo.

O REINO DO REI ALFABETO
Autoria: Eliane Souza Santos [prof_elisantos@hotmail.com] 
Instituição: EMEF Prefeito Luiz Beneditino Ferreira
Área: Língua Portuguesa

Com o objetivo de alfabetizar os alunos do 1º ano de forma lúdica e divertida, inventei uma historinha com o tí-
tulo: O reino do rei Alfabeto. Com um cartaz de EVA simulando um castelo, trabalhei cada semana com uma 
consoante e a cada dia essa letra se encontrava com uma vogal, formando, assim, uma sílaba. A partir desta sílaba 
elaborávamos (professora e alunos) uma lista de palavras, em seguida desenhos dessas palavras, contagem de le-
tras, contagem de sílabas e no 4º bimestre uma frase para cada dia.  No 2º bimestre os alunos já estavam envolvi-
dos na história e se antecipavam trazendo palavras de casa. O resultado foi excelente, com o desenvolvimento de 
todos da sala, mesmo cada um no seu ritmo todos participavam e interagiam. A leitura e a escrita foram bem ex-
ploradas com a formação de palavras; a organização e orientação da escrita foram bem desenvolvidas. O objetivo 
de alfabetizar brincando foi alcançado de forma simples e como muita participação.
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UM NOVO GUARDA-CHUVA PARA O VOVÔ
Autoria: Lucas Renan Cavalcante de Oliveira [profelucasrenan@gmail.com]

Instituição: EMEF Prof. Alceu Coelho
Área: Informática

O projeto pretende levar as crianças a desenvolver suas habilidades interpretativas e desenvolver seu repertório 
imagético por meio de um trabalho interdisciplinar, utilizando-se como base a Literatura Infantil, apoiados pela 
Informática Educacional e a Educação Artística. 
Os trabalhos começaram em apresentar às crianças a tarefa de redesenhar a capa do livro O guarda-chuva do vovô, de 
Carolina Moreyra. Após a leitura pautada por observações sobre o enredo e as ilustrações, foi solicitado que fizes-
sem a sua versão da capa utilizando sulfite, giz de cera e lápis de cor. Posteriormente as crianças refizeram a capa 
do livro nos computadores utilizando o Microsoft Publisher, imagens da internet e técnicas de formatação de 
fontes e objetos. O professor solicitou que as crianças tivessem total atenção nos detalhes que iriam transmitir, no 
intuído de enfatizarem a mensagem da história que foi amplamente discutida durante todo o processo do traba-
lho. 

AMOR PELA MINHA ESCOLA 
Autoria: Andréia Ferreira dos Santos [batalagoa@gmail.com]

Elenilda de Campos Ribeiro [profelenilda@gmail.com]
Instituição: EMEF Prof. Alceu Coelho

Área: Língua Portuguesa

O projeto pretende resgatar a história da escola bem como valorizar as pessoas que trabalham e convivem nesse 
lugar. Nasceu da constatação de que as crianças sabiam pouco sobre os fatos históricos da escola bem como a 
função da maioria dos profissionais que ali trabalham. As atividades transcorreram após uma sondagem realizada 
por meio de uma roda de conversa dirigida pelo professor. Posteriormente, foi estudado o histórico da escola por 
meio de textos e elaborada uma linha do tempo com desenhos das crianças. Para abordar a questão dos funcioná-
rios, foi pedido que as crianças em grupo escolhessem um profissional e o entrevistassem. Em seguida foi pedido 
que um grupo de funcionários viesse contar como é o trabalho deles, as crianças puderam elaborar perguntas 
verbalmente. Como culminância montamos um painel com as fotografias dos funcionários e das entrevistas. 
Como resultado percebemos que os alunos tiveram uma melhor concepção dos papéis profissionais bem como do 
histórico de sua escola.

METAMORFOSE DA ESCRITA, DO SONHO AO LIVRO... 
Autoria: Nara Corrêa [naracorrea88@gmail.com]

Instituição: EMEF Prof. Luiz Pinho de Carvalho Filho
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto de leitura e escrita foi fundamental para garantir aos alunos o desenvolvimento das habilidades ne-
cessárias à vida, pois leitor/escritor é alguém capaz de sonhar, criar e interagir, ficando livre para determinar suas 
próprias ações na escrita. Os objetivos propostos foram conhecer e compreender de forma simples alguns tipos de 
gêneros textuais; apreciar as próprias produções, ilustrações e histórias dos colegas; envolver os pais na participa-
ção do projeto para a finalização do livro e da tarde de autógrafos; realizar com a comunidade uma rifa para a 
compra dos livros produzidos dos alunos, para o acervo da escola. A interação foi fundamental entre os educan-
dos para a construção de suas histórias. Ao construirmos as histórias, criamos as possibilidades de conhecer ou-
tras palavras de forma lúdica. Ler e escrever se torna automático e prazeroso.
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COR DE PELE: UM BRASIL MISCIGENADO 
Autoria: Verônica Melo de Lima [vemelo@hotmail.com]
Instituição: EMEF Prof. Luiz Pinho de Carvalho Filho
Área: Outra: três linguagens da Arte — Visuais e Teatro 

O projeto visa a observar a importância da leitura escrita e visual, utilizando materiais de fácil manuseio, respei-
tando a faixa etária; romper paradigmas entre o feio e o belo; aprender a compor trabalhos individuais e coletivos 
sem depreciar o trabalho do outro; compartilhar suas ideias e opiniões; apropriar-se do conhecimento das cores e 
formas; ser o protagonista na construção de seus personagens; explorar o gesto nas produções plásticas e teatrais; 
manifestar-se de forma crítica e criativa acerca do trabalho em construção. A inspiração do livro Chapeuzinhos colo-
ridos possibilitou a busca e a exploração de materiais desconhecidos. O projeto permitiu revelar as possibilidades 
da arte e construir uma linha de pensamento mais humanitária. Os alunos exploraram todos os sentidos, vol-
tando seu olhar para a estética. Tantos diálogos e novas produções levaram-nos a ampliar nossa visão social e ét-
nica, tornando-a humanizada e esclarecida e respeitando as diferenças existentes no mundo contemporâneo. 

BRINCANDO E ALFABETIZANDO
Autoria: Deborah da Silva Oliveira Rodrigues [deborahsbc@yahoo.com.br] 
Instituição: EMEF Prof. Renan Alves Leite
Área: Língua Portuguesa

Esse trabalho tem como principal objetivo levar os alunos a desenvolverem suas próprias estratégias de leitura, de 
maneira lúdica, significando o processo de alfabetização de maneira prazerosa. Durante as brincadeiras, é possível 
refletir sobre o uso das letras e sílabas na formação das palavras. Esse momento também norteia o professor no 
planejamento e critérios de avaliação que podem ser utilizados para sua turma, individual ou coletivamente.

CINEMA & LITERATURA — O OSCAR NA ESCOLA
Autoria: Irini Cristina Monteiro de Brito [crystinahmonteiro2017@gmail.com]
Instituição: EMEF Prof.ª Maria Alice Borges Ghion
Área: Língua Portuguesa

Este projeto foi idealizado com os objetivos de despertar o interesse pela literatura e pelo cinema nos alunos, de-
senvolver a análise crítica e a capacidade de reflexão e argumentação a partir de debates e discussões direcionadas, 
bem como ampliar a compreensão e articulação das ideias. Também se pretendeu ampliar o repertório cultural, 
possibilitando o conhecimento  sobre outras culturas, costumes, aspectos geográficos, contextualização com con-
ceitos matemáticos. Foi realizada a entrega do "Oscar" àqueles que se destacaram nas atividades propostas para 
cada exibição cinematográfica. Com isso realizamos uma interessante possibilidade de encantar nossos alunos 
com a sétima arte, a partir da comparação com as obras literárias sugeridas.

JARDIM DOS VALORES
Autoria: Irini Cristina Monteiro de Brito [crystinahmonteiro2017@gmail.com]
Instituição: EMEF Prof.ª Maria Alice Borges Ghion
Área: Língua Portuguesa

Crise de valores ou valores em crise? O que é certo, o que é errado, na atualidade? O que são valores? Os alunos 
foram orientados a refletir sobre que valores lhes foram transmitidos pela família. Cada qual confeccionou uma 
flor representando os valores transmitidos. Rodas de conversa sobre essa temática aconteceram inclusive nas reu-
niões bimestrais. No segundo semestre, o jardim foi novamente confeccionado com cores mais vivas, as discus-
sões mostravam a criticidade dos envolvidos em relação aos complexos temas que povoam diariamente os 
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noticiários. O Jardim também possibilitou a abordagem do valor monetário, do consumo, da probabilidade, da 
fração, promovendo o enfoque multidisciplinar com a Matemática. Venham colher essas ideias, as boas sementes 
sempre frutificam. Espero vocês!

E AGORA, JOÃO?
Autoria: Ivonete Cavalcante de Souza [ivonetesouza@yahoo.com.br]

Instituição: EMEF Prof.ª Maria Aparecida Magnanelli Fernandes
Área: Arte: Artes Plásticas

João, 4º ano, Cidade Tiradentes. Um gibi sem pintura, escrito e desenhado com caneta esferográfica azul e quase 
200 mil visualizações no Facebook. HQ, vídeo, narração de história, rede social, contemporâneo, protagonismo. A 
experiência do fazer, do fruir e refletir sobre contextos e conhecimentos que envolvam o objeto de estudo.
E agora, João?

ESTUDANDO MAPAS
Autoria: Daniela Stefani Mendes [danielastefanimendes@gmail.com] 

Rosa Maria Aurora Bartalini [rosabartalini@yahoo.com.br] 
Denise Midori Caetano Pontes [denisemidori@gmail.com] 

Instituição: EMEF Prof.ª Sylvia Martin Pires
Área: Geografia

A cartografia é um dos importantes instrumentos que auxiliam nos estudos geográficos. Essa ferramenta adquire 
relevância ao desenvolver nos alunos um conjunto de habilidades e competências necessárias a leitura, análise da 
organização do espaço geográfico, noções de orientação e localização terrestre, uso ordenado e de interpretação 
de símbolos (codificação e decodificação), entre outros.
A tarefa envolve desde o manuseio e a elaboração de mapas e outras representações espaciais até a compreensão das 
informações representadas (entender o traçado de rios, estradas, compreensão do significado das cores e dos símbolos 
utilizados etc.).
No decorrer do projeto, espera-se que os alunos compreendam a noção de pertencimento do micro para o macro.
A construção de conhecimentos sobre a linguagem cartográfica desempenha a função de formar alunos capazes de re-
presentar e codificar espaço geográfico, bem como de interpretar informações em diferentes tipos de representações.

A MATEMÁTICA NO DIA A DIA
Autoria: Tarciso Bernardes Rodrigues [prof.tarciso.sv@gmail.com]

Instituição: EMEF Raquel de Castro Ferreira
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O trabalho tem a finalidade de tornar a criança usuária dos conceitos matemáticos no seu dia a dia, de forma lú-
dica e prazerosa. Isso é realizado por meio de paralelos com a realidade vivida pelos alunos cotidianamente, em 
atividades que os levem a compreender a importância do aprendizado matemático.
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O ERA UMA VEZ QUE VIROU LIVRO 
Autoria: Neide Franciele Weihs Schafer [franw84@hotmail.com]
Ana Mara Graziela Schiefelbein Gomes [maragsgomes@gmail.com]
Fabiana Alves Gass [fabi.gass@hotmail.com]
Instituição: EMEF Santa Teresinha
Área: Língua Portuguesa

Beto e Alice altas aventuras é um livro produzido pelos alunos do 1º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal Santa Teresinha, sob a coordenação da professora Neide Franciele Weihs Schafer, como atividade de culminân-
cia do projeto "O era uma vez que virou livro", do programa A união faz a vida. A temática foi introduzida e 
explorada durante todo o ano de 2017, com o estudo da evolução da escrita, desde o seu surgimento até as etapas 
de construção do livro. O texto e a ilustração das páginas foram construídos pelos educandos e suas famílias. O 
livro conta a história de dois irmãos, de família bem estruturada e que valoriza a convivência familiar, que se di-
vertem na casa dos pais e dos avós com atividades que fazem a alegria de qualquer criança, dispensando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico. 
A obra foi lançada em solenidade que contou com a presença de autoridades, famílias e dos profissionais envolvi-
dos no projeto, com direito a sessão de autógrafos aos presentes. 

ESTRATÉGIAS LÚDICAS DE APRENDIZADO UTILIZANDO 
A "SAIA LITERÁRIA" E O "CALENDÁRIO CANTADO"
Autoria: Jovanilda Rios da Silva [jovanildarios@bol.com.br]
Instituição: EMEF União Cívica Feminina
Área: Língua Portuguesa

Por meio de estratégias variadas, como a professora vestindo uma linda saia colorida com bolsos cheios de livros, 
os alunos desenvolvem o gosto pela leitura e a ampliação no seu vocabulário, além de soltarem a imaginação! E 
com um cartaz/calendário diferente, os alunos cantando conseguem relacionar número (símbolo) e quantidade, 
também o dia da semana e mês, tempo e estação do ano, todos cantando juntos. E tudo isso brincando!

ASSEMBLEIA ACOLHEDORA – EMPODERANDO 
A CRIANÇA NA VOZ E NA VEZ
Autoria: Lilian Ap. Chiquesi de Souza [lichiquesi@yahoo.com.br] 
Instituição: EMEI Cidade de Naha
Área: Sociologia, Antropologia e Política 

Esse projeto visa a empoderar o protagonismo infantil, entrelaçando o feminino, o racismo, os portadores de necessi-
dades especiais, traçando novas relações entre os pequenos, exercitando a escuta infantil, solucionando questões e 
ampliando a participação das crianças no cotidiano escolar, na contramão do “adultocentrismo”.
Quem trilha o percurso, as necessidades e os interesses são as próprias crianças, de acordo com a problemática discutida 
e abordada em classe, e mediada pelo professor de forma prática.
Criamos estratégias que possibilitam a criança exercitar uma educação mais democrática, expondo sua razão e sua 
emoção diante de amigos, os quais auxiliam nos problemas internos com soluções e ideias, compartilhando responsa-
bilidades, garantindo direitos e deveres.
O entendimento e a compreensão de uma criança para a outra são muito mais satisfatórios na oralidade, na dinâmica 
e na empatia, dessa forma os objetivos da proposta desse projeto tornam-se mais seguros, autênticos e integrados.
O desenvolvimento da criatividade e dos laços afetivos tornam-se recursos para um trabalho mais significativo na 
aprendizagem pedagógica, além de ressignificar sentimentos e pensamentos, trazendo como base autonomia, 
confiança, solidariedade, consciência do ser colaborativo e cooperativo.
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Ensinar como as crianças devem administrar suas emoções e compreender a de todos com a qual compartilham 
uma convivência para seu bem-estar psíquico só contribuirá para elevar o nível de conhecimento cognitivo. E, 
assim, eles terão maturidade, conhecimento, tolerância e sabedoria para construir um mundo melhor.

SOLETRANDO
Autoria: Claudenice Maria dos Santos Pinto [claudenicesan@gmail.com]

Rafael Gonzaga dos Santos [ander_line6@hotmail.com]
Rosana de Fátima Clemente [rosana_fclemente@hotmail.com]

Instituição: EMEIEF Prefeito Jonas Rodrigues 
Área: Língua Portuguesa 

O objetivo do projeto Soletrando surgiu da necessidade de desenvolver a leitura, a oralidade e a escrita. Foi utilizada 
uma metodologia ativa, de forma que os alunos, além de protagonistas do fazer, envolvessem os familiares na sua 
vida escolar.
Com o desenvolvimento dos jogos, os alunos enriqueceram o vocabulário, perceberam os sons (fonemas/grafemas) 
e tiveram a possibilidade de desenvolver diversas ações voltadas para o enriquecimento do processo de aprendizagem.

PÃO FEITO EM CASA
Autoria: Rosa Alice Dias [rosaalicedias@hotmail.com] 

Caroline Silva [carol.ses@gmail.com]
Instituição: EMEIEF Prefeito Sebastião Ribeiro da Silva
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto visa a despertar o sentido da leitura; instigar o potencial cognitivo e criativo do aluno; estimular o 
crescimento  e o desenvolvimento do vocabulário, contribuir com a consolidação de formas ortográficas; incitar o 
desejo por outras leituras; possibilitar a experiência de emoções, o desempenho da imaginação e da fantasia; asse-
gurar produções orais e escritas e em outras linguagens; viabilizar ao educando, por meio da leitura, a chance de 
ampliação das perspectivas pessoais e culturais, assegurando a sua formação crítica e libertadora. O trabalho reali-
zado com os educandos do 4º ano, iniciou com a leitura da obra de Rosana Rios, Pão feito em casa. A partir de então, 
houve uma sequência de atividades, que buscou contemplar todas as disciplinas. As crianças também tiveram a 
oportunidade de participar de todo o processo de preparação do pão; colocando a mão na massa, sentindo o chei-
rinho de assado e o prazer em comer pão quentinho. E, para concluir o trabalho, receberam com muita expectativa 
a autora do livro, Rosana Rios, em uma roda de conversa na biblioteca da escola, onde tudo começou.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DE 
FRUIÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR

Autoria: Adriana de Sousa Santos [anaidra@bol.com.br]
Instituição: EMEIEF Prefeito Sebastião Ribeiro da Silva

Área: Língua Portuguesa 

O projeto aconteceu durante todo o ano letivo de 2017, ocupando sempre o horário nobre da aula (início), sendo 
realizado, em locais distintos da escola ou em disposições diferentes na própria sala de aula, com ou sem recurso 
de fantoche, chapéu, máscara, capa, cesta, ursinho de pelúcia etc.
Ora o professor escolhia o livro (caixa do Pnaic), ora os alunos escolhiam. Alguns livros eram distribuídos em ca-
pítulos, o que tornava a leitura mais “excitante”, pois deixava um suspense e “cenas para os próximos capítulos”.
Dependendo do interesse da turma pelo assunto, eram desenvolvidas atividades de produção referente ao tema. A 
prática de se produzir algo não era uma obrigatoriedade.
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Outra atividade vinculada à leitura de fruição foi a sessão simultânea de leitura, na qual eram escolhidos os livros 
que iriam ser trabalhados na prática.
Com uma semana de antecedência, os alunos realizavam a inscrição, escolhendo que história gostariam de ouvir 
e participar. No dia previamente combinado, os alunos dirigiam-se para as devidas salas, onde um professor, que 
poderia não ser o deles aplicava a atividade.  

REDESCOBRINDO MONTEIRO LOBATO
Autoria: Paula Bete Abdul Rahman [paula.bete@hotmail.com]
Instituição: EMEIEF Prof. José do Prado Silveira
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa a redescobrir o escritor e editor Monteiro Lobato, por meio de sua maior obra infantil o "Sítio 
do Picapau Amarelo" com seus ilustres habitantes Emília, Dona Benta, Pedrinho, Tia Anastácia, Narizinho, Ra-
bicó, Jeca Tatu e tantos outros que misturam a realidade e a fantasia usando uma linguagem coloquial e acessível. 
Eles passam por diversas aventuras envolvendo a todos de forma mágica e encantadora, com suspenses e questio-
namentos, proporcionando aos alunos um vasto repertório de palavras e criatividade para elaboração de textos 
coletivos ou individuais, proporcionado o gosto pela leitura e pela escrita.

NAVEGANDO PELAS DIFERENTES ÁREAS DO 
CONHECIMENTO COM A ARCA DE NOÉ!
Autoria: Marisa de Lourdes Morais [marisa_pedagoga@hotmail.com] 
Luciene de Oliveira Monteiro [luciene.monteiro@outlook.com.br]
Instituição: EMEIEF Prof. Julio Nunes Nogueira
Área: Outra: Interdisciplinar

O projeto “Navegando pelas diferentes áreas do conhecimento com a Arca de Noé” foi proposto visando à alfabe-
tização e letramento das crianças do 1º ano, nas diferentes áreas do conhecimento. O interesse pelo tema animais, 
pela música e também por ouvir história foi demonstrado pelo grupo no início do ano letivo. A obra de Vinicius 
de Moraes “A Arca de Noé” foi o carro-chefe do projeto, pois a mesma escrita em forma de poemas mais tarde 
transformados em músicas se tornou um ótimo recurso para trabalhar a alfabetização e letramento, além de 
abordar diferentes assuntos suscitados durante todo o decorrer do projeto.

PROJETO TABA
Autoria: Maria Cristina de Oliveira Baptista [cristinartbaptista@uol.com.br]
Instituição: EMEIF Prefeito Antônio Fernando dos Reis
Área: Outra: quatro linguagens da Arte: visual, música, teatro e dança

Com a chegada dos colonizadores, nossos indígenas tiveram de mudar suas práticas culturais, encantados com o 
diferente. No mundo contemporâneo, respeitar-se  entendendo o outro é quase surreal. Minha sensibilização se 
deu com o documentário do indígena Ailton Krenac, o que me levou a compartilhar meus conhecimentos com os 
alunos, o que deu origem ao projeto Taba. O contato com a música “Índios” do Legião Urbana só tornou mais 
forte dentro mim a busca em sensibilizar a comunidade escolar. As estratégias foram simples: roda de conversa, 
materiais de multimídia, confecção de utensílios indígenas etc. Estando in loco em uma aldeia Tupi e Guarani, 
algumas palavras ditas pelo cacique culminaram com a ideia do projeto: levar a criança a respeitar-se, reconhecer-

-se, saber conviver e preparar-se para o mundo dos brancos. Saber que 80% dos nossos alunos já compreendem a 
verdadeira história dos indígenas, levando-os a respeitar a si mesmas e a preservar a natureza nos realiza.
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AQUISIÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA COMO 
TERCEIRA LÍNGUA EM AMBIENTE DIGITAL

Autoria: Telma Aparecida Ladeira [telma.ladeira@eac.com.br] 
Suzy Abaroa de Figueiredo [suzy.prudencio@eac.com.br]

Instituição: Escola Americana de Campinas
Área: Informática 

Esse projeto irá compartilhar uma dinâmica de grupo que  possibilita o desenvolvimento de diversas competên-
cias. Por meio dele oferecemos caminhos para capacitar alunos  a utilizarem diversas ferramentas tecnológicas e 
estudarem os conteúdos da proposta curricular de maneira criativa e divertida. 

LABORATÓRIO DE EXPERIÊNCIAS E COMPETÊNCIAS NO 
ENSINO DE ESTUDOS SOCIAIS EM AMBIENTE DIGITAL

Autoria: Telma Aparecida Ladeira [telma.ladeira@eac.com.br] 
Suzy Abaroa de Figueiredo [suzy.prudencio@eac.com.br]

Instituição: Escola Americana de Campinas
Área: Informática 

Serão discutidos conceitos de Estudos Sociais na aquisição da Língua Portuguesa como terceira língua para crianças 
do Ensino Fundamental I e II em multimodalidade. Será demonstrado que em ambiente digital os alunos
aprendem a elaborar e testar suas ideias, experimentar, aplicar seus conhecimentos e representar seus pensamentos.
A tecnologia utilizada foi: GSuite, LeoCAD (design de modelagem 3D), app Photo blender.
Hardware: computadores laptops, iPads e impressora 3D.

LETRAMENTO LITERÁRIO EM UMA PERSPECTIVA 
BILÍNGUE: “WONDER”, UM LIVRO “EXTRAORDINÁRIO”

Autoria: Vivian Maria Marcondes [vm.marcondes@uol.com.br] 
Milena Lahud [milenalahud@gmail.com]

Instituição: Escola Beit Yaacov 
Área: Outra: Literatura, bilinguismo

A literatura tem papel fundamental na formação psicológica, estética e cultural dos leitores, e não alcança tais 
objetivos em propostas didatizantes.
Visando a formar os leitores conscientes de seu lugar no mundo, desenvolvemos o projeto de leitura comparti-
lhada do livro Wonder/Extraordinário, de R. J. Palacio, que narra a história de Auggie sob diferentes perspectivas. De 
forma a tornar a leitura ainda mais instigante e desafiadora, o livro foi lido em capítulos, durante as aulas de 
Português e de Inglês de uma escola bilíngue de São Paulo. Os capítulos foram lidos em línguas alternadas e reto-
mados na língua oposta, visando a desenvolver a oralidade e a sequenciação lógica dos fatos, em situações reais do 
uso das línguas. A temática do livro possibilitou o desenvolvimento da empatia e da criticidade, fomentando nos 
alunos a vontade de transpor para as situações do cotidiano as valorosas lições aprendidas no livro e contribuindo 
de forma significativa para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, bem como para a reflexão das ati-
tudes de cada um quando inserido em grupos sociais. 
Wonder/Extraordinário foi um livro que possibilitou a aproximação dos frutos da subjetividade aos territórios 
alheios (Andruetto, 2017). Reforçou o que R. J. Palacio apresenta na contracapa do livro: "Não julgue um livro 
pela capa; não julgue um menino pela cara". E confirmou a nossa crença de que um bom livro, quando não traba-
lhado de forma didatizante, tem muito mais a ensinar do que a responder perguntas ou fazer resumos sobre ele. 
Seja na língua que for.
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SENTIMENTONÁRIO: UMA ABORDAGEM 
LÚDICA E SIGNIFICATIVA NO ENSINO 
DE GRAMÁTICA PARA CRIANÇAS
Autoria: Camila Araújo [camilab.araujo@yahoo.com.br] 
Instituição: Escola Beit Yaacov
Área: Língua Portuguesa

O trabalho desenvolvido teve como principal objetivo promover a reflexão sobre aspectos formais da Língua Por-
tuguesa por meio do trabalho com obras literárias e da produção escrita. O Sentimentonário: definindo o invisível 
foi uma produção coletiva feita pelos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I da Escola Beit Yaacov  e é fruto 
do estudo dos substantivos abstratos e da análise de verbetes enquanto gêneros textuais. A partir do aprofunda-
mento dos conhecimentos gramaticais dos alunos, deu-se início o trabalho de produção criativa, com o propósito 
de elaborar um dicionário em que só houvessem sentimentos e atitudes. A realização de uma experiência multis-
sensorial e lúdica foi o diferencial para garantir o engajamento das crianças, inspirá-las a definir os sentimentos 
sob suas perspectivas e com suas próprias palavras. 

ESQUADRÃO DA ÁGUA
Autoria: Danielle Assis Romero Rosado [danielle@escolaclaritas.com.br]
Instituição: Escola Cláritas
Área: Ciências Naturais

Esse projeto visa a incentivar e instigar os alunos e seus familiares a refletirem sobre o problema da falta de água, do 
seu uso desordenado e a busca por soluções viáveis para a resolução desses dilemas. Por meio de observações do 
consumo de água, em casa e na escola, os alunos perceberam na prática o que é possível fazer, efetivamente, para 
sanar o problema e contribuir para a preservação desse bem, tão importante para os seres vivos do planeta Terra. 
Com a criação do diário de bordo do esquadrão da água, os alunos se tornaram protagonistas das suas descobertas 
e encontro de soluções e se comprometeram a cuidar e divulgar essa conscientização vital para todos nós. 

PSICOTEC... CORPO... MENTE E TECNOLOGIA 
REALIZANDO DESAFIOS E FORMANDO ELOS 
Autoria: Eliane Teles de Menezes [eliane@escolaclaritas.com.br] 
Valter Garoli [vgaroli@gmail.com]
Instituição: Escola Cláritas
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Vivemos em uma realidade globalizada, na qual os instrumentos para facilitar a aprendizagem se diversificam e se 
aprimoram constantemente.
Uma nova proposta surgiu da necessidade de dar oportunidade às crianças de trabalhar com o seu corpo, fazendo 
com que descubram o quanto são hábeis e o quanto são capazes de interagir com os demais de maneira colabora-
tiva e afetiva, entendendo que o lúdico é vivenciado a todo o momento, tanto na hora do ensino e aprendizagem 
como na hora reservada somente para brincar. O projeto surgiu da ideia de inovar as atividades desenvolvidas em 
psicomotricidade. A vontade de unir  a tecnologia aos objetivos a serem alcançados com as atividades psicomoto-
ras tradicionais era muito grande, já que esta é uma ciência que vem como instrumento facilitador importante em 
todas as fases do desenvolvimento motor. Por meio de atividades corporais, são trabalhadas a consciência corpo-
ral, a afetividade, a maturação e a cognição. Toda a aprendizagem se dá através do corpo. Corpo vivido é um corpo 
preparado para todo e qualquer conteúdo. Todos os estímulos sensoriais oferecidos e praticados são elementos 
imprescindíveis para o processo de organização funcional neurológica. 
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O BARCO DA IMAGINAÇÃO: NAVEGO EU, 
NAVEGA VOCÊ, ENTRE NESSA EMBARCAÇÃO!

Autoria: Ana Paula Girello [ana.girello@escolaclaritas.com.br]
Instituição: Escola Cláritas

Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa a incentivar a formação de leitores, despertando o gosto pela leitura; formar estudantes mais 
críticos; desenvolver a leitura e interpretação de diversos textos literários; desenvolver a imaginação por meio dos 
contos; utilizar diferentes linguagens como meio para produzir, trabalhando com a língua brasileira de sinais; 
ampliar o vocabulário, as experiências de leitura com o grupo e individualmente; incentivar o estudante a com-
preender e utilizar melhor as regras ortográficas da Língua Portuguesa; disponibilizar aos estudantes o acervo de 
inúmeras obras literárias de variados autores, buscando sempre ampliar seus conhecimentos e suas capacidades 
criativas; incentivar a reprodução de histórias e contos, tanto na forma escrita, quanto na oralidade; utilizar a 
tecnologia como forma de avaliação do desempenho e evolução do aluno na leitura e escrita.

SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS...
QUEM VENCE ESSA PARADA?

Autoria: Sandra Caruso [sandra.caruso@escolaclaritas.com.br]
Instituição: Escola Cláritas

Área: Língua Portuguesa

Ensinar substantivos e adjetivos  às crianças de maneira simples e adequada é possível desde que sejam utilizadas  
estratégias lúdicas e dinâmicas.
Praticar, fixar e tornar perceptível ao aluno as formas, os significados e o uso de ambas as classes gramaticais no 
dia a dia foi o nosso maior desafio.
Surgiu, então, a necessidade de dinamizar as aulas nas quais os conteúdos gramaticais fossem  transmitidos de 
maneira mais criativa. Para tal utilizamos recursos de jogos como: jogo da velha, bingo e trilha.

 DO VISUAL AO PALADAR: 
VIVENCIANDO AS PAISAGENS

Autoria: Tereza Cristina Bertoncini Gonçalez [tinagoncalez@uol.com.br] 
Analícia Bressane Lazaretti Froldi [analicia0912@gmail.com]

Instituição: Escola Comunitária de Campinas
Área: Arte: Artes Plásticas

A pergunta inicial “o que é uma paisagem?” conecta com outras perguntas: como defini-la? Como classificá-la? A 
resposta clássica diz que a paisagem refere-se ao espaço geográfico que está ao alcance do olhar. No entanto, esta 
definição envolve outros aspectos que refletem a forma como compreendemos o mundo a partir dos nossos sentidos. 
Segundo Anne Cauquelin “longe de relegar a paisagem a segundo plano, ou de redescobrir sua imagem, essas exten-
sões dão a ver com muita precisão o quanto a paisagem é fruto de um longo e paciente aprendizado e o quanto ela 
depende de diversos setores de atividades”. A temática desenvolvida com os alunos do 3º ano do Ensino Fundamen-
tal I, integrando as aulas de Arte ao Projeto de Classe, possibilitou a interdisciplinaridade, envolvendo professoras e 
alunos. A proposta “Master Chefinho Júnior” potencializa a riqueza e complexidade do significado de paisagens, 
promovendo reflexões da poética visual até as funções orgânicas do alimento no corpo humano.
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JUSTIÇA SOCIAL E O DIREITO À EDUCAÇÃO
Autoria: Andressa Aun de Azevedo Nascimento [andressa.aun@gmail.com] 
Ana Carolina Erlacher [anacarolerlacher@gmail.com ]
Instituição: Escola Concept — São Paulo
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O objetivo dessa prática foi discutir, de modo interdisciplinar, o tema da justiça social pelo viés do direito à edu-
cação, abrangendo temas como diversidade e cidadania. Esse trabalho foi desenvolvido com estudantes de 2º ano 
do Fundamental I. Foi discutida a importância do dia 20 de fevereiro no calendário da ONU (Dia da Justiça So-
cial) e, a partir desse tema, desenvolveu-se o projeto Justiça social e o direito à educação. Ao longo do processo, os 
estudantes observaram escolas e salas de aula em diferentes contextos sociais e culturais. A metodologia utilizada 
foi Visible Thinking Routines (Como Tornar o Pensamento Visível) — Project Zero, Universidade de Harvard. Foram 
trabalhados conteúdos curriculares das áreas de Linguagem, Matemática e Geografia. As crianças ampliaram sua 
percepção sobre o que é essencial em uma sala de aula. Os registros evidenciaram avanços no processo de elabora-
ção das descobertas, assim como questionamentos sobre cidadania e direitos humanos.

BOCA MÁGICA
Autoria: Ana Queila Macedo da Silva Zanardo [anaqueilazanardo@gmail.com] 
Rosy Mary Scalabrini [rscalabrini@hotmail.com]
Instituição: Escola Cristã de Ensino Ltda — ME
Área: Arte: Música

O projeto “Boca Mágica” reúne 21 canções inéditas de todas as letras do alfabeto, bem como um material com ativi-
dades práticas e pedagógicas para trabalhar com os alunos, em especial, para os que apresentam alguma dificuldade 
no processo de aprendizagem. Desenvolvido com um material fundamentado no Método Fônico e na Educação 
Musical, objetiva-se trabalhar e desenvolver nas crianças as várias habilidades necessárias para alfabetização nos as-
pectos psicomotor, cognitivo e emocional por meio composições inéditas para cada letra (som) do alfabeto. Ainda 
por meio das atividades musicais e pelo canto, estimular a percepção dos sons de cada letra, assim como a articula-
ção realizada no momento da emissão.
Apresenta uma metodologia com 21 dinâmicas diferentes para cada letra utilizando danças de roda, instrumentos 
musicais não convencionais confeccionados com materiais recicláveis, jogos de copos e mãos e brincadeiras musicais.

PLANTANDO IDEIAS COLHENDO CONHECIMENTO
Autoria: Andrea Gofert [andrea.gofert@gmail.com] 
Eduardo Correia Macarini [eduardomacarini86@gmail.com]
Instituição: Escola Granja Viana
Área: Ciências Naturais 

Esse projeto tem como finalidade incentivar o aluno a apreciar técnicas de cultivo não tradicionais, debatendo a 
temática da sustentabilidade. A partir de diversas atividades, os alunos puderam conhecer a realidade dos produ-
tores rurais, aprender a distinguir os processos de beneficiamento dos alimentos, para compreender como estes 
chegam até à mesa e, assim, poder escolher por uma nutrição mais equilibrada e saudável. A realização do traba-
lho foi pautada na pesquisa e experimentação das técnicas de berçário de mudas, enxertia e hidroponia e na vivên-
cia do estudo do meio para a concretização in loco dos temas abordados em sala de aula, além da reflexão sobre 
alimentos processados e superprocessados. Durante o percurso do projeto foram realizadas uma aula aberta para 
a interação das famílias e uma apresentação na Mostra Cultural anual com exposição oral, visual e escrita para a 
comunidade escolar.
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LITERARY PROJECT: KING BIDGOOD IS IN THE BATHTUB
Autoria: Marcela Sommer Valente Dagna [ceh.sommer@gmail.com] 

Instituição: Escola Interação
Área: Língua Estrangeira: Inglês

O projeto nasceu do propósito de utilizar a literatura como veículo de inserção e prática da língua inglesa, levando 
em conta seu valor artístico e potencial didático. Os objetivos foram ampliar o vocabulário e repertório dos alu-
nos, proporcionar uma relação de conforto com a língua alvo, melhorar a pronúncia e expor as crianças à cultura 
estrangeira.
Após um trabalho detalhado de leitura, entendimento e discussão sobre a obra, receberam o desafio de adaptá-la 
para o meio teatral, por meio, é claro, de músicas, atividades, brincadeiras e vídeos. Enquanto isso, a professora se 
dedicou a desenvolver em seus alunos a compreensão e produção oral dentro dos assuntos abordados pela obra, 
além da noção de literatura como um elemento universal, explorado por diversas crianças em todo o mundo.

PROJETO INTEGRADOR DE SÉRIE: 
QUAL É A CARA DO BRASIL?

Autoria: Renata Leone Trócolli [renatat@lourencocastanho.com.br] 
Valdirene da Silva de Sousa [valdirenes@lourencocastanho.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Atendimento à diversidade

“Qual é a cara do Brasil?” Essa é a pergunta geradora do projeto integrador apresentado, que se propõe a investigar 
as matrizes de formação do povo brasileiro e suas contribuições culturais. São abordados aspectos linguísticos, 
artísticos, religiosos, entre outros. O percurso segue uma ordem cronológica, partindo do estudo sobre os povos 
indígenas, passando pelos portugueses, africanos, até chegar aos imigrantes. Reflexões sobre o passado e o pre-
sente permeiam o processo, visando à importância de atrelar a compreensão do passado relacionada ao mundo 
contemporâneo. Os componentes curriculares Ciências Humanas, Língua Portuguesa, Artes Visuais, Música, 
Ciências Naturais e Inglês tiveram suas propostas articuladas, trazendo contribuições de diversas naturezas.

GESTÃO DO TEMPO E O BRINCAR NO 1º ANO
Autoria: Fernanda Tavares de Mello Dias de Barros [fernandab@lourencocastanho.com.br] 

Eloah Bridger Pinheiro Feitosa [eloahp@lourencocastanho.com.br]
Beatriz Votta Pelizzaro de Oliveira [beatrizp@lourencocastanho.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Na Educação Infantil, o tempo para brincar é garantido diariamente, mas o que acontece no Fundamental I?
Os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais preenchem a carga horária das nossas crianças de tal 
maneira que nos obrigam a deixar de lado o brincar — complementar e determinante para a formação do ser hu-
mano?
Por outro lado, se o brincar fosse encarado como um conteúdo, uma forma de desenvolver competências e habili-
dades, seria mais fácil e possível encaixá-lo no currículo do Fundamental I?
Esses e outros tantos questionamentos foram feitos nos últimos anos e, em 2017, implementamos a aula-parque, 
com inúmeros ganhos para as crianças. Com intencionalidade, mediação e gerenciamento de tempo, consegui-
mos garantir aprendizagens diferenciadas e complementares àquelas adquiridas dentro de sala de aula.
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A INFORMÁTICA TRANSFORMANDO 
AS AULAS DE INGLÊS
Autoria: Claudia de Almeida Boyago Priore [claudia_priore@hotmail.com]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse trabalho pretende compartilhar práticas utilizadas nas aulas de Inglês que visam a enriquecer o programa 
com atividades digitais conectadas ao universo jovem, trazendo o aprendizado para uma realidade mais próxima 
deste público. As atividades estão distribuídas entre Toondoo, Scratch, Mindmeister, Sway, Padlet, Google forms, 
Kahoot e email. Serão mostradas todas as etapas e também os desafios de trabalhar com informática. O resultado 
desse trabalho tem sido extremamente gratificante e de muito envolvimento dos alunos , além, é claro, de um uso 
efetivo e bastante significativo da língua.

“EU QUERIA QUE ESSA HISTÓRIA NÃO 
ACABASSE NUNCA”: A ÁRABIA DENTRO 
DA SALA DE AULA NO 3º ANO
Autoria: Graziele Pozzi Freitas [grazielef@lourencocastanho.com.br]
Marina Salles Biella [marinab@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Língua Portuguesa

A sequência didática foi pensada de modo que em toda semana o aluno tivesse contato com as diferentes formas 
de aprendizagem: por meio da leitura, de atividades de interpretação e compreensão e de produção de texto. Em 
todo o trimestre o trabalho em parceria foi incentivado e valorizado, de modo que ao final do ano uma das avalia-
ções se deu em grupo (a dramatização de um conto). Os alunos foram capazes de aprender sobre uma cultura 
nova, libertando-se um pouco de alguns preconceitos e esteriótipos e encantando-se com as grandes histórias do 
mundo árabe.

ALGORITMO: DAS ESTRATÉGIAS PESSOAIS DOS 
ALUNOS À FORMALIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS
Autoria: Claudia Hitomi de Abreu Lage Kato [claudiak@lourencocastanho.com.br] 
Daniele Blanco Sonesso [danieles@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Matemática

As atividades desenvolvidas apresentaram como objetivo formalizar o algoritmo convencional da adição e subtra-
ção partindo das estratégias pessoais dos alunos, desenvolvidas durante o 2º ano, até o momento da formalização 
do processo do algoritmo, ao longo do 3º ano. As sequências de atividades tinham como objetivo principal que 
os alunos fossem capazes de encontrar diferentes estratégias de resolução e posteriormente compreender o algo-
ritmo como mais uma estratégia e não abandonar totalmente suas resoluções pessoais.  
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RECRIO, O RECREIO QUE CRIO
Autoria: Paulo Chagas Dalcheco [paulod@lourencocastanho.com.br]

Ana Maria de Souza França Benjamin [anab@lourencocastanho.com.br]
Rone Von de Almeida [ronev@lourencocastanho.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Orientação educacional

Esse projeto tem como objetivo criar um ambiente de recreio divertido e participativo, em que as crianças podem 
brincar, conviver e aprender a ocupar um espaço coletivo com respeito, responsabilidade e senso de pertenci-
mento. Para tanto, faz-se imprescindível a participação e o envolvimento dos educadores que frequentam o re-
creio, e sua conscientização a respeito de suas funções nesse espaço, em busca de que sejam referências de 
brincadeiras e de convívio para as crianças.

BASTIDORES DO ENSINO MAKER
Autoria: Ana Paula Soares de Farias [anapaulas@lourencocastanho.com.br]

Angela Kagueyama Toth [angela.kagueyama@gmail.com]
Instituição: Escola Lourenço Castanho

Área: Outra: Ensino Maker 

Um espaço maker foi elaborado para apresentar tecnologias do mundo maker, como impressão 3D, eletrônica, 
microcontroladores, programação, ferramentas manuais, entre outros.
O tempo e espaço dessas aulas servem para trabalhar questões como trabalho em grupo, aprendizado por projetos, 
errar, modificar e persistir.

REFÚGIOS URBANOS
Autoria: Caio Martinez de Almeida [caio.martinez.almeida@gmail.com]

Lara Gonzalez Gil [laraggil@gmail.com]
Instituição: Escola Lumiar SP

Área: Sociologia, Antropologia e Política

O projeto Refúgios Urbanos surge da demanda e do interesse da turma de estudantes do Fundamental I da Escola 
Lumiar, e de seus educadores, em se aproximar da realidade de algumas das categorias sociais marginalizadas da 
cidade de São Paulo. Esse documentário retrata o projeto em que durante as visitas aos espaços de articulação e 
convívio dessas populações, os estudantes vivenciaram a rotina de catadores de materiais recicláveis, conheceram 
a realidade e as problemáticas da situação dos animais abandonados, realizaram um café coletivo seguido de bate-

-papo, e até uma festa, com um grupo de refugiados. Junto aos seus familiares, realizaram uma visita guiada na 
Escola Nacional Florestan Fernandes do Movimento dos Sem Terra. 
O projeto mostra que sempre que grupos de estudantes avançam para além dos muros da escola e aprendem sobre 
o mundo de forma viva e presente, os resultados dificilmente serão outros que não o de um envolvimento signifi-
cativo e simbólico para os processos de aprendizagens de cada um.
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CARDS INTERATIVOS
Autoria: Débora Cristina Gerbase Santos [debracgerbase@gmail.com] 
Ana Cristina Werebe de Araujo
Instituição: Escola Maria Imaculada - Chapel School
Área: Língua Portuguesa 

Na realidade em que vivemos é fundamental envolver os alunos de modo que eles participem das aulas e colabo-
rem uns com os outros. Não se deve esperar que apenas ouçam e memorizem o conteúdo, mas sim que aprendam 
mais ao participarem do processo, seja por meio de discussão, revisão, prática ou aplicação de conteúdo. Isso 
surge em contraste ao estilo tradicional de ensino, modelo no qual alunos eram obrigados a permanecer sentados 
por horas e, teoricamente, absorver informações apresentadas pelo professor, detentor do conteúdo.
Ao incorporar estratégias dinâmicas e interativas de aprendizagem nas discussão com o colega, em atividades 
feitas individualmente, em pequenos grupos ou mesmo com o grupo inteiro, o professor perceberá os alunos fo-
cados e motivados, bem como o aprendizado acontecendo de maneira significativa e efetiva!

SUPERHEROES VS. VILLAINS
Autoria: Giulia Ciavatta Kutuchian [giuliaciavatta@gmail.com]
Instituição: Escola Primeira
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Nesse projeto as crianças do Fundamental mergulharam no universo dos super-heróis. Tudo começou quando as 
professoras perceberam que nas brincadeiras livres no parque, a turma inteira se envolvia em um enredo complexo 
e imaginário sobre super-heróis, naves espaciais e armadilhas. A ideia de fazer uma história em quadrinhos apare-
ceu como um dos caminhos para ressignificar a criatividade e imaginação das crianças, além de contribuir para 
ampliar o seu repertório linguístico. Além disso, as famílias e crianças criaram fantasias dos heróis inventados em 
um ateliê aberto, dando forma e concretizando o imaginário das crianças. Ao final, o projeto permitiu que as 
crianças pudessem se expressar na língua inglesa com naturalidade, expressando seus interesses e repertórios 
pessoais, tornando o aprendizado mais significativo.

JOÃO E MARIA, EM: UMA AVENTURA NO PANTANAL
Autoria: Juliana Unti de Campos [juliunti@hotmail.com] 
Fernanda Vizzotto [fervizzotto@hotmail.com]
Instituição: Escola Prof.ª Coraly de Souza Freire
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências 

O projeto implicou a  realização de um livro gigante contendo dois projetos trabalhados no decorrer do ano  le-
tivo de 2016, com alunos de 2º ano, Os contos clássicos e Animais do Pantanal. As professoras de Arte e da sala orien-
taram a atividade de construir o livro, explorando a criatividade dos alunos. Eles produziram a história aplicando 
o que tinham aprendido nos respectivos projetos.
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CHAPEUZINHO VERMELHO — ENSINO HÍBRIDO
Autoria: Vanessa Souza Caetano [vcaettanno@gmail.com] 

Maria do Socorro de Moura [maria.demoura09@gmail.com]
Instituição: Escola Prof.ª Coraly de Souza Freire

Área: Língua Portuguesa

Trabalhar com literatura infantil é encantador. Nesse trabalho buscamos desenvolver a imaginação dos alunos de 
uma forma prazerosa e significativa, juntando o conto Chapeuzinho vermelho ao uso da tecnologia na modali-
dade de rotação por estações do ensino híbrido.

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: UM ESTUDO 
SOBRE A COMUNIDADE INDÍGENA KARAJÁ

Autoria: Elisangela Sales Florentino Endo [elisangelaflorentino@escolasanti.com.br]
Miranda Piccinatto Vicentin [miranda.vicentin@gmail.com]

Instituição: Escola Santi
Área: Sociologia, Antropologia e Política

Os objetivos desse trabalho realizado com alunos do 3º ano FI foram ampliar o que os alunos sabem sobre as 
culturas indígenas no Brasil, perceber que não existe uma caracterização única que define o “ser índio” e observar 
que cada comunidade tem sua própria cultura, com características e hábitos que por vezes as assemelham e por 
outras as diferenciam, além de desconstruir visões estereotipados sobre os indígenas. O projeto se desenvolveu em 
aulas que proporcionaram o levantamento de conhecimentos prévios, elaboração e aplicação de questionário para 
conhecer o que alunos menores sabem sobre os indígenas, aprofundamento dos saberes com recursos visuais e 
audiovisuais, com a curadoria da professora e apresentação para outros grupos sobre a comunidade estudada. 
Observamos que os alunos ampliaram sua visão sobre as comunidades indígenas, percebendo semelhanças e dife-
renças entre as comunidades e entre o seu modo de vida e o das comunidades indígenas.

NARRATIVAS DO OLHAR - A FOTOGRAFIA 
AOS OLHOS DAS CRIANÇAS

Autoria: Juliana Nozella [junozella@gmail.com]
Fabiane Vitiello [fabianevitiello@globomail.com]

Instituição: Escola Semear
Área: Arte: Artes Plásticas

Entendendo a câmera fotográfica como extensão do olhar da sociedade atual, presente em ações diárias e ligada à 
história de vida de cada um, propomos que seu uso se fizesse presente em nosso cotidiano escolar. Crianças de 1º 
e 2º ano foram convidadas a registrar seus "objetos-problemas". A escolha se deu por meio da apresentação de 
três fotógrafos profissionais ( Sebastião Salgado, Talitha Castanha, Dorothea Lange).
Ao longo do projeto buscamos ampliar o olhar e as narrativas impressas em cada imagem realizada. Conversamos 
sobre as escolhas, fizemos uso de diferentes materiais e entrelaçamos as modalidades artísticas compreendendo    
(e buscando fazer-se compreender) que a arte contemporânea abre espaço para tais propostas.
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CONSCIÊNCIA NEGRA: AUTOESTIMA 
E REPRESENTATIVIDADE
Autoria: Beatriz Martins da Silva [profbesilva@hotmail.com]
Instituição: Escola SESI de Jacarepaguá
Área: Atendimento à diversidade

O projeto enfatizou a atuação protagonista da população negra no Brasil e no mundo, seus elos com o continente 
africano e as diferentes culturas produzidas nesse complexo contexto; dialogar e debater sobre a presença das 
culturas de matrizes africanas no país; resgatar as vozes excluídas da educação escolar, do conhecimento e do 
currículo. O trabalho realizado com turmas de 3° e 5° anos do Ensino Fundamental utilizou rodas de conversa 
abordando o tema “Discriminação e preconceito”; pesquisa sobre nomes influentes da cultura afro nos âmbitos 
político, social e artístico. Buscamos resgatar a autoestima do negro visando a contribuir para a mudança no ce-
nário atual de evasão escolar e criminalidade, a partir da construção da sensação de pertencimento e identidade, 
conhecendo a trajetória de outros negros que obtiveram sucesso e o processo de escravidão, para que enxergassem 
não só a possibilidade de ascensão, mas o direito à dignidade, na luta contra a discriminação e o preconceito. 

A CULTURA POPULAR COMO EIXO NORTEADOR 
PARA O ENSINO DE TEMPO INTEGRAL
Autoria: Liana Zélia Ramos Holanda [liana.zrholanda@gmail.com]
Evine Cristina Torres [evine@escolastagium.com.br]
Instituição: Escola Stagium
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

As manifestações culturais populares nascem da necessidade do homem de brincar. Principalmente, reinventar 
sua realidade por meio do lúdico, utilizando a dança, a música e o corpo como instrumentos. Tornar-se esse ser 
único, encantado! Esse “ser brincante".
O brincar é a essência da criança. Como a educação de tempo integral pode possibilitar aos alunos o contato com 
essas manifestações na construção do senso de pertencimento e identidade territorial? Assim, através dos ciclos 
de festas brasileiras (carnavalescas, juninas e natalinas), os alunos brincaram com carnaval, maracatu, maculelê
e boi-bumbá. Exploraram as artes manuais. O resultado foi além de uma educação de tempo integral. Permitiu a 
construção de alunos/sujeitos de maneira integral.

O SOL, AS FOLHAS, O TEMPO: FAZER-
SE E REFAZER-SE NA PESQUISA
Autoria: Andréa Cristina Felix Dias[andreacfdias@uol.com.br]
Taís Kozlakowski Patrício [tkpatricio@gmail.com]
Instituição: Escola Vera Cruz
Área: Biologia

Desde o início do ano, nos nossos passeios semanais à praça próxima à escola, as crianças estabeleceram vínculos 
efetivos com esse espaço a partir de brincadeiras manipulando os elementos da natureza. Após as férias, a “praci-
nha”, já familiar para a turma, passou por transformações que provocaram um deslocamento no seu olhar. Nota-
ram muitas folhas secas pelo chão e logo se perguntaram: por que as folhas caíram? As crianças passaram a 
observar transformações em todas as plantas, suas características e como o tempo e o sol imprimiram mudanças 
nas suas formas e cores. O tempo da vida e da natureza trouxeram novas relações e experiências para as crianças. 
Com poesia e inventividade levantaram hipóteses, observaram, registraram, construíram conhecimentos e muitas 
novas perguntas surgiram. Para dar visibilidade aos fios que conectam esses pensamentos, investimos não nas 
respostas, mas na pesquisa como uma atitude cotidiana, valorizando esse movimento de questionamento siste-
mático da realidade.
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A ESCUTA NO TRABALHO DE CIÊNCIAS
Autoria: Viviane Azeredo Noguchi [vivinoguchi@gmail.com] 

Paula Carolina Dias Tonetto [paula.cdt@gmail.com]
Instituição: Escola Vera Cruz

Área: Ciências Naturais 

O estudo sobre os mofos nasceu durante a implantação do projeto “Recicla Vera”. Diante de questões como “Para 
onde vai o lixo das nossas lixeiras?”, “Como funciona um minhocário?”, os alunos sentiram-se instigados a pensar 
sobre a problemática do lixo. Ao falarmos sobre compostagem, mostraram-se encantados com os mofos: “De 
onde surgem os mofos?”, “O mofo pode mofar qualquer coisa?”. Foi a partir de perguntas como essas que trilha-
mos nossa pesquisa. Por meio de experimentos, do confronto com as ideias dos colegas e ao lerem textos científi-
cos, as crianças elaboraram perguntas, criaram hipóteses, exploraram sua capacidade de argumentação e fizeram 
relações com o que vivem fora e dentro da escola. Nossa intenção é que os alunos possam, cada vez mais, pensar 
sobre o que observam ao seu redor e refletir sobre o papel que cada um, até os mofos, tem no nosso planeta.

ESPAÇOS FLEXÍVEIS: UM NOVO LUGAR PARA 
O PROFESSOR E PARA O PLANEJAMENTO

Autoria: Amanda Rana de Camargo [amandarcamargo@gmail.com] 
Andrea Gurgel Marrey [deiamarrey@hotmail.com] 

Julia Giusti Königsberger [juliagik@gmail.com]
Instituição: Escola Vera Cruz

Área: Gestão da aula

Ao longo do ano de 2017, toda a unidade do EFI da Escola Vera Cruz passou a funcionar com os espaços reformu-
lados. Nossas salas de aula passaram a contar com uma diversidade de móveis que pudessem abarcar a diversidade 
de alunos e de propostas. Essa nova formulação com espaços flexíveis aconteceu em decorrência dos conceitos e va-
lores construídos pela equipe docente nos últimos anos, os quais consideram que a aprendizagem significativa só é 
efetiva quando leva em conta a diversidade dos alunos, de suas maneiras de estar no mundo e aprender. O planeja-
mento tornou-se não só mais um instrumento de nosso trabalho, mas sim a principal ferramenta para que pudésse-
mos, ao longo do ano, orquestrar os momentos de aprendizagem de cada aluno, nossas intenções de aprendizagem 
para todos e para cada um e os interesses das crianças e suas pesquisas. Nesse contexto, lidar com o tempo e entender 
sua condição “elástica” foi um desafio. Tudo tornou-se flexível, o espaço, o tempo, o planejamento. 

VESTÍGIOS QUE REVELAM HISTÓRIAS
Autoria: Claudia Munhoz Ferrigato Paranhos [claudiazion@gmail.com] 

Adriana Tavares [adrianafranciscotavares@uol.com.br]
Lynn Carone [lynn.carone@gmail.com]

Instituição: Escola Vera Cruz
Área: História

A pesquisa sobre os vulcões intrigou as crianças acerca dos mistérios de Pompeia, a cidade soterrada pelo vulcão Ve-
súvio. Perceber como os fenômenos da natureza nos afetam e se relacionam com a humanidade foi surpreendente. 
Os vestígios descobertos pelos arqueólogos, que reconstruíram a história daquele lugar, aguçaram ainda mais a 
curiosidade a respeito dos mistérios da natureza e da vida. As crianças levantaram hipóteses sobre o modo de vida 
daquele povo e costumes da época e, assim, reconstruíram a cidade e deram vida à Pompeia. 
Vivenciaram também o desafio de imaginar a cidade de São Paulo em ruínas após ter sofrido uma catástrofe e o que 
diriam os arqueólogos sobre os habitantes da cidade, e sobre elas próprias, se essas ruínas fossem descobertas daqui 
a mil anos: o que os vestígios contariam sobre os costumes e modo de vida?  Ao enfrentarem esse desafio, as crianças 
fizeram o movimento de olhar para si mesmas e remexer suas memórias em busca de indícios de suas histórias. 
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EXPLORANDO O ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E ESCRITA EM LI
Autoria: Silvia Panossian [silviapanossian@gmail.com]
Instituição: Escola Vera Cruz
Área: Língua Estrangeira: Inglês

A aprendizagem se dá apenas dentro da sala de aula? Foi esse o nosso questionamento quando começamos a rever 
a forma como trabalhávamos o desenvolvimento da leitura e escrita na língua inglesa com os alunos iniciantes. 
Tínhamos um incômodo e uma vontade de ampliar o nosso trabalho, e quando começamos a experimentar dife-
rentes caminhos, percebemos que poderíamos rever não só nossa prática em sala de aula, como também a forma 
como montávamos nossos murais. O desenvolvimento de leitura e escrita saiu da sala de aula, os alunos se apro-
priaram do espaço físico da escola e trouxemos propósito para os alunos lerem e escreverem na língua inglesa de 
forma significativa.

EM CONSTRUÇÃO
Autoria: Andrea Gurgel Marrey [deiamarrey@hotmail.com]
Julia Giusti Königsberger [juliagik@gmail.com]
Instituição: Escola Vera Cruz
Área: Sociologia, Antropologia e Política

O persistente interesse dos alunos na construção de casas de madeiras e papéis os levou a explorar todas as possibi-
lidades que os materiais propiciavam. Essa experimentação os levou a aprimorar suas construções, que facilmente se 
transformaram em pequenas cidades. Paralelamente, como forma de ampliar o olhar das crianças para além da ma-
terialidade das construções, passamos a refletir sobre o surgimento das cidades. As pessoas sempre viveram em gru-
pos? Por que decidiam se agrupar? A partir daí, iniciaram-se grandes reflexões coletivas. Alimentadas pela leitura de 
imagens dos primeiros agrupamentos humanos, as crianças foram construindo a ideia de que as necessidades dos 
seres humanos os impulsionavam a solucioná-las, criando ferramentas, e assim gerando avanços no modo de vida. A 
clareza de que uma necessidade gerava uma solução e a partir daí novas necessidades nos convocou a oferecer às 
crianças, a possibilidade de organizar as aprendizagens no tempo, construindo a linha do tempo. 

NOSSA ESCOLA É ASSIM...!
Autoria: Thamy Janes Carvalho Pessoa [thamycarvalhost@gmail.com]
Thais Buso da Silva Pereira [thais.buso@bol.com.br/ busothais@gmail.com] 
Instituição: Escola Villare
Área: Geografia

Esse projeto visa a possibilitar às crianças vivências relacionadas à exploração dos espaços da escola e as diferentes 
maneiras de representação utilizando diversas linguagens.
Visa também a identificar e relacionar os diferentes usos dos espaços, localização, distância, posicionamento e 
lateralidade, bem como estabelecer relações entre a rotina do grupo e o trabalho das pessoas que fazem parte da 
comunidade escolar, garantindo um olhar humanizado às relações das pessoas em sua convivência.
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NAS NOITES ÁRABES
Autoria: Talita Rafaela Calvo Garcia [talita_rafaela@yahoo.com.br]

Vanessa Franchelli [vanefranchelli@yahoo.com.br]
Instituição: Escola Villare

Área: Língua Portuguesa

Nesse projeto o aluno entrou em contato com diferentes contos árabes e analisou suas características, ampliando 
seu repertório de contos conhecidos. Os educandos leram algumas histórias de Sherazade – a lendária contadora 
de histórias – que estão no Livro das Mil e Uma Noites. Em paralelo, fizeram leituras a respeito dos lugares e povos 
árabes, cenários e personagens das narrativas, com vistas à ampliação do universo cultural e contextualização das 
narrativas. Ao final produziram uma coletânea de contos de autoria. 

COMO ENSINAR FRAÇÕES NOS ANOS 
FINAIS DO FUNDAMENTAL I?

Autoria: Patrícia da Silva Galinski [psgalinski@yahoo.com.br]
Michelle de la Cruz Lui [michellelui1975@gmail.com]

Instituição: Escola Villare
Área: Matemática

Esta apresentação tem por objetivo compartilhar o trabalho realizado no ensino das frações com as turmas de 4° 
e 5° ano. Alguns pressupostos teóricos, considerados fundamentais, também serão expostos para reflexão.

DESENVOLVENDO A AUTONOMIA: O TRABALHO 
EM TORNO DE CENTROS DE APRENDIZAGEM

Autoria: Sonja Moll Ferreira [sonja@escolaesfera.com.br] 
Instituição: Esfera Escola Internacional

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A apresentação do trabalho desenvolvido por mim e um grupo de colegas de organizar os alunos em torno de 
centros de aprendizagem tem como objetivo compartilhar uma prática inovadora e dinâmica de como atender os 
alunos de acordo com suas necessidades individuais, e ao mesmo tempo desenvolver habilidades relevantes para 
que se torne um aprendiz engajado, responsável e autônomo. Após um breve momento expositivo acerca da teoria 
que embasa esse tipo de organização de sala de aula, serão exibidas amostras do trabalho, como fotos, atividades 
de alunos e entrevistas com alunos e professores envolvidos. Serão elencadas as potencialidades desse formato de 
trabalho e discutidos os desafios encontrados. Finalmente serão compartilhados modelos de como organizar cen-
tros de aprendizagem em diferentes salas de aula, para que os participantes possam levar para suas próprias salas 
e começar um trabalho semelhante com seus alunos.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA, PRODUÇÃO DE GÊNEROS 
DISCURSIVOS E ENGAJAMENTO EM CLASSE
Autoria: Cyntia Consiglio [cyntia@escolaesfera.com.br] 
Sandra Regina Guimarães Araujo [sandra@escolaesfera.com.br] 
Instituição: Esfera Escola Internacional
Área: Língua Portuguesa

O ensino da disciplina de Língua Portuguesa como língua materna, é, entre outros, o de possibilitar, por meio de 
procedimentos sistemáticos, o desenvolvimento de produção da linguagem, quer oral, quer escrita, em diferentes 
situações de interação verbal, e por meio de leitura e produção de gêneros discursivos sob uma perspectiva bakti-
niana.
O modelo de sequência didática utilizado é fundamentado em DOLZ, Joaquim et al. As tarefas e suas ambiências em 
aula de francês. (2004. Texto digitado.) e pode ser utilizado em classe como ferramenta de trabalho para a análise 
linguística e produção de gêneros discursivos para alunos do Ensino Fundamental I e II.
Saber mobilizar essa ferramenta de trabalho propicia ao educador de língua materna maior clareza acerca de 
quais gêneros orais e escritos ensinar; para que ensiná-los e por que os alunos devem aprendê-los.
Por fim, a sequência didática promove o engajamento em classe, uma vez que o aluno atua como produtor-autor 
de gêneros discursivos e o professor como mediador da aprendizagem.

FÉRIAS FANTÁSTICAS: CRIANDO O FUTURO
Autoria: Liliane dos Santos Alves [liliane.alves@fiap.com.br]
Raíssa Silva Santos [rayssa.santos@fiap.com.br]
Instituição: FIAP School
Área: Outra: Interdisciplinar

O projeto Férias fantásticas: criando o futuro buscou envolver a criança nessa relação de mundo e tempos histó-
ricos, vivenciando as características de cada período até chegar no olhar sobre o futuro. Também apresentou-se de 
forma desafiadora, sempre proporcionando aos alunos uma reflexão sobre cada período histórico e modo de vida. 
A todo momento incitamos o fazer, por meio de atividades criativas, ora em equipe, ora individualmente, utili-
zando o contato com a arte, a cultura e a imaginação que permearam toda a história humana, para que, em seu 
cotidiano, a criança, interaja com essas vertentes e tenha a oportunidade de transformar a realidade na qual está 
inserida.

LINHAS LÚDICAS NO ABSTRACIONISMO
Autoria: Gabriela Ribeiro Alves dos Santos [gabriela.rbas@yahoo.com.br] 
Juliano Araujo Costa de Oliveira [araujocostadeoliveira.juliano@gmail.com] 
Instituição: FIAP School
Área: Arte: Artes Plásticas

Reconhecer e aplicar linhas e cores, estas que estão presentes em toda arte. Partindo dessa ideia, mas tendo como 
foco o abstracionismo, as propostas vão ao encontro de experiências que proporcionam o experimento dessas 
características. Os alunos tiveram a oportunidade de entrar em contato com os trabalhos de Pollock e utilizaram 
a técnica do artista para a produção criativa. 
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AMARELINHA, UMA BRINCADEIRA 
COMO INSTRUMENTO DE ENSINO

Autoria: Viviane Guerreiro [vivica.g@uol.com.br]
Lilian de Aro [lilian@fiap.com.br]

Instituição: FIAP School
Área: Educação Física

Utilizando uma das brincadeiras mais populares para servir como pano de fundo, esse projeto teve como objetivo 
ampliar as possibilidades de trabalho físico com a amarelinha, além de desenvolver a criatividade, trabalhar regras, 
desenvolver habilidades e incentivar a valorização cultural em torno das brincadeiras de rua. 
O resultado foi um manual produzido pelos próprios alunos, recheado de novas versões do jogo.

BRINCADEIRAS CANTADAS: CONSTRUÇÃO 
DE UMA LINGUAGEM COLETIVA

Autoria: Elaine Gomes Arashiro [arashiroelaine@gmail.com]
Maira Vieira [vieiramai@hotmail.com]

Instituição: FIAP School
Área: História

Esse projeto foi desenvolvido para propiciar aos alunos momentos de cooperação e interação na construção cole-
tiva de um trabalho de pesquisa,  de apropriação sobre as brincadeiras cantadas, seu caráter histórico e funcional.
Por meio de uma abordagem interdisciplinar e tecnológica, desenvolvemos o projeto priorizando momentos em 
grupo e focando na troca de experiências. Os resultados obtidos com essa abordagem foram significativos e efica-
zes,, já que os alunos trouxeram para a escola e levaram para a vida experiências vivenciadas e aprendidas com seu 
grupo escolar e familiar. 

UNINDO DIVERSAS LINGUAGENS 
POR MEIO DO PAPER TOY

Autoria: Gabriela Galasso [gabigalasso@gmail.com]
Patrícia Barbosa Marinho [patricia.marinho@fiap.com.br]

Gabriela Ribeiro Alves dos Santos [gabriela.rbas@yahoo.com.br]
Instituição: FIAP School

Área: Informática

O projeto tem como objetivo trabalhar a interdisciplinaridade, aprimorando o exercício da leitura, escrita e pro-
dução textual, possibilitando vivências além dos cadernos, com a integração da tecnologia e do movimento maker 
na elaboração de personagens de contos de terror, com uma pitada high-tech.
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UTILIZANDO CRIATIVIDADE E 
SUSTENTABILIDADE NO UNIVERSO MAKER
Autoria: Gabriela Galasso [profgabriela.trombini@fiap.com.br]
Instituição: FIAP School
Área: Informática

O projeto tem como objetivo inserir o aluno no universo maker, explorando e desenvolvendo habilidades manuais, 
criativas e tecnológicas e atrelando novos conceitos ao trabalho em grupo, cooperação, organização e prototipa-
ção de novas ideias. 

A POESIA COMO INSTRUMENTO ENCANTATÓRIO PARA 
O DESENVOLVIMENTO DE DIVERSAS LINGUAGENS
Autoria: Patrícia Barbosa Marinho [patricia.marinho@fiap.com.br] 
Lilian de Aro [lilian@fiap.com.br]
Instituição: FIAP School
Área: Língua Portuguesa

O objetivo desse trabalho foi aproximar, ao longo do ano, a criança e a linguagem literária, tornando prazeroso o 
aprendizado por meio do uso da sonoridade (rimas e repetições). Além disso, procuramos transformar os alunos 
em leitores aptos a interpretar e compreender o que o poeta quis transmitir em versos, por meio de atividades 
diversificadas, contribuindo para a formação do imaginário, do jogo simbólico e da criatividade.

AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DO FOLCLORE
Autoria: Márcia Ferreira Fogato Sobral Benegas [profmarcia@fiap.com.br] 
Izabel Duarte da Costa Miranda [izabelduarte8@gmail.com] 
Beatriz Luzia Nogueira Cunha [bianogueiralc@ig.com.br]
Instituição: FIAP School
Área: Língua Portuguesa

As tradições populares são mantidas pelo folclore de forma dinâmica. Nessa sequência didática, nosso foco foi 
explorar, de forma atraente e rica, as múltiplas linguagens das manifestações culturais como fonte inesgotável de 
comunicação. 
A criança já traz consigo uma bagagem dos costumes e hábitos familiares e apoiando-nos nessa realidade, propor-
cionamos dinâmicas, vivências e atividades concretas, como relatos orais de mitos e lendas, desenho das caracte-
rísticas dos personagens, receitas trazidas pelas famílias, compartilhamento brinquedos, brincadeiras e cantigas 
tradicionais como ponto de partida.

TUDO BEM SER DIFERENTE
Autoria: Márcia Ferreira Fogato Sobral Benegas [profmarcia@fiap.com.br] 
Izabel Duarte da Costa Miranda [izabelduarte8@gmail.com] 
Beatriz Luzia Nogueira Cunha [bianogueiralc@ig.com.br]
Instituição: FIAP School
Área: Língua Portuguesa

“Tudo bem ser diferente” é um projeto cuja finalidade é organizar estratégias pedagógicas que ampliem a percep-
ção das crianças quanto à existência de diferentes sentimentos e emoções, tanto de si próprias quanto dos amigos, 
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incluindo também características físicas ou emocionais, permitindo discussões, vivências significativas e a cons-
trução de habilidades/competências sociais e pessoais nessa faixa etária. Além disso, buscamos desenvolver a lin-
guagem oral e escrita de forma lúdica, respeitando as hipóteses de escrita, ampliando o repertório de diversos 
gêneros literários, incentivando a leitura e construindo uma história coletiva.

OS PROBLEMAS DE SAÚDE E AMBIENTE 
CAUSADOS PELA POLUIÇÃO DO RIO PAQUEQUER 

NA COMUNIDADE DA BEIRA LINHA
Autoria: Gicele Faissal de Carvalho [gicelefaissal@yahoo.com.br] 

Instituição: Fundação Educacional Serra dos Órgãos - UNIFESO
Área: Outra: Educação Ambiental

Esse projeto teve a intenção de melhorar a qualidade de vida dos moradores da comunidade da Beira Linha nas 
questões de saúde e ambiente, esclarecendo o tema e conscientizando um grupo de crianças, que foram multipli-
cadores dos conhecimentos adquiridos durante a realização do projeto, pelos caminhos da literatura infantil, 
sobre a necessidade de modificar hábitos e atitudes em relação aos cuidados com o Rio Paquequer.

LEITURA E ESCRITA: PRODUÇÃO DE 
VERBETE E REESCRITA DE FÁBULAS

Autoria: Fernanda Letícia dos Santos Pereira [leticiamaisvoce@bol.com.br]
Instituição: Governo do Estado de São Paulo

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O foco principal desse projeto  é o conteúdo relacionado à leitura e à escrita, mais especificamente, ler para estu-
dar, ler em contexto de estudo e produzir textos de autoria (verbetes de enciclopédia infantil), ler para  produzir a 
partir de um texto de apoio (fábulas). Os objetivos incluíram fazer uso da  leitura e escrita, na produção de verbe-
tes e fábulas do recurso linguístico discursivo próprios do gênero, comparando diferentes fábulas, observando e 
relacionando os diferentes sentidos produzidos pelo uso dos recursos da linguagem, apropriar-se de procedi-
mento escritor, tais como o planejamento, a escrita e a revisão da fábula.

O BRINCAR LIVRE NA ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL I: POSSIBILIDADES E DESAFIOS

Autoria: Marcela Juliana Chanan [marcelachanan@gmail.com]
Instituição: Gracinha — Escola Nossa Senhora das Graças

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Brincadeiras

Por que brincar livre no Fundamental I? Como olhar para o brincar? Como entender esse brincar? O que esse 
brincar nos diz sobre as potencialidades infantis? Como permitir e observar essa relação espontânea do brincar? 
Como é esse corpo brincando? 
Nessa proposta, crianças de 6 a 10 anos que convivem diariamente no período complementar têm a possibilidade 
de vivenciar o brincar livre. Durante as observações, pude perceber que bastou oferecer-lhes tempo, espaço e ma-
teriais para se mostrarem criativas, com ideias de projetos, formulação de hipóteses e resolução de problemas para 
concretizarem o que imaginaram.
Essa observação minuciosa e investigativa do brincar no cotidiano, a escuta ativa de cada criança, o protagonismo 
e a intervenção adequada do educador fazem com que cada vez mais seja necessário refletir sobre o que oferece-
mos em relação a tempo, espaço, materiais, desafios e currículo, e, o que é realmente importante, se elas aprendem 
o tempo todo com tudo que fazem.
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ARTE NARRATIVA E DANÇAS CIRCULARES:              
UM FRUTÍFERO ENCONTRO NO FUNDAMENTAL I
Autoria: Maria Cecília Martin Ferri [ceciliaferri@globo.com]
Márcia Tavares Nieman [marcia@ensg.com.br]
Rita de Cássia Russo Gonçalves [rita@ensg.com.br]
Instituição: Gracinha — Escola Nossa Senhora das Graças
Área: Filosofia

Desde que o mundo é mundo o homem vem convivendo em roda, partilhando conversas, danças e histórias. Os 
contos e as danças englobam memórias da comunidade, possibilitando diferentes maneiras de olhar e ler o 
mundo. Esse projeto pretende juntar estas duas metodologias integrativas: a Arte Narrativa e as Danças Circula-
res dos Povos celebrando a Arte da Palavra e da Convivência, com os alunos do Fundamental I. Em tempos de 
supremacia tecnológica e virtual, contar e ouvir histórias, dar as mãos e dançar, num cenário aconchegante re-
cheado de belezas artesanais, torna-se uma valiosa ferramenta em prol da sensibilização de nossas crianças, esti-
mulando linguagem, musicalidade, movimento, fomentando a leitura, a literatura e a cultura de paz.

ALFABETIZAÇÃO E FORMA ESCOLAR NO 
ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR
Autoria: Thomas Pontes Pereira Chequetto [chequetto.pontes@gmail.com] 
Francisca Tarciana Morais da Silva [franciscatms@gmail.com] 
Instituição: Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer — GRAACC- Escola Móvel — EMAE
Área: Atendimento à diversidade

Esse relato de experiência objetiva apresentar reflexões acerca do processo de alfabetização de um aluno grave-
mente enfermo em atendimento escolar hospitalar. Para tanto, foram investigadas necessidades específicas desse 
sujeito no tocante ao seu imaginário escolar, a transposição de conteúdos, aos métodos de alfabetização e a neces-
sidade de criação de um currículo real. Tomamos como metodologia para construção de dados a análise de ativi-
dades produzidas em aula e depoimentos de professores. Como fundamentação, utilizamos os seguintes 
referenciais teóricos: Soares, Covic e Oliveira, Fávero, Torres e Habermas. Os resultados corroboraram as afirmações 
dos autores, evidenciando a importância da alternância de métodos de alfabetização, da abordagem singular e da 
criação de um currículo real capazes de reaproximá-lo do universo educacional. 

PLANT SEEDS AND HELP THEM GROW
Autoria: Daniela Ruschel [daniela.r@ienh.com.br] 
Instituição: Instituição Evangélica de Novo Hamburgo
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Este projeto visa a ampliar a atenção dos educandos em relação ao meio ambiente, bem como momentos voltados 
para o desenvolvimento do pensamento crítico e trabalho colaborativo. Refletir sobre a forma como cuidamos, 
preservamos e fazemos uso dos recursos naturais, é uma necessidade nos tempos atuais. Nesse projeto, os educan-
dos desenvolveram habilidades e competências de forma transdisciplinar, uma vez que a partir de uma obra de 
arte, realizamos produções e reflexões no campo das Ciências Naturais, por meio do uso constante da Língua In-
glesa em ambiente escolar. O projeto foi apresentado em uma feira, chamada Humanizarte, proposta pela escola. 
O grande desafio foi desenvolver todas as reflexões e propostas, fazendo uso excluso da Língua Inglesa.
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USO DO AVA PLANETA ROODA 3.0 E O 
DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA 

Autoria: Gabriella Thais Schorn [schorngabriella@gmail.com]
Instituição: Instituição Evangélica de Novo Hamburgo

Área: Outra: Língua Portuguesa e Informática

Moran, destaca que “Um bom projeto pedagógico prevê o equilíbrio entre tempos de aprendizagem pessoal e co-
laborativa. Aprendemos com os demais e aprendemos sozinhos”. Para tanto, buscou-se com esse projeto de estu-
dos potencializar o desenvolvimento das habilidades e competências previstas para o ano, utilizando como 
suporte principal o software livre Planeta Rooda 3.0 (NUTED/UFRGS), bem como outras tecnologias. Esse Am-
biente Virtual de Aprendizagem (AVA) foi utilizado como ferramenta de mediação para promover a educação. 
Além do AVA, utilizaremos o personagem criado por Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, como símbolo/avatar 
para guiar a turma na exploração ao universo, possibilitando de forma colaborativa, integrada e ao mesmo tempo 
individualizada, fomentar aspectos da leitura, escrita, raciocínio lógico, letramento e segurança digitais, entre 
outros.

ESCOLA BOA É ESCOLA PARA TODOS - 
ADEQUAÇÃO CURRICULAR PARA ALUNOS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Autoria: Lourdes Pelka Barrios [lourdes.pelka@gmail.com] 

Gabriela Penteado Barrios [gabi.pelka@hotmail.com] 
Instituição: Instituto de Educação Ana Victória

Área: Atendimento à diversidade

Educação para todos é ainda um grande desafio em nosso sistema educacional. A escola para todos requer um constante 
movimento no que diz respeito ao currículo escolar, a fim de ajustar o fazer pedagógico às necessidades dos alunos. 
Esse projeto tem como objetivo orientar professores quanto ao desenvolvimento de  materiais e estratégias para a 
flexibilização da prática educacional, visando à aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

UMA VIAGEM PELO MUNDO POR MEIO DAS 
HISTÓRIAS  INFANTIS. UM PROJETO DE 

ENGAJAMENTO EM UMA AÇÃO VOLUNTÁRIA
Autoria: Jaqueline Gomes da Cunha [jacgdc@hotmail.com] 

Eloir de Paula [eloirdepaula@gmail.com] 
Instituição: Instituto Presbiteriano Mackenzie

Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto propõe conhecer histórias de vários países do mundo, estimulando a integração e interação com 
outras culturas, visando ao entendimento e ampliação do repertório cultural e a busca de um futuro de paz entre 
os povos.
Pretende também relacionar os elementos de cada história como alimentos, vestuário, ambientes, profissões ao 
contexto de cada cultura apresentada, bem como proporcionar aos alunos o engajamento em uma ação social 
voluntária que atenda às crianças de algum país/local abordado por meio das histórias do projeto.
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CRIAÇÃO DE UM CONTO SOBRE 
GIGANTES — GÊNERO FOTONOVELA
Autoria: Cristiane Mendes da Silva Nascimento [crismendys@hotmail.com] 
Marilene Rezende Duarte [marilenerezendeduarte@gmail.com] 
Instituição: Instituto Pró-Saber SP
Área: Língua Portuguesa

A partir da escuta de histórias sobre gigantes com a escritora e atriz Ana Luiza Lacombe, 22 alunos de 7 anos do 
Programa Integrando Saberes, do Centro de Estudos Pró Saber – SP, e sua professora, se dedicaram à produção de 
um livro no formato de fotonovela. O projeto desenvolvido durante o ano de 2017 gerou a obra: Os cinco gigantes e 
os tigres. No processo de produção as crianças puderam aprender e ampliar o conhecimento sobre contos tradicio-
nais e contemporâneos.  Tiveram a oportunidade de conhecer outro gênero textual, pesquisando gibis e fotonove-
las com seus diálogos e tipos de balões. Atuaram como atores da própria história para as ilustrações do livro. 
Aprofundaram a relação entre o papel do leitor e do escritor no processo de escrita, e puderam conhecer e vivên-
ciar diferentes situações e procedimentos de revisão textual, conhecimentos fundamentais para a produção de 
bons textos.

O PAPEL DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO 
DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO 
COTIDIANO DA SALA DE AULA
Autoria: Daniela Dau [danieladau@gmail.com]
Elizabeth dos Reis Sanada [elizabeth.sanada@hotmail.com]
Instituição: Instituto Singularidades
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse trabalho tem como objetivo esclarecer o papel do professor no desenvolvimento das relações interpessoais no 
cotidiano da sala de aula; explicitar aspectos que influenciam nesse processo, como a postura investigativa, o 
planejamento e a mediação nessas relações (pares e criança/adulto); e verificar as bases para a formação sociomo-
ral do aluno e para o estabelecimento de um ambiente sociomoral na escola. A pesquisa desenvolvida é qualitativa 
de caráter etnográfico, tendo como principais instrumentos para coleta de dados a observação participante por 
meio de notas de campo e diário. A análise dos dados revelou duas categorias: a postura docente e as relações in-
terpessoais. Os resultados que alcançamos nos mostraram que o professor apresenta uma postura que oscila 
entre reativa e intencional e que as relações interpessoais se estabelecem entre pares e entre crianças e adultos 
numa sala de aula.

ENTRE LINHAS, NÚMEROS E DESCOBERTAS: UMA 
INVESTIGAÇÃO SOBRE A ESCRITA NA MATEMÁTICA
Autoria: Fernando Antonio Perina Cardoso [fernando.cardoso@escolaviva.com.br] 
Guilherme Santinho Jacobik [guilhermejacobik@gmail.com] 
Instituição: Instituto Singularidades
Área: Matemática

A proposta deste trabalho é valorizar as produções de texto como um excelente recurso didático e entender o que 
podem revelar sobre a aprendizagem dos conteúdos matemáticos para alunos e professores de 5º ano do Ensino 
Fundamental. Isto porque quando investigamos modos significativos para os alunos se relacionarem com a ma-
temática, as aulas ganham sentido e as crianças acabam se tornando produtoras e divulgadoras de conhecimento 
matemático. Sendo assim, esse estudo se pauta pela oportunidade de pensar a Matemática por meio da escrita, 
que é um importante veículo para que o aluno possa perceber e refletir sobre o seu processo de aprendizagem. 
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Realizamos uma pesquisa de abordagem qualitativa, pautada no modelo de pesquisa participante cuja coleta de 
dados foi feita numa escola particular da cidade de São Paulo. Ao final, verificamos que as produções de textos nas 
aulas de Matemática são um excelente recurso didático para auxiliar os alunos no estabelecimento de vários sig-
nificados para uma mesma noção e desenvolvem atitudes valiosas, como a confiança do aluno em sua forma de 
pensar e a abertura para entender e aceitar formas de pensar diferentes da sua.

CULTURA VISUAL NO FUNDAMENTAL 
I — UMA EXPERIÊNCIA

Autoria: Eduardo Parisi Alvares [eduparisi@yahoo.com.br]
Instituição: 

Área: Outra: Artes visuais

Num mundo repleto de imagens, por meio das quais aprendemos mais do que em qualquer instituição de ensino, 
como colaborar para a formação de um cidadão consciente e crítico em relação ao seu próprio aprendizado informal? 
Cultura Visual e propaganda, análises de imagens com alunos do 4º ano do Fundamental I.

PROJECT BASED LEARNING IN NEVERLAND
Autoria: Tatiana Stéfani Medeiros da Silva Toso [tatiana.medeiros@liceuasabin.br]

Instituição: Liceu Albert Sabin
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Por meio do método de ensino PBL (Project Based Learning), esse projeto levou os alunos a um passeio por Never-
land para que ganhassem novas habilidades de comunicação, aumentassem o repertório de Língua Inglesa e prá-
ticassem o uso da língua em uma situação real e engajadora, enquanto vivenciam o mundo de Peter Pan e tentam 
chegar a um acordo para responder à seguinte pergunta: será que vale a pena crescer?
Através de um sonho guiado, por onde viajaram à Terra do Nunca junto à fada Sininho, os alunos consideraram 
o que achavam ser o mais importante em suas vidas de "criança". Após este exercício, debateram, em inglês, suas 
experiências e criaram suas Terra do Nunca particulares, lançando mão do desenho com lápis de cor, pensaram 
nos prós e contras de crescer e chegaram à conclusão de que sempre poderiam voltar a sua Terra do Nunca, mas 
que era hora de crescer e ir para o Fundamental II.
Com a viagem, os alunos sentiram-se verdadeiramente envolvidos com a história, pois passaram a fazer parte dela. 
Por estarem envolvidos com o projeto, não focaram no uso da língua, mas na história e lugar que gostariam de 
criar, alcançando assim o objetivo principal do método PBL. 

KODÁLY COMO VEÍCULO PARA AFINAÇÃO DO 
CANTO COLETIVO E PERCEPÇÃO SONORA

Autoria: Felipe Vasques Borges [felipe.borges@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista

Área: Arte: Música

O projeto visa apresentar caminhos para que o educando crie uma vivência musical e tenha maior sensibilidade 
ao universo sonoro. Foi aplicado a alunos do período integral e ampliado do 2º ao 5º ano no Colégio Liceu San-
tista, Santos, SP no ano de 2017, tendo como resultado uma apresentação de canto coletivo e instrumental aberta 
ao público. Para um resultado eficaz utilizamos o método Kodály (manossolfa e palavras rítmicas) como veículo 
principal de afinação e percepção sonora.  As atividades foram aplicadas como brincadeiras e aos poucos vincula-
das à teoria musical. Pudemos perceber o progresso e a facilidade com que os educandos entendiam o que deveria 
ser realizado. A prática instrumental foi a complementação do processo. O som foi aperfeiçoado, uma vez que os 

 439  

 440  

 441  



190INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

ouvidos estavam mais sensíveis; passaram a perceber quando o som saía desafinado ou com uma intensidade 
“estranha”. Para tocar e cantar corretamente é necessário entender todo o caminho a ser percorrido.

POEMAS RESPOSTAS
Autoria: Carla Lopes Pinheiro Borges [carlaborges@liceusantista.com.br]
Adriana Amore Santana [adriamore@liceusantista.com.br] 
Instituição: Liceu Santista
Área: Língua Portuguesa

"Poemas respostas" surgiu da vontade de utilizar o livro paradidático Poemas problemas de Renata Bueno, de ma-
neira consciente e mais produtiva. A apropriação do gênero poesia também foi fator motivador, uma vez que o 
trabalho com rimas brinca, motiva e alegra o aprendizado. Poder agregar habilidades diversas em um mesmo 
trabalho foi enriquecedor, cálculos mentais, produção de rimas, trabalhos em duplas, tudo contribuiu para a 
produção final que foi o caderno de respostas aos problemas do livro. 

PROJETO: SOLO
Autoria: Mateus Henrique Carnio [mateus.carnio@ligasolidaria.org.br]
Instituição: Liga Solidária — Programa Crianças e Adolescentes
Área: Ciências Naturais

Pensando no meio ambiente e nos cinco eixos pedagógicos do programa Crianças e Adolescentes da Instituição 
Liga Solidária: sustentabilidade, roda de conversa, cultura de paz, leitura e ludicidade, desenvolvemos práticas 
sustentáveis  que promovem a conscientização e a compreensão sobre o eixo sustentabilidade. Esse, por sua vez, 
não é somente o ato de reciclar, mas sim, um consumo consciente, prevenindo possíveis danos à natureza e o meio 
no qual estamos inseridos. O ato de transformar e reutilizar diferentes materiais sem uso, estimula  a criatividade 
e a ludicidade nesta prática pedagógica.
O projeto Solo surgiu a partir de questionamentos e curiosidades trazidas pelas crianças do programa Crianças e 
Adolescentes da sala 4, com faixa etária de 10 a 11 anos. Entre as perguntas destacaram-se: Onde se pode plantar 
no espaço do Complexo do Educandário Dom Duarte e pode plantar somente em  vasos? 
Tendo em vista que a instituição está localizada em uma área de 480 mil metros quadrados, com uma grande di-
versidade de árvores e plantas, exploramos uma pesquisa voltada à preservação do espaço verde do Educandário e 
a noções básicas de experiências em plantio, com aprendizagens sobre alguns  tipos de solo: argiloso, arenoso e 
solo de terra vegetal.
Conhecer outros espaços e vivenciar novas possibilidades foram pontos culminantes em nossa pesquisa, sendo 
assim visitamos a nascente do Rio Tietê na cidade de Salesópolis e dessa forma buscamos mais informações e 
compreensão desses solos para a criação de nossa maquete denominada Mesa Articulada, que integrou o projeto 
Solo, Água e Plantas. 
Assim, nossas crianças tiveram a oportunidade de um contato mais próximo sobre o eixo sustentabilidade e for-
mas conscientes de cidadania e respeito à natureza.

PROJETO CULTURA DE PAZ: EMOÇÕES
Autoria: Maria do Socorro Ramos Alves [maria.alves@ligasolidaria.org.br]
Matilde Santana Rodrigues [matilde.santana@ligasolidaria.org,br]
Sonia Bueno Machado Monteiro [sonia.monteiro@ligasolidaria.org.br]
Instituição: Liga Solidária — Programa Crianças e Adolescentes
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

As atividades foram divididas e direcionadas em momentos específicos para melhor organização da metodologia 
sobre a Cultura de Paz, de acordo com a faixa etária dos educandos do PCA sendo:
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Painel das emoções: construção do painel das emoções juntamente com o grupo, usando a ficha rostinho que 
simboliza as emoções pela escolha das cores.
Grupo de diálogo: conversa sobre os sentimentos, acolhendo o que cada criança traz para a roda de conversa, 
respeitando sua autonomia de fala.
RPA (Respirar, Pensar e Agir): exercícios de equilíbrio interno que possibilitam o melhor diálogo, trazendo assim 
um sentimento de calma para resolução de conflitos.
CNV (Comunicação não violenta): abrange o modo de agir e a construção de um diálogo, e não discussão.
Danças circulares: Aprendizado de danças circulares que remetam à união e à construção da paz, sendo algumas 
delas: Linda borboleta, Epo eta etae, O gato e a borboleta, Vida colorida, entre outras. 

SOMOS TODOS IGUAIS NA LUTA PELA PAZ
Autoria: Rodrigo Leandro da Silva Garcia [rodrigo.garcia@ligasolidaria.org.br]

Instituição: Liga Solidária — Programa Crianças e Adolescentes
Área: História 

O projeto “Somos todos iguais na luta pela paz" foi uma análise das grandes personalidades do mundo como: 
Nelson Mandela, Martin Luther King e Madre Tereza de Calcutá. As crianças tiveram o contato por meio de roda 
de conversa, vídeo e pintura das imagens das personalidades citadas.
A intenção foi trazer para a reflexão das crianças as personalidades notórias que lutaram por uma cultura de paz 
no mundo.
No decorrer do processo, foi possível suscitar nelas valores relativos à cultura de paz e à não violência, tendo como 
referência a história de vida dessas grandes personalidades.
Ao seu término, a avaliação se deu de maneira bastante significativa, permitindo que as crianças aliassem diversas 
temáticas e também se percebessem como pessoas com potencial para disseminar a cultura de paz em suas famí-
lias e vizinhos próximos, criando, assim, uma condição favorável para se autoconhecerem e fortalecerem sua iden-
tidade cultural, social e étnica com muita dignidade.
No fechamento do processo do projeto surgiu a seguinte frase para simbolizar a proposta feita com as crianças: 

“SOMOS TODOS IGUAIS NA LUTA PELA PAZ”.

PROJETO LITERÁRIO
Autoria: Feliciana Amaral [feliciana.amaral@escolabilingue.com]

Camilla Zorzi Carneiro [camilla.carneiro@escolabilingue.com]
Daniele Husz Silva [dani.husz@hotmail.com]

Instituição: Maple Bear Moema
Área: Língua Portuguesa

Esse relato de experiência tem por objetivo apresentar e discutir  uma proposta de atividade baseada em leitura, 
realizada na escola bilíngue Maple Bear Moema com alunos do Fundamental I. O trabalho, organizou-se em algu-
mas etapas de modo a estimular a leitura e envolver a comunidade escolar como um todo. Para isso foi posto um 
desafio por um período de um mês. O trabalho integrado contemplou as disciplinas de Língua Portuguesa e Ma-
temática, para o preenchimento e contagem dos títulos lidos. Essa atividade teve por objetivo levar à participação 
e ao envolvimento nos momentos de leitura nos variados espaços da escola. O projeto teve o intuito de contribuir 
para o desenvolvimento das competências oral, leitora e escritora dos estudantes, professores, funcionários e pais. 
Está embasado na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (Vygotsky e colaboradores), e aponta algumas 
ideias de como a criança se apropria de práticas sociais e discursivas.
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FORMAÇÃO NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: É POSSÍVEL 
PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS
Autoria: Roberta Estevão Cassará Scalzaretto [robertinhacassara@hotmail.com] 
Rafaela de Jesus Souza Alonso [rafaela.dj.souza@gmail.com] 
Instituição: ONG Pé de Saber 
Área: Língua Portuguesa

A literatura tem grande poder de transformação social devido ao seu papel formador. Um livro ou até mesmo um 
texto, pode gerar dúvidas, reflexões, ampliar conhecimentos, auxiliar a compreensão da realidade em que vivemos, 
permitir entrar em contato com nossos sentimentos e ajudar-nos a compreendê-los. Cândido defende que a lite-
ratura nunca é uma experiência inofensiva, pelo contrário, é transformadora. Para que um indivíduo se constitua 
como leitor é necessário que tenha a oportunidade de conviver com modelos de leitores, de compartilhar práticas 
de leitura e, obviamente, de ter acesso a diversos portadores que possibilitem a sua prática, tais como livros, jor-
nais, gibis, entre outros. A partir da perspectiva de que é possível propiciar experiências leitoras e formar leitores 
competentes na escola, o presente projeto tem por intenção o incentivo à leitura e formação de educadores e 
professores, vislumbrando a melhoria de sua prática como mediador de leitura literária.

ARTES INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO: TEATRO E MÚSICA
Autoria: Rafael Aloise Curatolo [rafael.curatolo@gmail.com]
Instituição: Polo Cultural Educação e Arte
Área: Outra: Teatro e Música

Esse trabalho relata o projeto O palco, desenvolvido pelo Polo Cultural, em parceria com a EE Ary Barroso (na zona 
norte de São Paulo), com alunos do Ensino Fundamental I, no ano de 2017. Realizado no contraturno escolar, 
contando com dois professores especialistas atuando juntos, em mesma sala de aula, os alunos vivenciaram um 
processo pedagógico e artístico em teatro e música conjuntamente, culminando na montagem do espetáculo O 
Imperador e o Rouxinol (adaptação do conto de Hans Christian Andersen). Foram realizadas contações de histórias, 
problematizações e discussões das cenas, fazendo com que os alunos vivenciassem cada personagem e passagem do 
enredo, desenvolvendo a afinação, o gesto, a expressão e a interpretação, fazendo desta uma experiência transfor-
madora para as crianças. Ao final, o projeto contemplou 52 alunos em cena, em um mesmo espetáculo, abrangendo 
mais de mil expectadores, envolvendo toda a comunidade escolar.

PERSPECTIVAS DE MUDANÇA: A 
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INCLUSIVA
Autoria: Débora Aparecida Camilo Suzuki Maeda [da.camilo@uol.com.br]
Instituição: Prefeitura de São Paulo
Área: Atendimento à diversidade

Esse trabalho tem como propósito apresentar a proposta por meio de projetos na abordagem educacional da Es-
cola de Educação Especial AACD e descrever como esse processo de trabalho permitiu desenvolver práticas de 
ensino na rede municipal de São Bernardo do Campo.
Nesse sentido, a análise da proposta e as perspectivas de um novo trabalho no processo educacional serão aborda-
dos focalizando a evolução da mudança na formação de professores e, consequentemente, na educação de aluno 
com deficiência, quanto ao seu crescimento pessoal e independência.
Inicialmente, traremos um contexto no qual a abordagem educacional da escola dessa instituição era até então 
baseada em práticas tradicionais de ensino, pautada no repasse de informação. 
Até então, não se exigia do docente uma formação com ênfase nas necessidades educativas especiais, porém, nessa 
concepção, as reflexões sobre a prática nos fizeram olhar criticamente a atividade de ensinar e a construção da 
escola inclusiva.
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LER, SENTIR, ESCREVER E OUVIR: 
AMIGOS, VOU FALAR O QUE SINTO!

Autoria: Lilian Cristini Santos Crantschaninov [liliancristini@bol.com.br]
Instituição: Prefeitura Municipal de Praia Grande

Área: Atendimento à diversidade

Analisando de forma breve as estruturas familiares contemporâneas, notamos transformações em sua configura-
ção, por influências políticas, sociais e econômicas.  Os membros passaram a se adaptar a um novo estilo de vida, 
e, com isso, as relações familiares sofreram desgastes no que tange o vínculo e a afetividade, tendo por consequên-
cia o distanciamento, a falta de confiança e o isolamento. Diante desta nova relação familiar, surgem as conse-
quências nem sempre positivas. A mais recente delas foi o “jogo” Baleia Azul, que despertou em nossa sociedade 
atenção especial para com os nossos adolescentes, pois a proposta da etapa final dos desafios, aceita por muitos, 
era o suicídio. Esse exemplo nos mostra quanto é necessário entender as angústias e dúvidas que envolvem nossas 
crianças de hoje, entender que uma criança somente aceita participar de algo desta natureza quando está emocio-
nalmente desestruturada, em reflexo de uma sociedade depreciada e depressiva. Então pensamos:  - como comba-
ter esse tipo de atividade?
Com uma única ferramenta capaz de curar qualquer doença – o amor. Exatamente! Estamos carentes de amor, do 
amor acolhedor, do amor que sabe perdoar e direcionar, do amor que diz “não”, do amor que nasce na família. 

RESSIGNIFICANDO A INCLUSÃO ESCOLAR: A 
ESTRATÉGIA DA AÇÃO COLABORATIVA EM FOCO

Autoria: Daniela Alves de Lima Barbosa [professoraservicosocial@gmail.com] 
Katia Cilene Rodrigues do Nascimento [kathyamell@yahoo.com.br]

Claudia Valentina Felisberto [claudiavalentinafelisberto@hotmail.com]
Instituição: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo

Área: Atendimento à diversidade

O presente trabalho buscou evidenciar algumas práticas educativas no contexto do Atendimento Educacional 
Especializado — AEE vivenciadas em três escolas do município de São Bernardo do Campo – São Paulo, entre 2016 
e 2017, destacando a importância da prática da ação colaborativa para a inclusão escolar de crianças com deficiên-
cia múltipla e TEA (Transtorno do Espectro Autista).
A prática evidenciou que os alunos com deficiência múltipla e TEA ampliaram suas habilidades, o que tornou o 
processo de inclusão no ambiente escolar significativo. Porém, temos muito o que avançar nos aspectos estrutu-
rais e pedagógicos, pois, a ação colaborativa requer, segundo Capellini, a participação efetiva de todos os envolvi-
dos no processo educativo, desde os pais até a equipe de gestão escolar.
Apesar de algumas dificuldades encontradas na implementação dessa proposta, constataram-se significativos 
avanços na interação social e nas habilidades acadêmicas dos alunos. 

A AQUISIÇÃO DA ESCRITA ALFABÉTICA: UM OLHAR  
MAIS CRITERIOSO PARA O PROCESSO COGNITIVO

Autoria: Michelle Dallacqua da Silva [mi_dallacqua@yahoo.com.br]
Instituição: Prefeitura Municipal de São José dos Campos (EMEF Sonia Mª Pereira da Silva)

Área: Gestão da aula

O objetivo desse trabalho é evidenciar as nuances subjacentes ao processo de construção do sistema alfabético de 
escrita e como tal conhecimento pode interferir na forma de conduzir o aprendizado didaticamente. Para funda-
mentar a pesquisa, o trabalho ancora-se em Ferreiro, Kaufman e Lerner, Quinteros, Vernon e Weisz . A abordagem 
adotada foi a de pesquisa qualitativa. A natureza do trabalho é de base bibliográfica, juntamente com um estudo 
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de caso. Foram também selecionadas amostras de sondagens como formas de exemplificar as ideias descritas por 
Ferreiro e Quinteros. Conclui-se que o conhecimento em relação aos materiais utilizados para observação dos 
conhecimentos prévios das crianças não é discutido com profundidade na formação inicial nem em formação 
continuada, que as intervenções durante o processo de aprendizagem também são regidas pelo nível de com-
preensão do processo que o professor tem.

ATIVIDADES DE AVENTURA NA ESCOLA: 
UTOPIA OU POSSIBILIDADE?
Autoria: Alfredo Duarte de Lima [prof.alfredo1@hotmail.com]
Instituição: Prefeitura Municipal de São Vicente
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Motivar o aluno à experimentação de novas experiências, trazer para a escola possibilidades que parecem ser im-
possíveis de realizar. Apresentar novos conhecimentos, novas sensações, aproveitar seu conhecimento prévio e 
oferecer uma prática segura e embasada de esportes de aventura na escola. Proposta realizada em São Vicente, li-
toral ddo Estado de São Paulo, com alunos do Fundamental I, com ótima aceitação por parte da direção, de pais 
e alunos. Foi oferecida a prática de arvorismo, surf, skate, patins, oficina de nós (ancoragem), rapel, tirolesa entre 
outros. Uma mistura de adrenalina, conhecimento teórico e prático e superação.

O PAPEL DA LEITURA NA REESCRITA: UMA 
ESTRATÉGIA PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL 
NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO
Autoria: Raquel Vieira Simões [raquelvsimoes@gmail.com]
Instituição: Prefeitura Municipal de São Vicente
Área: Língua Portuguesa 

O trabalho realizado buscou desenvolver nos alunos do ciclo de alfabetização os comportamentos de leitor e es-
critor ao mesmo tempo em que se apropriam da aquisição do sistema de escrita e habilidades de leitura. A concep-
ção assumida nessa prática é a de que todo sujeito é leitor e produtor de textos em potencial, podendo fazê-lo por 
meio de um outro sujeito mais experiente que seja "seus olhos e seu escriba".
Nessa perspectiva, o investimento em leitura diária e de qualidade é fundamental para o sucesso do trabalho rea-
lizado, uma vez que o texto clássico e bem escrito funciona como uma espécie de matriz para a reescrita. É preciso 
esclarecer que não se trata de um trabalho baseado em uma "cópia fiel" ou na reprodução integral do texto base, 
mas sim de reviver o caminho que tantos escritores consagrados perfazem, observando, se inspirando e aprimo-
rando suas habilidades, tendo como bom modelo quem já o fez anteriormente.

TÊNIS DE CAMPO: O PROTAGONISMO EM 
QUADRA, NO ESPORTE E NA VIDA
Autoria: Mariana Rodrigues Luz [marianaluzpersonal@gmail.com]
Renata Adriana de Matos Chaves [rematoschaves@gmail.com]
Instituição: Prefeitura Municipal de São Vicente — SEDUC
Área: Educação Física

A Base Nacional Curricular Comum nos propõe o trabalho nas aulas de Educação Física dos esportes com rede divi-
sória, sendo um dos mais conhecidos o tênis de campo. Um esporte diferente das modalidades desenvolvidas du-
rante muitos anos nas aulas, quando os esportes coletivos e o atletismo sempre foram os mais ofertados aos alunos.
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O projeto visa à introdução ao esporte tênis de campo, considerado ainda elitizado, utilizando materiais alternativos. 
Trata-se da apreciação de uma modalidade individual na qual o aluno é estimulado a ser o protagonista do jogo, sendo 
capaz de definir as melhores estratégias, reforçando a autoestima e auxiliando-o a assumir o protagonismo de sua vida. 
Por meio das discussões sobre o esporte e seus tabus e do conhecimento e adaptação de suas regras e equipamen-
tos utilizados, o tênis de campo pôde ser vivenciado, mostrando aos alunos uma nova modalidade capaz de des-
pertar a curiosidade, a reflexão ativa e a construção de valores.

PROJETO: O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E O 
SISTEMA FÔNICO DE APRENDIZAGEM

Autoria: Carolina Bruno Duran [carolinabduran@yahoo.com.br] 
Instituição: Prefeitura Municipal de São Vicente/EMEF Renan Alves Leite

Área: Língua Portuguesa

Esse trabalho tem como objetivo descrever as contribuições da utilização do método fônico e a consciência fono-
lógica em sala de aula e sua importância na alfabetização, trabalhando de forma exemplificada o cognitivo. A 
criança quando é alfabetizada de forma fonológica avança de forma produtiva e mais fácil, com naturalidade.

CONTAR HISTÓRIAS: UMA ARTE INCLUSIVA
Autoria: Nelci Marques Batista [nelcimarques@yahoo.com.br]

Instituição: Prefeitura Municipal de São Paulo e Santo André
Área: Língua Portuguesa

O trabalho é um relato com estudo e análise de atividades propostas para crianças do Ensino Fundamental I. Aborda 
a necessidade de considerar a contação de histórias como atividade favorecedora da inclusão das crianças no con-
texto da sala de aula e de uma  prazerosa e lúdica troca de saberes, respeitando suas limitações de cada educando. 
Este estudo é uma contribuição para que se possa refletir sobre uma atividade planejada, privilegiando a ludici-
dade como uma forma de ministrar aulas mais significativas, em que o educando participa da sua própria ação. É 
um estudo que permite um olhar reflexivo também sobre as ações do professor, levando-o a pensar que essas ações 
diferenciadas, com a participação das crianças, podem ser mais produtivas, causando menos sofrimento e angús-
tia, pois permitem visualizar outros tipos de habilidades das crianças, incluindo todos os educandos no processo 
de ensino, percebendo seus avanços.

JOGOS MATEMÁTICOS DE ESTRATÉGIA
Autoria: Gustavo Aleixo de Oliveira [gustavo@rodadematematica.com.br]

Instituição: Roda de Matemática
Área: Matemática

Apresentamos nossa experiência com uso de jogos matemáticos de estratégia no desenvolvimento da capacidade 
de resolução de problemas de alunos do Fundamental I. Por que jogos? Porque as crianças adoram e porque os 
jogos incorporam uma série de temas matemáticos interessantes como probabilidade, simetria, operações com-
plementares e paridade (que serão ilustradas com exemplos práticos). Serão discutidos jogos envolvendo incer-
teza, jogos de estratégia pura e jogos com estratégia vencedora. Serão também apresentadas ideias para a condução 
das atividades e sugestões de jogos para serem desenvolvidos em classe.
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MENTALIDADE DE CRESCIMENTO E O 
APRENDIZADO DAS MATEMÁTICAS
Autoria: Ligia Carvalho dos Santos Zorzo [ligia@rodadematematica.com.br]
Gustavo Aleixo de Oliveira [gustavo@rodadematematica.com.br]
Instituição: Roda de Matemática
Área: Matemática

Falaremos sobre a nossa experiência com a Mentalidade de Crescimento, e a sua aplicação na área da matemática, 
de que tratam os trabalhos das doutoras, pesquisadoras e professoras da Universidade de Stanford Carol Dweck 
e Jo Boaler, bem como sobre as transformações de postura que observamos nas crianças em face do conhecimento 
e das crenças sobre suas próprias capacidades cognitivas. Apresentaremos os destaques dos resultados das pesqui-
sas e discutiremos o papel do elogio e seu impacto na transformação da Mentalidade de Crescimento (o Mindset) 
dos alunos com ótimo e baixo rendimento escolar.

WORKSHOP DE ESCRITA - CRIAÇÃO E 
COMPARTILHAMENTO DE SUAS OBRAS
Autoria: Fabiana Ferrão de Carvalho Paes de Barros [fabifcpb@gmail.com]
Instituição: Sant'Anna International School
Área: Língua Portuguesa

O trabalho visa a auxiliar a criança a compreender que a escrita é importante em todas as áreas, criando estudan-
tes com confiança e fluência nas habilidades de escrita, sendo capaz de adquirir aprendizagem de diferentes estra-
tégias, possibilitando a reflexão, a informação e o compartilhamento do conhecimento.
Inicia-se com uma "mini lesson", na qual o conteúdo do dia é abordado, modelando exemplos de estratégias. A 
seguir, ocorrem as etapas: escrita ininterrupta por tempo predeterminado; conferência individual professor e 
aluno, auxiliando na escrita e  valorizando os textos, compartilhamento do conhecimento e produção.
A escrita dos alunos passou a ter mais significado à medida que escreviam e publicavam suas obras, sendo expos-
tas na classe, paredes da escola ou outras mídias. Surgiram textos cada vez mais criativos e coesos, respeitando 
padrões de escrita da língua. A escrita de conteúdos de outras matérias também serviu de avaliação para o profes-
sor e fonte de estudo para os alunos. 

ESTRATÉGIAS CONJUNTAS PARA ELEVAÇÃO DO IDEB
Autoria: Ana Cristina Oliveira [anacris68@professor.sp.gov.br]
Camila de Brito Simone [camila_simone@hotmail.com]
Eliza Machado Nunes Adão [elizamnunes@gmail.com]
Instituição: Secretaria de Educação de São Vicente
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A Secretaria de Educação de São Vicente apresentou em 2017 o Ideb aos gestores de Escolas Municipais. O Ideb 
apresenta o resultado do aprendizado nacional e estabelece metas para a melhoria de ensino.
Em face dos índices deficitários de nosso município, dentre outras estratégias de ações adotadas em 2017, desen-
volvemos a estrutura de formação mensal de nossos docentes de 5º ano (polivalentes) e de 9º ano de Língua 
Portuguesa e Matemática, com um trabalho voltado para a compreensão dos descritores explorados na Prova 
Brasil, a elaboração de sugestões de estratégias para o desenvolvimento das habilidades a serem avaliadas, a apli-
cação de simulados mensais para a verificação dos avanços e dificuldades e o envio de material para correção.
Obtivemos pleno envolvimento das equipes gestoras, professores e alunos durante o desenvolvimento das ações. 
À medida que os simulados eram aplicados, os alunos foram demonstrando maior interesse pelas aulas, aumen-
tou a frequência desses alunos às aulas e o aproveitamento expresso nos resultados dos simulados. Os docentes 
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desenvolveram ótimos trabalhos em sala de aula e algumas escolas apresentaram estratégias próprias aliadas às da 
Secretaria de Educação.
Na culminância do projeto, realizamos o “QUIZ Prova Brasil”,  um evento de disputa entre escolas que reuniu 
alunos, professores e equipes gestoras com muita descontração, finalizando um processo vitorioso para nossos 
professores e alunos. 

TEM CRIANÇA NA COZINHA
Autoria: Ana Lucia Ferreira Azevedo Teixeira [profanaluciaferreira66@gmail.com]

Instituição: Secretaria de Educação de São Vicente
Área: Língua Portuguesa

O projeto “Tem criança na cozinha” foi realizado no 1º ano D, na escola EMEF Antonio Pacífico, cidade de São 
Vicente/SP. Envolveu algumas receitas culinárias como: gelatina, brigadeiro de copinho, bolo de fubá, vitamina, 
patê de talos de beterraba, realizadas em 2017.
As receitas foram exploradas de forma verbal, escrita e prática, algumas palavras foram trabalhadas com os alunos: 
número de sílabas, de letras, letras inicial e final, separação de sílabas e atividades impressas. O projeto possibili-
tou trabalhar várias disciplinas como: Matemática, Português e Ciências de forma lúdica e significativa.

PARADA LITERÁRIA — O ACONCHEGO DA LEITURA
Autoria: Karoline Apolinario da Cruz Rosa [karol_santos1@hotmail.com]

Instituição: SEDUC — Praia Grande — EM Governador Mario Covas
Área: Língua Portuguesa

Tendo como objetivo principal incentivar a prática da leitura de forma prazerosa, propiciando possibilidades de 
tornar nossos discentes leitores competentes, organizamos em nossa UE uma parada literária.
Os gêneros textuais, assim como obras literárias, foram previamente discutidos em sala de aula.
Em uma data definida com nossos professores e alunos, os mesmos saíram da sala de aula, circularam por todos 
os ambientes da escola e definiram um local para aproveitar esse momento diferenciado. Organizaram-se pelo 
pátio, na quadra e nos arredores da escola, criando cantinhos de leitura. Alguns alunos trouxeram almofadas, ti-
raram os calçados, deitaram em tapetes e organizaram um cantinho ainda mais aconchegante. Esses momentos 
foram multiplicados em nossa escola a pedido dos próprios alunos.

COMO ESTIMULAR A ESCRITA NA SEGUNDA 
LÍNGUA AO LONGO DO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO NA LÍNGUA MATERNA
Autoria: Lisandra Caldas Medeiros de Sá Ostronoff [lisandra.ostronoff@see-saw.com.br]

Paula Ferreira de Almeida Prado [paula@see-saw.com.br]
Vanessa Duarte Corredato [vanessa@corredato.com.br]

Instituição: See-Saw Panamby Bilingual School
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Em um contexto bilíngue (português/inglês) estimulamos a leitura e escrita no segundo idioma tomando o cui-
dado para não interferir no processo de alfabetização de cada aluno em sua língua materna. Além de diferenças 
individuais relativas à fase da alfabetização, é importante considerarmos que os alunos também diferem quanto 
ao conhecimento e uso da língua inglesa. O trabalho com projetos facilita esse processo, pois permite discussões 
em grupo que favorecem no desenvolvimento das habilidades orais e de compreensão auditiva no inglês, mas 
também possibilita atividades em que a escrita espontânea dos alunos pode ser individualmente observada, ana-
lisada e estimulada, nas duas línguas.
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O TRABALHO COM A MÚSICA EM SALA DE AULA
Autoria: Giselle Gotsfritz Soares [gisellegotsfritz5@gmail.com]
Instituição: SESI
Área: Formação continuada de professores

Esse trabalho foi desenvolvido nas chamadas Discussões Pedagógicas Coletivas da Rede SESI — SP, cujo intuito é a 
formação de professores. Minha intenção, como coordenadora e professora, foi atingir o estudante da rede, estimu-
lando seu desenvolvimento no processo metodológico. 
Passei para as professoras alguns vídeos do "Kids React", que é um canal do YouTube que mostra a reação de algu-
mas crianças ao ouvir determinado gênero musical. Após discussão e análise, proporcionei algumas letras de músi-
cas, para que elas escolhessem aquela que mais ajudaria no conteúdo trabalhado no momento. Após essa escolha, as 
professoras ouviram a música, cantando e pensando de qual maneira cada uma iria trabalhar com seus alunos.    
É importante ressaltar a relevância de um conhecimento básico de música nos cursos de graduação para docentes, 
para que haja mais compreensão desse instrumento didático pedagógico e maior facilidade do uso em sala de aula.

APRENDIZAGEM EM TODOS OS SENTIDOS
Autoria: Veruska Paes de Menezes [veruska.menezes@sesisp.org.br] 
Fabiana Anhas Barbosa Lima [fabiana.lima@sesisp.org.br] 
Instituição: SESI — SP
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O tempo todo recebemos informação do meio que nos rodeia através dos sentidos; eles nos permitem interagir 
com outras pessoas e com o ambiente, nos trazem a beleza, os desconfortos, os prazeres e os medos. Os conteúdos 
escolares não são aprendidos somente pela memorização, eles requerem uma nova construção conceitual. Em 
uma sociedade em que as crianças nascem imersas em tecnologia, faz-se necessário a oferta de experiências que 
favoreçam o reconhecimento e desenvolvimento de sentidos que influenciam as formas de aprender. Os estudos 
de Neurolinguística apontam que, no mundo tal como o vemos, somos nós que o “reinterpretamos” segundo a 
nossa personalidade e a predominância de uns sentidos sobre os outros. Isso também tem a ver com a dimensão 
da predominância cerebral e o desenvolvimento de habilidades de lógica, ordem, capacidades criativas, inovado-
ras e flexíveis, competências extremamente exigidas no mundo atual.

FELICIDADE DOCENTE, APRENDIZAGEM DISCENTE. 
(DECENTE!) — O PODER DA POSITIVIDADE NA ESCOLA
Autoria: Fabio Pratali [fabiopratali@yahoo.com.br] 
Silvana Dias Carrasco Rosseti [mhro7@globo.com]
Cristiane Silva Ferlin [crisferlin@yahoo.com.br] 
Instituição: SESI — Unidade Campinas II 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Atualmente os conteúdos mais comentados entre a comunidade docente e estudados por professores mundo 
afora tem a ver com temas como, avaliação, trabalho com projetos, correntes pedagógicas, metodologias de en-
sino, estudo de autores, entre outros. Cada um deles é importante e deve sim ser estudado, mas pouco se fala em 
um fator que está por trás e se constitui no alicerce de todo e qualquer fazer pedagógico: postura e atitude dos 
professores perante os estudantes e em relação à escola como um todo.  
A felicidade é ingrediente primordial para o sucesso do ensinar e deve partir da pessoa que conduz esse processo. 
Ambientes leves, repletos de sorrisos verdadeiros, estímulos à criatividade e enfrentamento das dificuldades são 
essenciais para o desenvolvimento humano.

"Felicidade docente, aprendizagem discente" é um relato que comprova e ilustra com exemplos a máxima contida 
no próprio título.
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CONHECENDO MINHA CIDADE E AS TRANSFORMAÇÕES 
QUE OCORRERAM AO LONGO DO TEMPO

Autoria: Carla de Paula Santos Vieira [carlavieira2805@gmail.com]
Zilmar Silva Nunes [zilsil@hotmail.com]

Instituição: SESI — Votorantim
Área: História

O presente projeto foi elaborado a partir da necessidade de que as crianças conhecessem a história da cidade em 
que vivem, resgatando as tradições e reconhecendo seus atrativos, bem como os principais pontos turísticos, suas 
belezas naturais e sua cultura. Outro aspecto relevante refere-se à transformação da paisagem local, isto é, as 
transformações ocorridas com o passar dos anos em consequências das ações socioeconômicas impostas pela so-
ciedade. Com esse projeto, foi possível organizar um trabalho coletivo e interdisciplinar em que o aluno desenvol-
veu constante interação com seus pares sobre a importância de cada cidadão na localidade em que vive, 
solidificando a identidade pessoal e cultural, e também se mostrou capaz de compreender as modificações na or-
ganização do espaço local. Ao final do projeto foi possível perceber que os alunos passaram a se sentir parte da 
história como agentes transformadores de uma sociedade capaz de mudar sua história.

FORMAR ALUNOS LEITORES: UMA DAS 
PRINCIPAIS FUNÇÕES DA ESCOLA

Autoria: Carla de Paula Santos Vieira [carlavieira2805@gmail.com] 
Instituição: SESI — Votorantim

Área: Língua Portuguesa

A leitura é um instrumento indispensável, pois desenvolve habilidades e competências educacionais, sociais e 
pessoais, além de ampliar e aprimorar o vocabulário, possibilitando o desenvolvimento de um pensamento crítico 
e reflexivo.   O trabalho foi realizado com alunos do 5º ano, e a leitura foi desenvolvida a partir das expectativas 
de aprendizagem no qual o leitor fosse capaz de compreender e interpretar diferentes textos, construindo signifi-
cados e transformando-os em palavras. Desse modo, exigiu-se do professor uma intervenção adequada, contínua 
e explícita no decorrer do trabalho, dispensando a cada estudante a atenção necessária, garantindo não só a com-
petência linguística e leitora, mas também de diversos saberes, incluindo a compreensão de diferentes gêneros 
textuais presentes na sociedade, formando leitores competentes. No final do processo, os alunos apresentaram 
uma melhora significativa na fluência verbal e desenvoltura na leitura e na escrita.

O ALUNO POR TRÁS DAS LENTES, 
RETRATANDO A SUA ESCOLA!

Autoria: Ana Carolina Padovan Aleixo [anaquinze@hotmail.com]
Instituição: SESI CAT Joá Penteado/SP — CE 421 — Campinas II

Área: Outra: Biblioteca

Esse projeto teve por objetivo incentivar os alunos ao hábito e prazer da leitura, incluindo a leitura por meio da 
fotografia. Pretendeu também levá-los a reconhecer a biblioteca escolar como um espaço de cultura e informação 
em diversos formatos. Com esse intuito, os alunos indicados para serem os fotógrafos representantes de cada 
classe foram escolhidos a partir de alguns critérios estipulados pela bibliotecária, levando em consideração hábi-
tos e posturas dos educandos em relação à biblioteca. Procurou-se despertar neles a criatividade e assim instigá-

-los a participar de projetos futuros. Como resultado, percebemos que o projeto permitiu aos alunos identificar as 
diversas fontes de leitura que uma biblioteca escolar pode oferecer. Eles também desenvolveram o senso crítico e 
passaram a valorizar mais o espaço escolar.
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ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Autoria: Silvia de Oliveira Siandela Azevedo [silviasiandela@gmail.com]
Alessandra Tavante Teotonio Alves [ale_tavante@yahoo.com.br]
Instituição: SESI CE 023 — Votorantim
Área: Ciências Naturais

Desenvolvemos com as turmas de primeiros anos do Ensino Fundamental I, o projeto didático Animais de esti-
mação, voltado para o problema do abandono de animais, trabalhando assim a valorização e a conscientização 
das crianças e, por intermédio delas, das famílias e da comunidade.
Tivemos a parceria de uma ONG que respondeu aos questionamentos e dúvidas das turmas, como, por exemplo, 
o porquê de as famílias abandonarem seus animais de estimação.
Finalizamos o projeto com uma exposição para os pais, familiares e comunidade.
Todo o desenvolvimento gerou um produto final, que foi a criação de um folder com dicas e orientações sobre o 
que analisar antes de se adquirir um animal de estimação.

PENSE GLOBALMENTE E AJA LOCALMENTE
Autoria: Juliana de Almeida Oliveira [juliana-sesi@hotmail.com]
Silmara Jesus de Freitas Souza [silmaraprof35@gmail.com] 
Instituição: SESI CE 031 — Itu
Área: Ciências Naturais

Levamos os estudantes a se conscientizarem da necessidade de preservar o meio ambiente, frente a acelerada des-
truição dos recursos naturais do nosso planeta, tornando-os cidadãos protagonistas em reduzir a quantidade de 
lixo produzido, desperdiçando menos e consumindo o necessário. Além dessa conscientização ambiental, agrega-
mos ao projeto o valor social, pois as atividades culminaram  na entrega de uma cadeira de rodas a uma instituição 
local, que foi adquirida com a campanha de coleta de lacres de alumínio pela comunidade escolar. O referido tra-
balho com os 3 Rs  (reutilizar/reciclar/reduzir) foi realizado durante um semestre, no qual foram desenvolvidas 
diferentes atividades focando na importância de sua aplicabilidade e eficácia. O projeto foi muito proveitoso, pois 
os envolvidos se mostraram bastante motivados durante todo o processo e felizes com o produto final.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: 
PORQUE ESTUDAR FAZ BEM!
Autoria: Giani Peres Pirozzi [gianitata@yahoo.com.br]
Instituição: SESI CE 031 — Itu
Área: Formação continuada de professores

Esse trabalho busca enfatizar a formação continuada como algo necessário para realizar um trabalho pedagógico 
de qualidade. Os momentos de estudos (reuniões e discussões pedagógicas coletivas) precisam ser valorizados e 
otimizados. Assim, por meio de um projeto formativo efetivo é possível diagnosticar as necessidades de cada 
membro da equipe e realizar um planejamento por temáticas, sendo estas coletivas e individuais, propondo estu-
dos em consonância com esse mapeamento, almejando uma formação mais sólida que atenda aos objetivos, vi-
sando ao aprimoramento pedagógico e ampliação do arcabouço cultural. Esse relato também apresenta o 
coordenador pedagógico como um elemento formador, articulador, estimulando a autoformação de sua equipe, 
bem como promovendo ações educativas variadas de acordo com as necessidades apontadas. Desse modo, res-
salta que a formação continuada é de suma importância para o processo e os resultados educacionais, afinal, es-
tudar faz bem!
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A POÇÃO MÁGICA QUE ENSINA A LER E ESCREVER
Autoria: Michele Andrade de Lima Rabelo [michelerabelo1@gmail.com]

Instituição: SESI CE 031 - Itu
Área: Língua Portuguesa

POÇÃO MÁGICA PARA APRENDER A LER E A ESCREVER: 
— uma dose de consciência do que as crianças sabem e do que precisam aprender; 
— várias pitadas de busca por estratégias e recursos (o caminho a percorrer);
— uma generosa porção de comprometimento;
— dedicação a gosto (quanto mais, melhor).
A alfabetização por si só é um encantamento. A postura leitora e escritora se revelando nos pequenos é algo mágico.
Contribuir com esse processo proporcionando situações lúdicas onde leiam, escrevam e apresentem suas produ-
ções orgulhosos com suas conquistas faz da alfabetização uma situação eficaz de ensino e aprendizagem, porém, 
para que ocorra é necessária a consciência da posição inicial dos estudantes, onde devem chegar, e, especialmente, 
o caminho que precisam percorrer: priorizar a interrogação e não o ponto final em cada situação (a reflexão).
Foram desafiados e a ler e a escrever: e leram e escreveram (convencional e não convencionalmente).
Avançaram em suas hipóteses!

O USO DE BLOCOS LÓGICOS PARA CONSTRUÇÃO 
DA ESTRUTURA DE CLASSIFICAÇÃO

Autoria: Daniela Michelone Trabachini [dani.tr@terra.com.br]
Instituição: SESI CE 031 — Itu

Área: Matemática

O presente trabalho busca apresentar uma experiência com a inclusão de classes junto a estudantes do 2º ano do 
Fundamental I pautada nos princípios interacionistas. Foram propostas seis estratégias didáticas com base nos 
blocos lógicos para possibilitar as construções dessa estrutura. O método clínico piagetiano utilizado na aplica-
ção das atividades propostas demonstrou que a solicitação correta por parte do professor auxilia na construção 
do conhecimento. Por meio da descrição das atividades, bem como das falas dos estudantes durante elas, foi 
possível perceber nuances de pensamentos pré-operatórios e os avanços qualitativos durante a sequência didática.

CAUSOS DA VIDA!
Autoria: Emília Gil [emilia.gil@sesisp.org.br] 

Instituição: SESI CE 087 — Santos
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Com o objetivo de desenvolver habilidades socioemocionais nas crianças, visando a prepará-las para a vida para 
que sejam capazes de colocar em prática suas melhores atitudes e sentimentos, durante o projeto os alunos apren-
deram principalmente por meio de contação de "causos" com leituras, construção de uma cápsula do tempo, 
resgate da memória afetiva com a família, programas de televisão (Castelo rá tim bum), manifestações artísticas, 
estudo do meio, visitas à casa de repouso, oficina de culinária, contação de "causos"  pela família em sala de aula, 
construção de livro por meio da história colcha de retalhos e, depois de todo esse trabalho, a gravação de "causos" 
para a construção de um CD que foi assinado e dedicado à família no dia de autógrafos na finalização do projeto 
na escola.
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ESCOLA, RACISMO E NEGRITUDE! 
QUEBRANDO PARADIGMAS
Autoria: Danigélis Maria Colla [dani.m.colla@hotmail.com] 
Elisângela Lambstein Franco de Moraes [elis-moraes@hotmail.com]
Luciana Venâncio da Costa [negralu@gmail.com] 
Instituição: SESI CE 099 — Santa Bárbara D'Oeste
Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto propõe exercitar possibilidades de transposição de situações literárias de poesia na Literatura Portu-
guesa para a cena teatral, despertando o gosto pela literatura e pelo teatro, num encontro de saberes, desenvol-
vendo o espírito de coletividade. O trabalho contribui para o desenvolvimento habilidades de leitura e escrita; 
identifica o poema como gênero textual; domina diferentes linguagens como a literária e teatral; compara outros 
gêneros e reconhece suas características; identifica as diversas poesias de Fernando Pessoa; interpreta o texto 
poético, desenvolvendo um pensamento reflexivo e compartilhando suas percepções com o grupo de alunos; per-
mite brincar com as palavras e expressar-se por meio de diferentes linguagens; resgata sentimentos e valores. E, 
ainda, ouve, dramatiza, ilustra, reconta e reescreve as poesias que complementam práticas trabalhadas em sala de 
aula com o livro paradidático.

LITERATURA DE CORDEL: UM MEIO 
PARA O EMPODERAMENTO E DIREITO 
DE IGUALDADE DAS MULHERES
Autoria: Mariana Carvalho Luppi [mariana.luppi@sesisp.org.br]
Instituição: SESI CE 259 — Ribeirão Preto
Área: Língua Portuguesa

Trabalhamos a mulher em nossa sociedade, quais papeis a mulher tinha e tem hoje. Como suporte inicial usamos 
os cordéis de Mariane Bigio e o site Donas da Rua, da empresa Mauricio de Sousa Produções. O recurso textual 
foi a Literatura de Cordel, pois fizemos uma expansão do Livro Didático de Linguagens e Códigos. Escolhi exata-
mente esse capítulo, pois a Literatura de Cordel tem por característica falar do cotidiano e também tocar em 
temas mais delicados de forma leve e muitas vezes engraçada. Por meio deste gênero textual os alunos também 
tiveram contato com a cultura nordestina. Após algumas semanas de discussão os alunos já tinham um grande 
arquivo sobre a literatura de cordel nordestina e o tema empoderamento e igualdade de oportunidades das mu-
lheres. Eles escolheram, como tema do cordel, dentre as personalidades estudadas ou as fortes mulheres que 
fazem parte do cotidiano deles.

METAMORFOSE: QUE BICHO É ESSE?
Autoria: Silvia Valéria Almeida Bacurau Martins [silvia.vmartins@sesisp.org.br]
Instituição: SESI CE 268 — Escola SESI de Presidente Epitácio
Área: Ciências Naturais

Esse projeto “Metamorfose: que bicho é esse? ” tem por objetivo compreender a relação da borboleta com o meio 
ambiente nas diferentes fases de sua vida, a mudança de habitat de acordo com a fase da vida em que esse inseto se 
encontra, alternância de características físicas e hábitos alimentares. 
O desenvolvimento da experiência estimulou a curiosidade, a pesquisa em diversas fontes, registros escritos, dese-
nhos e tabela de acompanhamento. Os recursos utilizados como lupa, microscópio, vídeos, livros, recipiente de 
vidro e os espaços como laboratório de Química, laboratório de Informática, biblioteca e o jardim da escola foram 
de fundamental importância para ampliar conhecimentos.
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Após realização dessa experiência, os estudantes obtiveram como resultado, além da aprendizagem da leitura e 
escrita, a produção de um livro, apropriando-se de sua estruturação, o desenvolvimento da autonomia e da orali-
dade na apresentação de seminário e de uma peça teatral.  

COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM - UTILIZAÇÃO 
DE ESTRATÉGIAS PARA A FORTALECIMENTO 

DE ESTUDANTES PROTAGONISTAS
Autoria: Fernanda Cristiane Rodrigues Coelho [fernanda.coelho@sesisp.org.br]

Mayara Fernanda Lima Pontes [mayara.pontes@sesisp.org.br]
Instituição: SESI CE 400 — São Roque

Área: Gestão da aula

Ter uma visão geral sobre gestão e organização da sala de aula, vendo-a como um ambiente propicio à aprendiza-
gem de forma equitativa, eficiente e eficaz.  Este artigo tem como função trazer a utilização de técnicas e estraté-
gias para um trabalho em grupo diferenciado de forma a fazer com que todos os estudantes integrantes do grupo 
participem das atividades, com a divisão clara dos papéis e funções de cada um: facilitador, controlador de tempo, 
repórter, administrador de recursos e harmonizador. Um bom direcionamento do trabalho em grupo propicia a 
criação de uma comunidade de aprendizagem, onde todos os estudantes são agentes no processo e recursos de 
aprendizagem uns para os outros.  

ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA NO 1º ANO
Autoria: Rosenéia Campos Silva Tenório [roseneia.tenorio@sesisp.org.br]

Laureci Cippolline Aguiar Valim [laureci.valim@sesisp.org.br]
Instituição: SESI CE 421 — Campinas

Área: Geografia

A sequência didática desenvolvida na turma de 1º ano, teve como objetivo desenvolver habilidades básicas para a 
análise geográfica; observar os espaços de vivências, identificar elementos e  representar esses espaços de diferentes 
maneiras. Foram trabalhados conceitos fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem cartográfica se-
guindo a metodologia de problematização, observação, coleta de dados, comparação, análise do seu entorno, e siste-
matização do conhecimento. Primeiro observaram imagens de lugares, conversaram sobre as diferentes formas de 
representar estes espaços e produziram legendas. Num segundo momento estudaram sobre ponto de referência nos 
espaços da escola, da sua rua e usaram o corpo para identificar posicionamentos. O terceiro e último momento foi 
leitura de mapa e construção da maquete da sala. O trabalho proporcionou aprendizagens significativas; sentimento 
de pertencer a uma realidade e desenvolvimento de habilidades básicas para a alfabetização cartográfica.

QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA
Autoria: Maria Clarice Gomes da Silva Jordão [mariajordao@hotmail.com]

Instituição: SESI CE 422 — Americana
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa à aprendizagem da linguagem oral, um dos mais importantes elementos para que as crianças 
ampliem suas possibilidades de inclusão e de participação nas diversas práticas sociais. Cantar é maravilhoso! 
Com a proposta “Quem canta seus males espanta” acreditamos estar promovendo situações em que a criança 
desenvolva sua capacidade de ouvir e de se expressar. Ela também será levada a conhecer e vivenciar diferentes 
canções populares ampliando seu repertório cultural, a resgatar na família as cantigas de roda, vivenciadas pelos 
pais, avós, tios e outros; a conhecer o folclore infantil brasileiro despertando o gosto pelas cantigas de roda. Desse 
modo, a criança poderá interagir e expressar seus desejos, necessidades e sentimentos por meio da linguagem oral 
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e escrita; ampliar o repertório musical e de outras brincadeiras de roda; desenvolver o processo de musicalização 
de forma lúdica, incorporando sensivelmente o mundo a sua volta na construção do seu conhecimento musical.

SALA DE AULA FLEXÍVEL
Autoria: Juliana Cavalieri G Peloche [juliana.cavalieri@stfrancis.com.br]
Instituição: St. Francis College
Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto foi realizado seguindo as premissas da educação do século XXI, nas quais habilidades e competências 
devem ser desenvolvidas em cada aluno de forma que se respeite a individualidade. Alunos devem ser responsáveis 
pelo seu próprio aprendizado, contanto que se sintam em um ambiente no qual possam errar e reparar os erros e, 
assim, aprender. A mudança física de uma sala de aula pode gerar resultados que vão além da capacidade do aluno 
de escolher o lugar certo para se sentar durante as aulas. Os resultados obtidos nesse projeto mostram que alunos 
do século XXI pedem mais que carteiras, cadeiras, livros e um professor para aprender. O respeito à diversidade e 
às diferentes escolhas podem e devem ser também mostrados pelo espaço físico de aprendizagem.  

ORGANIZAÇÃO COMO RECURSO 
PARA CRIANÇAS COM TDAH
Autoria: Adriana Bacci [adri.bacci@gmail.com]
Instituição: Tutores Educação Multidisciplinar
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse trabalho aponta princípios da tutoria, com base na neuroeducação: sono adequado para estimular memori-
zação; revisão diária de conteúdos (conversão de memórias de curto prazo em memórias de longo prazo), priori-
zação de estudos (o cérebro se concentra em um único estudo por vez), organização e diálogo entre os envolvidos.
Os tutores estimulam o fortalecimento da autoestima dos alunos, sendo este vínculo o nascedouro de todo o 
trabalho. Realizamos reuniões com famílias e profissionais de apoio, ampliando canais de diálogo.
Os alunos são estimulados a criar materiais que os ajudem a se organizar. A organização externa cria pontes favo-
ráveis para a  organização interna, essencial para que os alunos, especialmente com TDAH, mantenham o foco e 
cumpram seus compromissos, muitas vezes esquecidos pela própria desorganização.
O reconhecimento das virtudes e conquistas dos alunos é elemento essencial para o fortalecimento da autoestima, 
ponto central de todo o trabalho.

É HORA DO JOGO: BRINCANDO SE APRENDE
Autoria: Tiago Efrem Andreeta [tiagoefrem@santos.sp.gov.br]
Instituição: UME Barão do Rio Branco
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse relato refere-se a parte da organização da rotina do professor com uma turma do 2º ano em uma escola muni-
cipal da rede de ensino de Santos, em que em um dia da semana, por suas características específicas, as atividades 
eram prioritariamente lúdicas e diferenciadas, trabalhando-se por meio de jogos e algumas brincadeiras, colaborati-
vas dentro de cada grupo, mas muitas competitivas entre eles. Essa prática teve o objetivo de propor situações que 
levassem à construção gradativa da autonomia, como prevê Piaget, valorizando o relacionamento interpessoal pau-
tado na ideia de construção de seus conhecimentos e exercício daquele já construído. Nos dias em que foi realizada, 
os alunos eram agrupados (geralmente em quartetos), devendo dar conta de uma atividade específica, com materiais 
diversos, devendo compreender-se enquanto partícipe de um grupo onde havia outros elementos, cada qual com 
suas ideias, o que reforçou a necessidade de utilizar a linguagem oral para explicar-se e argumentar.
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PROBLEMAS MATEMÁTICOS DEIXANDO 
DE SER PROBLEMÁTICOS

Autoria: Tiago Efrem Andreeta [tiagoefrem@santos.sp.gov.br]
Instituição: UME Barão do Rio Branco

Área: Matemática

Esse relato refere-se ao empreendimento de metodologia para resolução de problemas em consonância com a 
defendida pelo Pnaic (BRASIL, MEC, 2014). Por meio dela, os alunos foram incentivados a interpretar textos 
desse gênero, com diversos graus de dificuldade. Apoiado em Piaget, que considera as crianças nesta faixa etária 
no início do período operatório concreto, cujo conhecimento matemático se dá apoiado em materiais concretos 
e a possibilidade de realização de marcas gráficas e relações biunívocas, foram ofertadas situações desafiadoras, 
cujas solicitações do meio buscaram disparar a construção de esquemas, resultando no desequilíbrio, assimilação 
e acomodação para a construção de novos conhecimentos. A maioria dos alunos, ao final do ano, atingiu os obje-
tivos propostos, mudança visível já que, no início, muitos usavam somente operações para tal; mas alguns não 
atingiram, embora tenham apresentado mudanças, lançando mão de outras estratégias para resolução.

LEITURA EM VOZ ALTA E FLUÊNCIA LEITORA:           
AS CONTRIBUIÇÕES DAS SESSÕES DE LEITURA

Autoria: Camila Chiara [cacachiara@gmail.com]
Instituição: UME Mário de Almeida Alcântara

Área: Língua Portuguesa

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as condições didáticas que as sessões de leitura proporcio-
nam no avanço da fluência leitora, dando ênfase para o desenvolvimento do comportamento leitor no que se re-
fere à seleção e critérios de escolha de obras literárias, especificamente para o público infantil e principalmente a 
leitura em voz alta em seu real contexto de uso. Para destacar a importância das sessões de leitura como estratégia 
potente e favorável, foram registradas diferentes etapas do processo por meio de vídeos e áudios. Para que fosse 
possível analisá-los, buscou-se referenciais teóricos embasados na concepção estudada por Lerner, Colomer, Weisz, 
entre outros. O trabalho conclui que a fluência leitora, se não conquistada durante o ciclo de alfabetização, deve 
sê-la, no mínimo, ao final do Ensino Fundamental I, por meio de ações que aproximem os alunos das práticas 
sociais leitoras.

MÚSICA COM CRIANÇAS: FAZER NECESSÁRIO PARA 
UM BOM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COGNITIVO

Autoria: Selma Lourdes de Oliveira Silva [selmalu@gmail.com]
Aliã Azriçã de Oliveira Silva [aliazrica@gmail.com]

Instituição: UniSant'Anna
Área: Arte: Música

O público alvo foi de crianças no período pré-operatório (Piaget). O brincar nesse período torna-se a principal 
atividade da criança, que irá desenvolver sua aprendizagem construindo um paralelo com a realidade que a cerca. 
Considera-se o brincar como uma atividade própria da criança, cheia de sentido para ela, com a qual consegue 
desenvolver suas capacidades de adaptação e de interação, conquistando assim sua autonomia. As práticas musi-
cais foram desenvolvidas a partir de brincadeiras utilizadas como ferramenta metodológica, tais como: chocalho, 
pau de chuva e baldes vazios. Escolhemos  os jogos não competitivos em sala de aula, com o objetivo de atuar nas 
habilidades musicais específicas, com práticas prazerosas, vivenciadas de forma lúdica e espontânea, desenvol-
vendo o fazer musical, a apreciação musical, a percepção e atenção das crianças.
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TIC NA EDUCAÇÃO
Autoria: Najara Castilho de Assis Bezerra [najara79castilho@yahoo.com.br] 
Michelle Moraes do Nascimento
Instituição: UniSant'Anna
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências 

Considerando  que a  linguagem é lugar de desenvolvimento cognitivo e comunicativo, em especial, na criança, na 
medida em que interage com seus interlocutores e estabelece relações interindividuais, que toma posse dos signi-
ficados  e os aplica a seu universo de conhecimento sobre o mundo, a seu modo particular de recortar sua expe-
riência, acreditamos que as tecnologias digitais nas escolas podem nos oferecer e fortalecer  caminhos dentro da 
educação de forma prazerosa, interagindo com  a vida e com a sociedade efetivamente.
Nessa perspectiva, consideramos a importância do uso da tecnologia digital na educação formal como fator in-
trínseco para favorecer à aprendizagem e, ainda, reforçar o diálogo com os quatro pilares da educação, cujo con-
ceitos são baseados no Relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
coordenada por Jacques Delors (2012). 

INFINITAS LINGUAGENS — MOSTRA DE ARTES 2017
Autoria: Marina Gadioli Lenzi Mari [gadioli.m@gmail.com] 
Beatriz Fosco Giorgi [beatrizfosco@gmail.com] 
Instituição: Wish Bilingual School
Área: Outra: Arte 

A Mostra de Artes é um evento anual que acontece na Wish e que envolve toda a escola. Em 2017 decidimos ir além. 
Percebemos que, independentemente do tema que escolhíamos, estávamos impondo algo aos alunos, o que era 
totalmente oposto à filosofia da escola. Demos, então, maior autonomia às crianças. Eles escolheram qual função 
exercer na Mostra (curador, artista ou divulgação). Como inspiração para os artistas, trabalhamos com o tema 

“linguagens”. Assim, cada um escolheu aquela em que se sentia mais confortável para expor suas ideias e sentimen-
tos. Tivemos esculturas, pinturas, construções, instalações, teatro, dança, entre outros.
Os curadores foram responsáveis por organizar a exposição e orientar os artistas, realizando um profundo traba-
lho de compreensão e colaboração. E os divulgadores foram os grandes comunicadores da Mostra, explorando as 
mais diversas mídias para convidar a comunidade para o evento. 

POR QUE A FAROFA SE CHAMA FAROFA? 
CONEXÕES ÁFRICA-BRASIL
Autoria: Andressa Caldeira [teacherandressacaldeira@gmail.com] 
Michelle Ristow [ristow.mi@gmail.com] 
Instituição: Wish School
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto se deu para responder uma pergunta e, a partir dela, observamos um grande potencial de expansão 
de olhar das crianças e desenvolvimento de pensamento crítico. Estabeleceram-se conexões África-Brasil, trazendo 
luz a assuntos como preconceito e apartheid, manifestação cultural em suas diversas formas, influências na forma-
ção da população brasileira e ancestralidade das próprias crianças envolvidas, bem como familiarização com um 
novo continente e suas particularidades. 
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RETOMADA: O QUE EU APRENDI HOJE? 
Autoria: Luíza Araújo Pereira [lap.luiza@gmail.com]

Angela Graziela Fagá [gquisp@hotmail.com] 
Instituição: Wish School

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto partiu do interesse das professoras em compreender como as crianças estavam internalizando a ro-
tina escolar dentro das propostas de aprendizagem. Organizamos um momento de reflexão do dia, no qual as 
crianças puderam perceber os acontecimentos e retomar o que gostaram de fazer, o que não gostaram e o que 
aprenderam na escola. Tínhamos como objetivo coletar informações das propostas realizadas diariamente, pro-
movendo maior percepção dos conteúdos trabalhados para que as crianças pudessem compreender a brincadeira 
como parte do processo de aprendizagem, expressando melhor suas vivências na escola. 

ERA UMA CASA...
Autoria: Marina Gadioli Lenzi Mari [gadioli.m@gmail.com]

Beatriz Fosco Giorgi [beatrizfosco@gmail.com]
Elison Iago Souza Ramos [elisonsouzaramos@hotmail.com]

Instituição: Wish School
Área: Outra: Arte

Um projeto que surgiu da recorrente brincadeira de casinha em uma turma de 1º e 2º ano. Meninos e meninas se 
envolveram em todo o processo de construção de uma casa. Desde a concepção de ideias, arrecadação de recursos, 
desenvolvimento de maquetes, até o produto final: uma casa de pau-a-pique. Um projeto que nos ajuda a enfatizar 
a autonomia e responsabilidade das crianças, aplicando na prática conceitos matemáticos, químicos, físicos e 
culturais. Partindo totalmente do interesse das crianças, que foram protagonistas desse projeto, responsáveis por 
toda a solução dos problemas que apareceram pelo caminho.
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Ensino

fundamental II

 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, 

a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e inventar soluções com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. 

(Competências Gerais da Base Nacional Curricular Comum. Nº- 2)
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TENHO UM ALUNO TRANS, COMO PROCEDER?
Autoria: Luciane Gonzalez Valle [lucianegonzalesvalle@yahoo.com.br] 
Beatriz Bork [beatriz.bork@gmail.com] 
Instituição: AMTIGOS — Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas
Área: Atendimento à diversidade

A discussão sobre identidade de gênero já alcança os diferentes ambientes sociais, e o papel da escola é fundamen-
tal. O AMTIGOS – Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psi-
quiatria da USP desenvolve, há anos, um programa de acolhimento de indivíduos transgêneros, oferecendo 
orientação em diferentes esferas, buscando diminuir no que for possível a angústia da pessoa que procura ajuda. Sua 
equipe multidisciplinar oferece, atualmente, um trabalho de orientação de professores e escolas, apresentando os 
principais pontos que devem ser considerados no acolhimento do transgênero – dos aspectos físicos como banhei-
ros até a forma de lidar com pais e familiares dos alunos da turma. Trata-se de um assunto denso, com diferentes 
questões que precisam estar no foco de todas as escolas, permitindo a inclusão e o respeito à diversidade.

TEM LUGARES QUE ME LEMBRAM...
Autoria: André Mendes Cardoso Sequeira [andre.mendes@crescersempre.org.br] 
Enedino Soares Pereira Filho [dino.soares@crescersempre.org.br] 
Olívia Pena Moraes [olivia.pena@crescersempre.org.br]
Instituição: Associação Crescer Sempre
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto Jovem Crescer acontece dentro da Associação Crescer Sempre, com alunos de 8º e 9º anos. Eles frequen-
tam o projeto no contraturno da escola. O objetivo é aprimorar o ensino de Língua Portuguesa e Matemática, 
desenvolvendo habilidades de ambas as disciplinas.
Os alunos prepararam uma exposição, com o tema “Tem lugares que me lembram…”, para se expressar sobre as 
regiões de onde vieram e onde vivem.
Desenvolveram habilidades gerais ligadas à compreensão de regras matemáticas, para usá-las no enquadramento 
de uma imagem fotográfica, utilizando recursos tecnológicos associados à geometria. As fotografias expostas em 
móbiles refletiam o olhar dos alunos sobre Paraisópolis.
Os alunos também produziram cartões-postais e crônicas, que revelavam saudades de cidades distantes ou críti-
cas sobre suas condições de vida atuais, utilizando-se de estratégias de produção, revisão textual e relação entre 
texto e imagem. Assim, deram vida a suas cidades natais. 

PROJETO TERRÁRIO
Autoria: Débora Soifer [debora.soifer@aubrick.com.br]
Instituição: Aubrick Escola Bilíngue Multicultural
Área: Ciências Naturais

Nossos objetivos principais eram o estudo dos ecossistemas e a valorização da natureza e do trabalho cooperativo. 
Realizamos sequências didáticas de situação-problema, dinâmicas, leituras, observações de campo e construção 
do terrário, com posterior produção de dados para análise coletiva. O projeto despertou muita curiosidade. Na 
situação-problema, diante dos obstáculos cognitivos das leituras, houve desconforto e resistência, que foram 
sendo quebrados pelo prazer da descoberta e da promoção do pensamento autônomo. Nas observações de campo, 
além da alegria evidente, as surpresas no jardim da escola geraram grandes reflexões. Munidos de muitos conhe-
cimentos, a construção do terrário aconteceu de forma organizada e metodologicamente impecável. Só não con-
tavam com o excesso de luz, que causou a morte dos seres vivos dali. Mas como o erro é bem-vindo nas Ciências, 
a experiência da "morte" promoveu discussões importantes sobre efeito estufa e introdução de espécies exóticas. 
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PRODUZINDO FILMES DE ANIMAÇÃO COM MASSINHA
Autoria: Fernando Luis Cazarotto Berlezzi [fernando@berlezzi.com]

Instituição: Berlezzi Produções
Área: Arte: Artes Plásticas 

Como se produz um filme de animação utilizando massinha? O projeto de intervenção realizado em uma escola 
da rede pública de Educação Básica na cidade de São Paulo constituiu-se de oficinas para a construção de textos 
audiovisuais – filmes de animação — como estratégia para ampliação do processo de alfabetização. Nessa direção, 
o projeto, de caráter eminentemente prático, mas fundamentado teoricamente, teve a intenção de ampliar o con-
ceito de alfabetização no campo de vários sistemas semióticos, seguindo a ideia de que o conhecimento das cone-
xões entre os códigos que compõem a elaboração e organização do texto audiovisual possibilitam a ampliação de 
sentidos de textos audiovisuais. Os alunos vivenciaram todas as etapas da produção audiovisual.

JOGOS MATEMÁTICOS
Autoria: Karla Cristina Jorge Sobrinho [karla.cjs@gmail.com]
Instituição: CECAN — Centro de Ensino Candanguinho — SEB

Área: Matemática 

A maioria dos alunos tem dificuldade em compreender  monômios e polinômios, por isso uma forma interessante 
de abordar os conteúdos é a utilização dos jogos, alcançando assim  que o aluno identifique os monômios seme-
lhantes de forma prazerosa e desafiadora. 
Jogo dos Monômios:
Utilizando as regras do jogo "UNO" bem conhecido pelas crianças do 8º ano, desenvolvemos um jogo dos monô-
mios, onde cada naipe representa um monômio diferente. São quatro naipes (4 monômios diferentes), e o jogo 
também possui cartas que mudam a direção, cartas que fazem o próximo jogador comprar mais, que fazem joga-
dor escolher o tipo de monômio que quer. Primeiramente, distribuem-se 5 cartas para cada jogador e vira-se uma 
carta do monte principal, assim os jogadores só poderão colocar monômios que sejam semelhantes, até que algum 
participante modifique o tipo de monômio.

OS MISERÁVEIS
Autoria: João William da Silva [professor.joao.historia@gmail.com]

Everton Cavenago Marques [kvnagomarks@gmail.com]
Instituição: Centro Educacional Interação

Área: Arte: Teatro

As etapas desenvolvidas ao longo do projeto  ocorreram nas aulas ministradas semanalmente nas turmas de 8ºs 
anos de Ensino Fundamental II do Centro Educacional Interação,  dentro das disciplinas de Língua Portuguesa, 
História e Arte, com a mediação da equipe de coordenação pedagógica. Esse projeto levou nossos estudantes a 
vivenciar, contextualizar e refletir  sobre um dos maiores marcos da literatura romântica francesa, a aclamada 
obra Os miseráveis de Victor Hugo, em uma adaptação de Silvana Salerno. Foi ponto de partida a leitura tanto in-
dividual quanto compartilhada, que permitiu  uma análise do momento histórico e  sociedade da época em que a 
história se desenrolou. A leitura do livro e a peça a que assistiram serviram de inspiração para que os alunos 
criassem seu próprio musical. O resultado do projeto foi uma apresentação teatral que combinou os fortes ele-
mentos culturais, sociais e acadêmicos implícitos na obra, pelo olhar emocionado e esperançoso de jovens mentes 
que sonham em fazer diferença no mundo em que vivem.
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O HERÓI NOS CONTOS DE AVENTURA — HISTÓRIA E 
LITERATURA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Autoria: Claudia Carneiro Curci Bonilha [cccbonilha@gmail.com]
Andreia Anastacio [andreia.escolainteracao@gmail.com]
Instituição: Centro Educacional Interação
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto propõe exercitar possibilidades de transposição de situações de uma obra literária para o cotidiano 
do aluno, transformando-o em um herói e despertando o gosto pela literatura, desenvolvendo o espírito de cole-
tividade e ajuda ao próximo. Contribuir para o desenvolvimento das habilidades e conteúdos; identificar o texto  
como gênero textual; dominar diferentes linguagens;  comparar  outros gêneros e reconhecer suas características; 
reconhecer os diversos textos com o herói; interpretar a narrativa, desenvolvendo um pensamento reflexivo; per-
ceber as mensagens nas entrelinhas durante a leitura; proporcionar ambiente de interação entre diferentes grupos 
de alunos; permitir brincar com as palavras e expressar-se por meio de diferentes linguagens; resgatar sentimentos 
e valores; ouvir, uvir,contar, ilustrar, recontar e reescrever as narrativas que complementam práticas e podem ser 
trabalhadas em sala de aula com o livro paradidático Odisseia. 

SALA SENSORIAL: IMERSÃO DOS SENTIDOS A PARTIR 
DA OBRA “HOMMAGE À BERIO” DE FLÔ MENEZES
Autoria: Elisa Maria Prevedel Varro [elisa@pioneiro.g12.br]
Rozangela Maria Lipere Rodrigues [rozangela@pioneiro.g12.br]
Elisabete Tae Kuwano Koga [elisabetet@pioneiro.g12.br]
Instituição: Centro Educacional Pioneiro
Área: Arte: Música

O projeto proposto proporcionou a pesquisa de odores, sons e texturas que serão matérias primas na construção 
da sala. Todo o trabalho desenvolvido foi inspirado e mediado pela obra musical descrita abaixo.
Em consonância com o tema da Mostra Cultural do Centro Educacional Pioneiro em 2017, "Revolução", escolhe-
mos a obra "Hommage à Bério" de Flô Menezes como norteadora da Sala Sensorial. 
Flô Menezes em suas obras desconstrói os pilares musicais como melodia, ritmo e harmonia, fazendo uma explo-
ração de timbres. Por revolucionar a música em suas estruturas intrínsecas, escolhemos esse compositor.
Nessa sala foram expostas criações cubistas e impressionistas elaboradas pelos alunos do 7º ano por serem movi-
mentos artísticos que rompem com padrões estéticos anteriores e são o reflexo do comportamento social, econô-
mico e político de uma determinada época.

AUTORRETRATO NA ARTE CONTEMPORÂNEA
Autoria: Roberta Meirelles [roberta_meirelles@hotmail.com]
Instituição: Centro Social São Geraldo
Área: Arte: Artes Plásticas 

Comentários e questionamentos surgem na sala de aula: “Eu não sei desenhar!”, “Nada que eu faço é bonito...”. É 
possível mudar essa percepção? O projeto Autorretrato na Arte Contemporânea propõe aos alunos retratar e ex-
pressar sua identidade por meio de diferentes linguagens. A proposta veio ao encontro da demanda observada no 
Centro Social São Geraldo, cujo objetivo é a valorização da autoestima, identidade e capacidade criativa das crian-
ças. Com as produções, os alunos puderam: experimentar as linguagens da arte; aplicar o conceito de autorre-
trato; alimentar o campo visual; ampliar a consciência corporal e pessoal. Também realizar experimentações e 
relacionar-se com os trabalhos através do fazer para si mesmo, usar a imaginação e criatividade apoiadas em 
conceitos e técnicas da Arte. Com esse processo, valorizaram a importância de dar voz às ideias, projetos e repre-
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sentações e demonstraram emonstrar que cada um tem seu tempo, pensamento e que conseguimos ser autores e 
protagonistas de nossa própria história. 

VIVA ESTE LIVRO
Autoria: Camila Galvão Piva [camila@p3k.com.br] 

Instituição: Ciranda Cultural
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências 

A obra Viva este Livro foi pensada para desenvolver o autoconhecimento nos jovens leitores. O livro propõe diferen-
tes ações e por trás delas há um conceito, um objetivo a ser alcançado. Na escola pública de Americana — SP, os 
alunos se envolveram muito com o projeto e o professor ficou feliz com os resultados obtidos. Diversos leitores se 
manifestam pela internet dizendo que fazer as ações causam bastante bem emocional, além de autoconhecimento 
e estímulo à criatividade. Dessa forma, o livro possui uma proposta que pode, sim, fazer parte de uma prática em 
sala de aula.

PRÁTICA DE LEITURA COM O LIVRO A SOCIEDADE 
DO TREZE: ENGAJAMENTO E AVALIAÇÃO

Autoria: Marisa de Oliveira [marisa.oliveira@colegioanglo21.com.br] 
Instituição: Colégio Anglo 21

Área: Língua Portuguesa

Como engajar alunos pouco afeitos à leitura literária a participar ativamente de uma aula voltada para esse con-
teúdo, a fim de que encarem a leitura como prática sempre passível de aprimoramento, desenvolvam a competên-
cia leitora e revelem o que sabem ou não sabem? 
Em 2017, lemos nos 7ºs anos, em sala, o livro A sociedade do treze, de Gareth P. Jones (São Paulo: V&R, 2014). 
O livro foi apresentado aos alunos em forma de "folhetim" — fichas com o trecho do dia eram entregues aula a 
aula. Cada trecho rendia de 15 a 20 minutos de leitura silenciosa; na sequência, era proposta uma atividade que 
gerasse uma discussão envolvente e, dessa forma, fornecesse dados sobre a qualidade da leitura recém-concluída.
Essa leitura possibilitava a abordagem de aspectos distintos da prática leitora — memória, apreensão de dados, 
interpretação, repertório, entre outros. Além do próprio texto, esses tópicos tornaram-se objeto de reflexão. 
Na apresentação, falarei sobre as estratégias de engajamento e de avaliação adotadas.

CIENTISTAS EM AÇÃO
Autoria: Bianca Sartoreli Borcsik [biancamile@hotmail.com] 

César Hipólito Pinto [cesarh@terra.com.br]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba

Área: Física 

Esse projeto contém cinco etapas e, unindo as matérias de Física e Inglês,  visa a aproveitar os benefícios da inter-
disciplinaridade de forma que os alunos  conheçam, reconheçam e valorizem a experiência e contribuição de 
cientistas da área de Física e, utilizando a Língua Inglesa como ferramenta, criem e apresentem em forma de tea-
tro e como produto final, um diálogo em inglês entre cientistas do mundo da  Física. Trata-se da  construção do 
conhecimento aliada ao desenvolvimento das habilidades dos alunos.
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PREMIAÇÃO CÉSAR LATTES
Autoria: Bianca Sartoreli Borcsik [biancamile@hotmail.com] 
César Hipólito Pinto [cesarh@terra.com.br]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Física

Esse projeto contém cinco etapas, sendo que em cada qual aproveitam-se os benefícios da interdisciplinaridade 
(Inglês/Física) de forma que os alunos usem e abusem da criatividade para elaborar um produto inédito e  apre-
sentá-lo em inglês utilizando conceitos físicos. Os grupos vão ao longo do projeto ganhando pontos e, na etapa 
final, na premiação César Lattes, utilizando a Língua Inglesa e em grande estilo, apresentam os seus produtos e 
juízes dão notas sobre alguns quesitos solicitados. Tais notas são adicionadas às que já possuem para se chegar 
aos vencedores. 1º, 2º e 3º lugares serão premiados e os outros receberão um prêmio de participação como forma 
de incentivo e valorização do trabalho.

OLHARES GEOGRÁFICOS: O CINEMA 
E A PAISAGEM AFRICANA
Autoria: Henrique Albiero Pazetti [henriquepazetti@gmail.com]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Geografia

O projeto em questão visa a suscitar a curiosidade e o senso crítico dos alunos, por meio da utilização do cinema 
para a análise da paisagem geográfica africana em sua mais diversificada complexidade: social, natural e econô-
mica. O continente, por sua vasta extensão territorial e passado neocolonial, apresenta grande miríade de realida-
des e paisagens. Entendemos que tal complexidade pode ser facilitada pelo uso do cinema e sua riqueza de imagens 
e sons, possibilitando ao aluno mais conexão e interação com a temática. A discussão e análise do filme também 
são de suma importância para a ampliação da visão crítica dos estudantes, aproximando-os à realidade africana e 
às diferentes visões que nascem após tal trabalho. 

DECIPHER THE CODE (DECIFRE O CÓDIGO)
Autoria: Bianca Sartoreli Borcsik [biancamile@hotmail.com]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Língua Estrangeira: Inglês 

Essa atividade visa a, além de treinar o conteúdo aprendido nas aulas de Inglês e construir conhecimento, também 
desenvolver algumas habilidades nos alunos como, por exemplo, trabalhar em equipe, colaborar e falar em inglês. 
É necessário que o professor prepare o material antes da aula, tanto o que será distribuído aos alunos, como o que 
será espalhado pela escola e, também, que ele avise as pessoas envolvidas na atividade. Alunos em grupos recebem 
uma pista com códigos e, tal como detetives, devem decifrar os códigos que mostram perguntas em inglês sobre 
algumas pessoas da escola. Devem buscar respostas entrevistando as pessoas mencionadas nos enigmas.
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PROJETO LIP DUB
Autoria: Bianca Sartoreli Borcsik [biancamile@hotmail.com]

Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto contém seis etapas de forma a utilizar a Língua Inglesa, tecnologia e promover uma competição 
amistosa entre os oitavos anos existentes na escola. Cada sala escolhe uma música em inglês a ser trabalhada de 
várias formas. Os alunos se organizam e compartilham ideias para a gravação de um vídeo utilizando-se da téc-
nica Lip Dub, um tipo de vídeo sem cortes no qual há a sincronização labial de áudio para produzir um videoclipe 
musical. Após o vídeo ser gravado, há uma grande votação entre alunos, professores e colaboradores da escola de 
forma a eleger o melhor vídeo.

PROJETO STOP MOTION
Autoria: Bianca Sartoreli Borcsik [biancamile@hotmail.com]

Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Língua Estrangeira: Inglês 

Stop Motion é uma técnica de animação muito usada com recursos de uma máquina fotográfica ou de um com-
putador. Inúmeras fotos são tiradas e a disposição sequencial das fotografias diferentes de um mesmo objeto 
inanimado  simulam o seu movimento. O projeto teve como produto final vários vídeos, um por grupo, editados 
com tal técnica, porém, vale a pena ressaltar que  tinham que ter uma história com personagens, falas e legendas 
em inglês.

CANTIGAS NAS ALTURAS
Autoria: Luciana de Oliveira Soares [luciana.oliveira.soares@hotmail.com] 

Verônica Lopes de Camargo [veronica.sorocaba@hotmail.com] 
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba

Área: Língua Portuguesa 

Esse projeto visa aos seguintes objetivos: aprendizado de cantigas trovadorescas; construção de poemas indivi-
duais; manuseio de objetos com destreza observando cores e formas relacionadas à poesia criada; participação 
ativa na montagem dos textos presos aos balões; conhecimento dos materiais que foram trabalhados e sua mani-
pulação com autonomia; reconhecimento de sua contribuição sobre valores de gentileza e educação para com a 
sociedade; atribuição de significado às produções; divulgação do colégio e dos alunos/autores através de pseudô-
nimos criados por eles próprios. Também tem como proposta levar os alunos a amabilidade e, em decorrência 
disso, agir educadamente com leitores anônimos, agradecer aos interlocutores dos poemas produzidos com em-
basamento no século XII, através da tecnologia das redes sociais do  século XXI. 

REDESCOBRINDO A LÍNGUA PORTUGUESA
Autoria: Verônica Lopes de Camargo [veronica.sorocaba@hotmail.com] 

Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Língua Portuguesa 

O trabalho tem por objetivo aliar a tecnologia à teoria gramatical. É um jogo de perguntas e respostas que exige 
pesquisa no momento da resposta e possibilita ao professor observar de maneira imediata as dificuldades apre-
sentadas pelo aluno.
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PROPRIEDADES DO BARICENTRO
Autoria: Marcelo Vallerini [marcelovallerini@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Matemática

Construímos esses triângulos com o objetivo de os alunos compreenderem as propriedades do Baricentro, em 
qualquer triângulo, e de conseguirem que o triângulo fique em equilíbrio, ou seja, encontrarem o centro de massa 
. Desse modo, os educandos percebem, na prática, a veracidade do que ministramos na teoria.

QUIZZ — UMA BATALHA DE CONHECIMENTOS 
Autoria: Veronica Trevizoli [vt.veronica.trevizoli@gmail.com]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Matemática

Essa prática visa a avaliar o aprendizado dos alunos de um assunto específico e foi desenvolvido no aplicativo 
Kahoot! por meio de uma série de questões objetivas aplicadas em sala de aula. Os alunos foram orientados a levar 
o celular com o aplicativo instalado no dia da batalha. Formaram grupos, inseriram a informação dos grupos no 
aplicativo e responderam as questões apresentadas pelo site no datashow — em forma de batalha com os demais 
grupos. A cada resposta, um ranking era apresentado e a competição ficava cada vez mais acirrada. Ao final, o sis-
tema apresentou os vencedores e os alunos pediram para jogar novamente.
Ao completar a batalha, o elaborador do quizz recebeu por e-mail um resumo do aplicativo informando a pontua-
ção, o percentual de acerto por grupo, quais questões foram respondidas correta e incorretamente, possibilitando 
ao professor uma análise do desempenho de cada grupo e os conceitos que precisam ser reforçados.

QUIZZSHOW
Autoria: Renata Valente Boff Kakiuchi [renatakakiuchi@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Matemática

Essa atividade foi criada com o objetivo de fazer com que os alunos reforcem os conceitos estudados, de maneira 
mais lúdica e interativa, desenvolvendo habilidades não só cognitivas, mas também a cooperação, trabalho m equipe 
e desenvolvimento de estratégias de resolução. Espera-se que eles consigam fazer o maior número de pontos.  

CANAL DE ATUALIDADES PRODUZIDO PELOS ALUNOS
Autoria: Marcos Antonio Rosa Junior [marcosarjunior@gmail.com]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Sociologia, Antropologia e Política

O projeto propõe a criação de um canal de atualidades em que os alunos possam expressar a sua visão sobre temá-
ticas atuais e no qual exponham, reflitam e se questionem. Sugere-se a utilização de novas formas de linguagem 
com as quais adolescentes têm bastante contato em seus momentos de lazer e distração (como "memes", canais 
de vídeo bem-humorados na internet e afins), mesclando-as com formas tradicionais de obtenção de informações, 
como jornais e revistas escritos. A ideia é aproximar os alunos de temas atuais em nossa sociedade normalmente 
relacionados apenas ao que se considera o mundo adulto. O professor cumpre um papel de orientador e facilita-
dor das discussões e não apenas de transmissor do conhecimento.  
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COMO O FLIPPED CLASSROM E PEER 
INSTRUCTION FORAM INTRODUZIDOS NAS 

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS, NO EFII
Autoria: Priscila Toscano de Linma [pri_tosca@yahoo.com.br] 

Camila Alves de Brito [camila.brito@arbos.com.br] 
Instituição: Colégio Arbos

Área: Ciências Naturais

Com o uso de meios de comunicação massificados, tornou-se imprescindível alterar a dinâmica da aula, a forma 
de ensinar, e a tecnologia é um meio de proporcionar essa mudança. Assim, o presente trabalho tem como obje-
tivo descrever uma experiência utilizada como proposta para estimular o interesse dos alunos e incentivá-los a 
participar de todo o processo de ensino-aprendizagem. Metodologias ativas como o Flipped classrom (FP) e Peer 
Instruction (PI) foram introduzidas na disciplina de Ciências, no Ensino Fundamental II, no 2º bimestre do Co-
légio Arbos da unidade de São Bernardo.

PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS DO USO DA 
PLATAFORMA NEARPOD E DA GAMIFICAÇÃO  

NO ENSINO DE GEOGRAFIA
Autoria: Camila Alves de Brito [camila.brito2@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio Arbos
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O presente projeto tem como objetivo principal apontar as potencialidades da plataforma nearpod e da gamifica-
ção para a  personalização do ensino de Geografia. Nessa perspectiva foram sistematizadas práticas pedagógicas 
para docentes com diferentes acessos à tecnologia, estimulando-os a trabalhar de forma autônoma e colaborativa 
com atividades síncronas. 

PLICKERS: UM APLICATIVO FACILITADOR 
DA APRENDIZAGEM

Autoria: Lucimara Bauab Bochixio Bello [lubochixio@hotmail.com]
Giovana Forato Lemes [gi-forato@hotmail.com]

Rosana Montorsi Richter [rosana.richter@arbos.com.br]
Instituição: Colégio Arbos

Área: Outra: todas as disciplinas

Esse projeto tem como objetivo a revisão de conteúdos anteriores trabalhados ao longo das aulas, bem como, checar 
a compreensão de leitura por meio da composição de um "quiz", elaborado pelo docente. Os alunos deverão resolver 
o "quiz", utilizando-se de cartões de alternativas codificadas, ou seja, representadas por um "QR code". O "QR code" 
escolhido pelo aluno será decodificado por um dispositivo (celular ou Ipad) do professor e irá compor todas as res-
postas do "quiz" selecionadas pelos alunos, tornando possível, ao docente, identificar os erros e acertos de seus 
alunos. O projeto, ao ser aplicado em aula, facilitou a identificação das dificuldades dos alunos, por parte do profes-
sor, que teve a possibilidade de voltar ao conteúdo e solucionar as dúvidas apresentadas.
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SENSIBILIZAÇÃO PARA AS QUESTÕES AMBIENTAIS 
POR MEIO DO LIVRO O PEQUENO PRÍNCIPE
Autoria: Adriessa Santos [adriessasantos@yahoo.com.br] 
Instituição: Colégio Augusto Ruschi
Área: Biologia

A educação ambiental, muitas vezes é falha porque os envolvidos têm dificuldades de entender quais as razões 
para essa causa, já que não se sentem parte do meio ambiente.  Assim, objetivou-se a sensibilização de alunos do 
6º ano para questões ambientais por meio do livro O Pequeno Príncipe. O projeto foi iniciado com as definições e 
vivências das questões éticas e empáticas. Na sequência, iniciou-se a leitura do livro e a partir do capítulo 2 a te-
mática ambiental começou a ser discutida. A questão “Onde está o meio ambiente?” foi trabalhada paralelamente, 
de modo que os alunos identificassem que o meio ambiente está em todos os lugares e que nós somos parte dele. 
Por meio de discussões, os alunos chegaram à conclusão de que a solicitação do Pequeno Príncipe pelo desenho 
do carneiro (capítulo 2) dá-se porque essa é a forma que ele vê de salvar o seu planeta. Então surge a pergunta: qual 
deve ser o nosso carneiro? A partir daí as questões de educação ambiental foram discutidas.

TAREFA ORIENTADA/+CARBONELL
Autoria: Maicon Simões da Silva [maicon.silva@colegiocarbonell.com.br]
Renata Rodrigues Pereira dos Santos [renata.santos@colegiocarbonell.com.br]
Priscila Alves da Silva [priscila.silva@colegiocarbonell.com.br]
Instituição: Colégio Carbonell
Área: Orientação educacional: tarefa Orientada. 

O +Carbonell é o inovador programa do Colégio Carbonell que inspira o jovem a se dedicar ainda mais aos estu-
dos, auxiliando-o também na tarefa de organizá-los. Baseado em neurociência, foi formatado para proporcionar 
um ambiente de aprendizagem realmente eficiente, onde, com o apoio de professores dedicados de modo exclu-
sivo, estudantes permanecem na escola após as aulas cumprindo as tarefas programadas para o dia e exercitando 
o hábito do estudo diário.
O aluno realiza trabalhos que o estimulam a pensar e refletir sobre seu próprio processo de construção de conhe-
cimento. Nossos estudos comprovam que 50% dos componentes curriculares apresentam crescimento e a média 
dos estudantes aumenta em 15% já nos primeiros meses. Isso potencializa a aprendizagem, a absorção dos conteú-
dos e aumenta significativamente as chances de bons resultados em processos seletivos.

GUARDIÕES DO RIO
Autoria: Rodrigo Abrantes da Silva [rodrigo.abrantes@cda.colegiodante.com.br] 
Fátima Maria Gnecco [fatima.gnecco@cda.colegiodante.com.br] 
Instituição: Colégio Dante Alighieri
Área: Geografia

Esse trabalho buscou articular metodologias ativas e recursos digitais para criar condições de trabalho colabora-
tivo em um desenho de aprendizagem centrada no aluno. O tema nasceu de um problema local: entender e ima-
ginar formas de recuperar o Rio Pinheiros. Guardar aquilo que é precioso. Guardar a essência da própria vida. 
Guardiões do rio —  um rio que, quase morto, atravessa não só a metrópole mas a vida de muitos de seus moradores.
Um rio que pede socorro no silêncio, silêncio que ecoa nas vozes dos nossos alunos.
Resgatar a memória do Pinheiros e buscar soluções para que ele volte a viver foi o objetivo maior do nosso trabalho.
A partir de discussões, nossos alunos criaram um site e o alimentaram com materiais diversos. Por meio de protó-
tipos, maquetes, elaboração de campanhas e de documentos de reivindicação para pressionar órgãos públicos, 
vimos aflorar a criticidade e o sentimento de pertencimento, tão importantes para vislumbrar um mundo melhor.
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MÍDIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO: A 
TECNOLOGIA NO NOSSO DIA A DIA
Autoria: Ana Carolina Alves Rigotti [professoracarol@globo.com]

Instituição: Colégio de Aplicação de Resende
Área: Geografia 

O presente trabalho tem por objetivo descrever a elaboração e a aplicação de um projeto que pretende ressaltar a 
importância da utilização das mídias sociais como recurso na educação atual. Nesse trabalho, desenvolvi o acesso 
às mídias sociais como um recurso extra no aprendizado do aluno, mostrando que também é possível aprimorar 
o conhecimento de forma divertida e muito mais interessante. Este tipo de ambiente atrai nossos jovens, por ser 
um espaço onde eles trocam e buscam cada vez mais informações. Ao lançar mão desse recurso, o professor acaba 
mediando uma nova forma de estudo agregada à tecnologia, com resultados positivos.

APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL: 
UMA NOVA DEMANDA DA ESCOLA

Autoria: Juliana Becegato Todeschi Fornaziere [juliana@colegioeduardogomes.com.br]
Instituição: Colégio Eduardo Gomes

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências 

Atualmente é possível notar uma grande preocupação das famílias e da escola no que se refere ao desenvolvimento 
de habilidades e competências que vão além dos conteúdos relevantes das disciplinas apresentados na sala de aula. 
Assim, novos componentes começam a permear a grade curricular, abrindo espaços para aulas de ética, empreende-
dorismo, cidadania, entre outras. Diante disso, apresenta-se aqui uma proposta de trabalho, que está em desenvolvi-
mento, em um colégio da rede privada, localizado na cidade de São Caetano do Sul. Esse projeto realiza-se em 
encontros semanais nos quais são abordados temas para o desenvolvimento de uma "alfabetização emocional". 
Pesquisas demonstram que, tal como se aprende a dividir, a somar, a ler, a escrever, é possível aprender a desenvolver 
o autocontrole, a empatia, a capacidade de tomada de decisões responsáveis, o controle dos pensamentos, o autoco-
nhecimento. Denomina-se aprendizagem socioemocional e é sobre isso que o presente trabalho fará suas considera-
ções.

A EXPERIÊNCIA DA MUDANÇA DE PARADIGMA: 
DO TRADICIONAL PARA INOVADOR

Autoria: Vivian Avanci de Oliveira [vivian.oliveira@elvirabrandao.com.br] 
Instituição: Colégio Elvira Brandão

Área: Formação continuada de professores 

A mudança requer atrevimento, coragem e disponibilidade. Mudar todo o conceito de mundo e de identidade 
própria não é uma tarefa fácil.
Quando nos permitimos vivenciar novas metodologias, descobrimos que precisamos mais das outras pessoas e da 
instituição do que somente de sua vontade.
Sair da caixinha incomoda, instiga, angustia…
Essa apresentação pretende compartilhar a vivência de uma professora que, há 20 anos, utilizou o tradicional de 
forma “diferente” e só descobriu o que é realmente “inovar” quando se permitiu realmente mudar.
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INTERNATIONAL PROJECT: SELF POWERED VEHICLE
Autoria: Denise Maciel Selmo [denise.selmo@elvirabrandao.com.br] 
Dayane Faria Silva [dayane.silva@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse trabalho pretende sugerir práticas de comunicação em inglês, de  aplicação interdisciplinar de conhecimento, 
bem como incentivar  as habilidades sociais por meio da atuação em grupos internacionais e da promoção de um 
intercâmbio cultural entre diferentes nações.

APRENDIZAGEM CRIATIVA
Autoria: Mibzar Herrera [mibzar.herrera@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Matemática

O projeto abordou a construção de uma rampa com palitos de sorvete, na qual os alunos precisaram aplicar os  
conceitos de Pitágoras para determinar os catetos e a hipotenusa, realizando um planejamento com desenho 
antes de concretizar o trabalho.

A TECNOLOGIA COMO PONTE PARA 
A INTERDISCIPLINARIDADE E O 
TRABALHO COLABORATIVO
Autoria: Maira Cristiane Cardoso Elliott [mairaccardoso@gmail.com]
Instituição: Colégio Emilie de Villeneuve
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Este trabalho visa a demonstrar uma das maneiras como a tecnologia serviu de suporte ao trabalho colaborativo 
entre pares do 7º ano do Ensino Fundamental II e como ponte para cimentar as relações interdisciplinares entre 
os componentes curriculares de Língua Inglesa e História, possibilitando exercício do raciocínio crítico dos alu-
nos e avanço nos conteúdos e temas propostos interdisciplinarmente.  

A TÉCNICA DO PENSAR ALTO EM GRUPO E O 
FACEBOOK: CAMINHOS PARA O INCENTIVO À LEITURA
Autoria: Patrícia Ribeiro Campos [prc_72@hotmail.com]
Karla Priscilla Ferreira [karlapriscilla@gmail.com]
Instituição: Colégio Espírito Santo
Área: Língua Portuguesa

O texto dramático de Alfredo de Freitas Dias Gomes, O pagador de promessas, foi publicado em 1959 e é uma de suas 
obras mais reconhecidas mundialmente. Estruturada em três atos, a peça aborda questões como a intransigência, 
a dificuldade de aceitar o sincretismo religioso no Brasil da época, a armação maliciosa e o choque cultural. Esse 
projeto, além de estimular a leitura do texto literário, promove a sua apropriação e ressignificação, por meio da 
prática do Pensar Alto em Grupo, que possibilita a discussão sobre os temas presentes na obra, como o falsea-
mento da verdade e diversas críticas às instituições revestidas pelas  atitudes incongruentes das personagens. Logo, 
a sua compreensão pressupõe um leitor competente, que empregue  os processos de leitura top-down e bottom-up, 
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na interpretação do texto. As redes sociais instigam e promovem a curiosidade dos alunos envolvidos, garantindo 
a leitura, a interação e o compartilhamento de ideias.

A SALADA DE FRUTA REVOLUCIONÁRIA
Autoria: Luciana Alves de Lima [cianalves2004@yahoo.com.br] 

Instituição: Colégio Estadual Roberto Montenegro
Área: História

Com o objetivo geral de compreender a estratificação de grupos sociais no Antigo Regime e a sociedade cons-
truída a partir da Revolução Francesa, visando à prática construtivista do saber onde o aluno aprende experimen-
tando e a partir de trocas em redes sociais com vários colegas, foi criada "A salada de fruta revolucionária", uma 
atuação em que o aluno pode tanto assistir o professor fazendo, como participar ativamente lavando e cortando 
as frutas. Cada fruta representa uma classe social, sendo possível, por essa performance, entender as forças existen-
tes na França pré-revolucionária, seu papel no processo revolucionário e o que aconteceu com elas ao final da re-
volução. Os alunos verão uma salada na qual não será possível identificar os grupos antes separados, e nesse 
ponto explico que a sociedade estamental foi destruída pela Revolução Francesa.
Propositalmente deixo um suco de laranja para o fim, e lembro a eles que a laranja é a burguesia, grande vencedora 
desse processo revolucionário que passou a permear todos os poderes e esferas da sociedade.

CURADORIA DE LIVROS INFANTIS
Autoria: Ana Paula Araújo Dini de Miranda [ana.dini@pioxiicolegio.com.br]

Instituição: Colégio Franciscano Pio XII
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto busca romper com o pragmatismo imposto pela escola para a leitura literária, o que significa buscar 
romper também com o didatismo fabricado para que ela possa ser aprendida. A partir de ações planejadas junto 
aos alunos dos 6ºs anos, abriu-se espaço para que eles pudessem envolver-se em uma situação real de escolha, 
apreciação e mediação literária de obras específicas: livros-álbum, para alunos do Fundamental I.
Ler na escola ou ler para a escola? São coisas diferentes, mas é muito comum que no dia a dia escolar não pense-
mos na dimensão desse trocadilho e nas implicações de uma ou outra escolha. O projeto Curadoria de livros in-
fantis foi pensado como uma possibilidade de o aluno de 6º ano encontrar na leitura literária o prazer, o gosto, 
mas, também, o desafio próprio daqueles que entendem que aprender é sair de si mesmo ao encontro do outro, ao 
encontro de outras perspectivas. E a ideia principal é que se aprenda a fazer isso na escola.

CONTANDO DO NOSSO JEITO
Autoria: Jucilene Marsura Bibanco [jucilene.marsura@gdv.com.br]

Maria Lúcia Botelho Gomes Cardim [lucinha.cardim@gdv.pro.br]
Instituição: Colégio Guilherme Dumont Villares

Área: Outra: Língua Portuguesa e Informática 

A biblioteca e a sala de leitura, em uma escola, desempenham papel fundamental na nova perspectiva do Ensino 
Fundamental e Médio em que se prioriza a construção do conhecimento e em que o aluno é agente da sua própria 
história e da construção do seu conhecimento. Nesse contexto, a prática da leitura deve acontecer a partir da 
atuação do aluno que entende, relaciona, forma opinião crítica sobre os fatos históricos contextualizados, rela-
ciona-os à sua vivência. Essa perspectiva do trabalho permite o desenvolvimento de projetos cujos produtos finais 
revelam autoria do estudante. A atividade proposta a partir do trabalho com contos africanos, possibilita uma 
releitura das histórias permeada pela abordagem de temas de fundamental importância para a formação cidadã e 
a criação de mecanismo de apresentação dos conhecimentos adquiridos e de suas releituras por meio da explora-
ção da técnica de Edição de vídeo — stop motion  e site para divulgação.
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PROJETO ARTE-MONITORIA: O ALUNO COMO 
MEDIADOR NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
Autoria: Eros Souza Secchi [erossecchi@yahoo.com.br]
Eliana de Oliveira Vicente [eliovicente@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Henri Wallon — Recrearte
Área: Arte: Artes Plásticas

A mostra de arte é um dos momentos mais importantes do projeto desenvolvido durante as aulas, pois propicia 
ao aluno a oportunidade de apresentar seus trabalhos, ainda que seja uma pequena parte de sua produção ao 
longo do ano letivo. A exposição das obras dos alunos é de praxe, já que a mostra é um dos pontos conclusivos do 
projeto, para conhecimento dos pais e de outros visitantes interessados pela arte produzida na escola. No entanto, 
a partir do momento em que o aluno tem a oportunidade de falar sobre o próprio trabalho, sobre o projeto como 
um todo e ensinar técnicas vivenciadas nas aulas, está configurada a mediação entre a arte produzida na escola e 
o público que quer conhecê-la. O projeto Arte-Monitoria (em ação há cerca de quatro anos) contribuiu sempre 
para reforçar a importância da arte como área de conhecimento e componente especial e interdisciplinar no de-
senvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Em suma, os alunos aprendem e também podem ensinar por 
meio da arte.

COMO AJUDAR SEU ALUNO A ORGANIZAR 
MELHOR SUA VIDA, BUSCANDO MAIOR 
PRODUTIVIDADE ESCOLAR
Autoria: Celi Piernikarz [celigorodeski@hotmail.com]
Marilucia Ramiro Gonçalves [nmcuritiba@hotmail.com]
Instituição: Colégio Horizontes - Uirapuru
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

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. Pretende também levá-lo a desenvolver formas de organização em diferentes espaços 
da vida, como quarto, estudo, finanças e emoções, para que consiga uma melhor qualidade de vida, começando esse 
processo desde cedo, já que essa organização será refletida em sua vida futura. O projeto procura igualmente 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 ser ensinada de uma forma agradável e prazerosa. A 
partir desta percepção o aluno é incentivado a tomar atitudes para organizar desde o guarda-roupa, o material esco-
lar, os estudos, até as finanças e os sentimentos. Funciona como um passaporte que favorece a autonomia. Desenvol-
vido com a utilização do livro Quem mexeu na minha bagunça?, com ferramentas complementares, como atividades em 
casa e  palestras.

O USO DA PROPOSTA POR ESPAÇOS NO ENSINO 
DA GEOGRAFIA: POPULAÇÃO BRASILEIRA
Autoria: William Rodrigues Salomão [salomaowilliam@gmail.com]
Instituição: Colégio Interativa - Londrina
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O mundo está em constante transformação e a escola tem papel fundamental na preparação de crianças e jovens 
para os desafios futuros, da vida em comunidade para acompanhar a evolução da sociedade, enfrentar a era tec-
nológica e também o mercado de trabalho. A proposta visa ao uso compartilhado de diversas ferramentas tecno-
lógicas e tradicionais ao mesmo tempo, a sala de aula passa a ser separada em “estações de trabalho” onde cada 
mesa tem uma determinada abordagem do conteúdo trabalhado. Em um tempo estabelecido pelo professor, o 
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aluno troca para a próxima mesa, aprofundando seus conhecimentos e buscando novas abordagens e a solução de 
diversas situações problemas. Nessa apresentação, o foco foi a população brasileira, conteúdo trabalhado com os 
alunos do 7º ano do Colégio Interativa de Londrina – PR.

PRÁTICAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ESCOLA 
Autoria: Leonardo Augusto Fernandez  [leoo.fernandez@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio Interativa — Londrina
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Professores que desenvolvem atividades de investigação científica em suas aulas observam que essa prática é mais 
favorável do que contrária, pois desenvolve habilidades e competências que serão utilizadas pelo aluno durante a 
vida acadêmica e profissional. Além disso, aproximam alunos de suas áreas de interesse e são importantes ferra-
mentas de estímulo à criatividade, reflexão e inovação. Buscando fortalecer ações com esse objetivo, o projeto 

“Iniciação científica” do Colégio Interativa de Londrina (PR) busca aproximar os alunos das etapas básicas da 
construção do conhecimento científico por meio da observação, o levantamento de hipóteses, a coleta de dados, 
os registros no diário de bordo e a divulgação científica, em feiras de ciências.  Para apoiar e estimular a realização 
de projetos de iniciação científica,  nossa proposta de trabalho é sustentada por dois eixos: a aula semanal de ini-
ciação científica, e o horário de orientação externa no laboratório, com professores específicos de diferentes áreas. 

A LITERATURA E A PRODUÇÃO DE TEXTO 
NO ENSINO FUNDAMENTAL II: RELATOS 

DE PROPOSTAS METODOLÓGICAS
Autoria: Caio Vitor Marques Miranda [caiomiranda91@hotmail.com]

Instituição: Colégio Interativa — Londrina
Área: Língua Portuguesa

Com o advento da tecnologia, em especial com as redes sociais, a escrita se tornou uma pedra no sapato dos jovens. 
Hoje, para eles, é corriqueiro o uso do corretor automático ou ainda a abreviação de palavras nas redes de comu-
nicação. O contato com o papel, (in)felizmente, só acontece na escola, por enquanto, uma vez que as novas teo-
rias/correntes de estudo demonstram que isso será cada vez mais raro. Nesse contexto, objetivamos compartilhar 
as práticas da disciplina de Oficina de Texto – Fundamental II, do Colégio Interativa Londrina, cujo material do 
sistema tem como abordagem a literatura como ponto de partida para escrita. Além disso, apresentaremos o 
modelo de pasta de redação, instrumento utilizado para demonstrar a evolução do discente. 

REALIDADE VIRTUAL, APRENDIZADO REAL: 
CONTEXTUALIZANDO O ABSTRATO

Autoria: Fernando Rosario de Sousa [fernando.rosario@emece.com.br]
Instituição: Colégio Internacional EMECE

Área: História 

A contextualização acerca de temáticas abstratas nas Ciências Humanas para alunos do Ensino Fundamental II 
tende a dificultar o aprofundamento de reflexões nessa área.
O uso de novas tecnologias, como, por exemplo, a da Realidade Virtual, pode reduzir essa distância entre a abstra-
ção de alguns temas e a imaturidade da faixa etária.
No caso específico deste projeto, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental realizaram uma expedição virtual 
a Machu Picchu, o que lhes facilitou uma reflexão posterior sobre as relações da civilização inca com seu ambiente 
e sua estruturação política, econômica e social, com grande engajamento da turma toda.
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MENOS É MAIS: SIMPLIFICANDO A 
GAMIFICAÇÃO NAS AULAS DE CIÊNCIAS
Autoria: Lais Moraes de Godoy [lais.moraes@gmail.com]
Instituição: Colégio Jardim Anália Franco
Área: Ciências Naturais

Os games estão presentes no cotidiano dos nossos alunos, por isso trazer elementos de jogos para as aulas com recur-
sos simples e acessíveis permite tornar a gamificação algo viável para o professor e a escola, ao mesmo tempo que traz 
para a realidade escolar algo que é naturalmente prazeroso para o aluno. Na prática, foram criados avatares com 
aplicativos gratuitos como o Snapchat para montagem de um painel de jogo com contagem de pontos nas discipli-
nas de Ciências e Química (6º ao 9º ano). Durante as aulas foram realizadas diversas atividades priorizando meto-
dologias ativas, desde aulas práticas em laboratório até exercícios utilizando os formulários do Google em atividades 
individuais e em grupo. As atividades e participação dos alunos geraram pontos a cada aula e ao final do bimestre foi 
feita a premiação dos campeões e dos alunos que atingiram o mínimo de pontos estabelecidos como forma de incen-
tivo. A competição gerada foi positiva e estimulou os alunos na resolução de situações-problemas.

GAME OVER - MATH
Autoria: Bruno Amorim Branquinho [brunoamorimbranquinho@hotmail.com]
Instituição: Colégio Jean Piaget
Área: Matemática

Estamos no ano de 2300, o mundo se encontra em caos, tudo está sendo destruído, chegando ao fim, mas existe 
uma esperança conhecida como “Facções”.
Jovens  foram selecionados por demonstrarem habilidades incríveis e serão separados em facções para que todos 
juntos possam reconstruir nosso mundo.
Nossa organização, conhecida como Game Over, há muito tempo vem procurando jovens com suas habilidades a 
fim de treiná-los para que consigamos vencer essa batalha pela vida.
Nós acreditamos e temos por filosofia que Game Over não é o fim de tudo, mas é uma nova oportunidade de re-
começar e fazer melhor.
O objetivo principal das aulas é desenvolver as habilidades de Matemática não alcançadas ou alcançadas parcial-
mente com estratégias de aulas diversificadas com uma estrutura de game, onde o método teoria (aula)/desafio 
(prática) sempre se fazem presentes.
Um dos intuitos do projeto é estimular a coletividade a reconhecer a importância da corresponsabilidade.

FANZINE EM SALA DE AULA
Autoria: Rodrigo Macedo de Paiva Grillo [rodrigogrillo@jeanpiaget.g12.br]
Instituição: Colégio Jean Piaget
Área: História

A palavra fanzine vem da contração da expressão em inglês fanatic magazine, que significa em português revista de 
fãs. E o que isso significa? Significa que os fanzines são publicações feitas por pessoas e para as pessoas que gos-
tam de um determinado tema em comum, sejam elas amadoras ou profissionais. A qualidade de um fanzine varia 
muito. Existem fanzines confeccionados artesanalmente, fanzines reproduzidos à base de fotocópia, fanzines 
impressos em gráficas, fanzines preto e brancos, fanzines coloridos, fanzines digitais, entre outros. Em sala de 
aula, o fanzine é aplicado como uma forma de estudo, no qual o aluno, assim que escolher um tema (estudado 
durante o ano), fará uma pesquisa do conteúdo e criará sua própria pagina (tendo a total liberdade de expressão). 
Ao final, todos os trabalhos são compilados para a impressão do fanzine. O trabalho é a união do conteúdo pro-
gramático com o lúdico em sala de aula, e o professor atua como mediador.
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ASAS DE UM SONHO (RÉPLICA DA AERONAVE 
14 BIS EM ESCALA 1/3 EM DETALHES)
Autoria: Joel da Silva Vieira Junior [joel.junior@colegiokoelle.com.br] 

Instituição: Colégio Koelle
Área: Ciências Naturais

Inspirados no fato de que que estamos próximos de completar 50 anos da ida do homem à Lua, foi criado o pro-
jeto “Asas de um sonho”, que teve como principal objetivo a construção da aeronave de Santos Dumont intitulada 
14 bis, em escala 1/3 em detalhes.
Esse projeto foi desenvolvido com as crianças de 6ºs anos do Ensino Fundamental II e teve a proposta de fazer 
com que o aluno saísse do abstrato e se sentisse no papel do construtor e da realidade tecnológica da época, con-
templando uma parte significativa da história e tendo como referência um brasileiro tão ilustre. O trabalho trans-
cende o objetivo original e se transforma em veículo que encantou alunos, pais e as pessoas que o vivenciaram, 
visto que estimulou habilidades diversas, como iniciativa, trabalho coletivo, cálculos, geometria, entre outras.

POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR: GINÁSTICA RÍTMICA E ARTÍSTICA

Autoria: Emilie Erbetta Mahas Kawamoto [emilie.mahas@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle

Área: Educação Física

O objetivo do trabalho foi explorar a cultura corporal da ginástica rítmica e artística, proporcionando experiên-
cias e vivências aos alunos com os movimentos dessas modalidades. Para possibilitar múltiplas formas de expres-
são da linguagem corporal, desenvolvemos atividades práticas para experiências com equilíbrio, força, ritmo, 
coordenação motora fina e grossa, agilidade, e flexibilidade. Durante as aulas ocorreram discussões sobre as sub-
modalidades da ginástica rítmica e artística (cavalo com alça, argolas, solo etc.), assim como sua história e cultura 
corporal. Vivenciamos movimentos básicos e intermediários simulando as ginásticas oficiais como salto, rola-
mentos, movimentos de elevação das pernas, salto e passagem sobre o plinto, entre outros. Os alunos se empenha-
ram no decorrer das aulas e demonstraram muito interesse, participando ativamente das aulas práticas e teóricas, 
e compartilhando experiências anteriores na ginástica. Foi um conteúdo surpreendente.  

GEOGRAFIA E TECNOLOGIA: STOP MOTION 
COM TEMAS GEOGRÁFICOS

Autoria: Rafaela Locali [rafaela.locali@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle

Área: Geografia

Aliar Geografia e Tecnologia na sala de aula vem sendo uma prioridade, dada a demanda atual de viver em um 
mundo globalizado. Hoje, mais do que nunca, tem se tornado uma realidade, graças a práticas lúdicas que vão além 
das aulas expositivas e ultrapassam a barreira digital. Assim, nesse conjunto de atividades, procuro demonstrar 
como desenvolvi temas geográficos variados trabalhados de 6ºs a 9ºs anos do EFII, como: movimentos, zonas térmi-
cas e fusos horários da Terra; estados brasileiros e globalização, lançando mão da elaboração de maquetes e da pro-
dução de vídeos em stop motion. A possibilidade de usar Ipads em sala de aula e trabalhar com aplicativos específicos 
torna o ensino de Geografia mais atraente, moderno e significativo, o que é muito gratificante.
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O TRABALHO COM CURVAS DE NÍVEL 
ATRAVÉS DO RELEVO VIRTUAL
Autoria: Rafaela Locali [rafaela.locali@colegiokoelle.com.br]
Andree Mignella Jamasmiye [andree.jamasmiye@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle
Área: Geografia

Ensinar Curvas de Nível nas aulas de Geografia nem sempre foi uma tarefa fácil. A dificuldade reside na abstração 
do conceito, uma vez que implica imaginar uma imagem em terceira dimensão, muito embora seja lida num 
plano (nos mapas topográficos). Assim, pensamos em aliar o conceito básico de Curvas de Nível e ir além da inter-
pretação clássica dos mapas e gráficos repletos de isolinhas. Ao mesmo tempo, deveríamos adequar à faixa etária 
do nosso aluno — entre 13 e 14 anos — e não poderíamos deixar de tornar as atividades mais atrativas. Assim, os 
alunos foram convidados a construírem uma maquete de relevo e, a partir dela, traçar as curvas de nível com um 
barbante sobre o relevo e sobre uma cartolina. Para concluir, ainda representaram o relevo construído na nossa 

"Caixa de areia — relevo virtual", cuja coloração típica de mapas hipsométricos traduziu, seduziu e ressignificou o 
conceito para os estudantes.

CIDADES E METRÓPOLES
Autoria: Joel Martini [joel.martini@colegiokoelle.com.br] 
Rafaela Locali [rafaela.locali@colegiokoelle.com.br] 
Instituição: Colégio Koelle
Área: Informática

Nosso trabalho procurou desenvolver um conjunto de atividades relacionadas ao tema “Cidades e metrópoles” 
realizado com os 7ºs  anos, no segundo bimestre de 2017. De modo prático, aliando teoria a atividades lúdicas e 
digitais, foi trabalhada a interdisciplinaridade entre Geografia e Educação Tecnológica, além de incentivarmos a 
reflexão e descrição do processo percorrido pelos alunos em aplicativos específicos. Eles foram convidados a pro-
duzir uma maquete de uma metrópole, com o diferencial de adequá-la à cidade construída no jogo SimCity. Após 
essa etapa, os alunos descreveram no aplicativo Book Creator todo o procedimento cursado, desde as bases teóri-
cas conceituais, até a produção da maquete física e de uma cidade virtual feita no aplicativo AutoDraw. Nosso 
intuito foi tornar o conhecimento mais significativo para os alunos, por meio de aulas práticas e o incentivo de 
usar cada vez mais as ferramentas tecnológicas nas práticas de ensino.

IMPORTÂNCIA DO REPERTÓRIO NA PRODUÇÃO 
DO GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO
Autoria: Denis Eduardo Bianconi [denis.bianconi@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle
Área: Língua Portuguesa

O projeto apresenta sequência didática de oferecimento de repertório referente a temas da atualidade, como legali-
zação do aborto e da maconha, com vistas à sistematização de conceitos básicos do gênero artigo de opinião (tema, 
tese, argumento e as suas técnicas de desenvolvimento, proposta de intervenção), ao estudo e desenvolvimento da 
estrutura-padrão, ao adequado uso dos operadores argumentativos e, por fim, à produção do texto. Nesse caso, o 
repertório propicia todas as condições para que seja estabelecida a tese, selecionados os argumentos e elaboradas as 
propostas de intervenção acompanhadas das respectivas justificativas. Além disso, busca-se, a partir do trabalho 
com o repertório, a satisfatória abordagem do tema e a contribuição pessoal para o seu desenvolvimento. 
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O HIPERCONTO NOS 6ºS ANOS –                             
A LITERATURA DIGITAL NA SALA DE AULA

Autoria: Gabriela de Camargo Moreira Rochel [gabriela.rochel@colegiokoelle.com.br]
Adriana Maria Pizirani [adriana.pizirani@colegiokoelle.com.br]

Instituição: Colégio Koelle
Área: Língua Portuguesa

O objetivo do projeto foi desenvolver atividades voltadas ao contato com a literatura digital e o multiletramento dos 
alunos por meio de um trabalho de leitura e produção do gênero digital hiperconto. Segundo Spalding, esse gênero 
é uma versão do conto canônico para o ambiente digital. Trata-se de um hipertexto que requer narratividade e per-
mite a interatividade com o leitor. E embora haja o uso de hiperlinks, imagens, sons e outras possibilidades que o 
ambiente virtual possa oferecer, o ponto central da literatura digital deve ser o texto escrito, preservando dessa 
forma seu caráter literário. A leitura e a produção de hipercontos por alunos de 6ºanos,  possibilita o desenvolvi-
mento de novas habilidades que colaboram para o multiletramento dos envolvidos, considerando as multiplicida-
des semióticas de constituição do hiperconto. Os alunos foram divididos em grupos de trabalho, utilizando seu 
próprio tablet . A produção textual foi elaborada com a ferramenta "Google Documentos". 

O USO DE APLICATIVOS NA PRODUÇÃO 
DE PEQUENOS TEXTOS

Autoria: Denise Rodrigues Leite Machado [denise.machado@colegiokoelle.com.br]
Adriana Maria Pizirani [adriana.pizirani@colegiokoelle.com.br]

Instituição: Colégio Koelle
Área: Língua Portuguesa

Atividade desenvolvida com a proposta de montar, com o Book Creator, um pequeno livro com textos produzidos 
pelos alunos a partir do uso de diversos aplicativos trabalhados em sala de aula, utilizando a tecnologia a favor da 
aprendizagem.

ARCOS NA ARQUITETURA
Autoria: Ariane Otta Murbach [ariane.murbach@colegiokoelle.com.br]

Instituição: Colégio Koelle
Área: Matemática

O projeto teve por objetivo despertar a sensibilidade para as construções dos arcos arquitetônicos, associando a 
construção geométrica e as propriedades de concordâncias de arcos e de arcos e segmentos de retas. Para tanto, foi 
proposto um concurso no qual os alunos, divididos em grupos, deveriam criar uma apresentação com imagens e 
construções geométricas de arcos arquitetônicos estudados em aula. Cada aluno foi convidado a desenvolver seu 
projeto geometricamente nas aulas de Desenho Geométrico e efetivamente construí-lo nas aulas de Arte com o 
objetivo de apresentá-lo aos seus prováveis clientes. 
O resultado de todo trabalho culminou na exposição dos vitrais dos arcos criados.
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PROMOVENDO A AUTORRESPONSABILIDADE PARA 
MINIMIZAR A INDISCIPLINA NA SALA DE AULA
Autoria: Luciana Nunes Veira [luciananunesveira@hotmail.com]
Instituição: Colégio Liceu Jardim
Área: Gestão da aula

Esse projeto tem como objetivo gerenciar a indisciplina com base na gentileza, evitando assim métodos punitivos 
meramente autoritários. O trabalho consiste em aplicar  algumas ferramentas da Disciplina Positiva para fazer da 
sala de aula um ambiente de compreensão e respeito mútuo, além de desenvolver a prática da autorresponsabili-
dade e autossuficiência dos alunos para que eles se tornem protagonistas do processo de gestão de sala de aula e, 
dessa maneira, sintam-se encorajados a fazer o seu melhor. Praticar a escuta ativa, estabelecer regras claras e obje-
tivos realistas favorecem o fortalecimento do vínculo professor-aluno e desencorajam a necessidade de testar limi-
tes a todo custo. Assembleias de sala e jogos cooperativos foram elementos-chave para criar oportunidades de 
expressão e convidar os alunos a participar ativamente. Os alunos passaram a assumir mais responsabilidade 
pelos seus atos e a figura do professor deixou de ser excessivamente controladora.  

O RIO, A MATA E O MENINO
Autoria: Simone Ike Niglia [simone.niglia@liceusantista.com.br]
Instituição: Colégio Liceu Santista
Área: Geografia

Essa prática de ensino foi desenvolvida com os alunos dos 6ºs anos do Ensino Fundamental II, na disciplina de 
Geografia, por meio da visitação do Parque Ecológico do Tietê em São Paulo, a fim de  proporcionar a verificação 
do espaço geográfico a partir do olhar dos nossos alunos, apresentando o mundo real, observável, além dos muros 
da escola.
Os objetivos de aprendizagem conduzem à reflexão de conceitos básicos da Geografia, como a paisagem, o lugar e 
o espaço geográfico, buscam proporcionar a identificação dos fatores que modificaram a paisagem ao longo da 
história através das diferentes formas de trabalho e de ocupação do espaço.

BOARD GAMES
Autoria: Priscila Franco Rubin Ravazzi [priscilaravazzi@hotmail.com]
Instituição: Colégio Luce Prima
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Nesse projeto, os alunos aplicaram o conhecimento linguístico para criar jogos de tabuleiro em inglês, contri-
buindo para o desenvolvimento da aprendizagem de outras crianças. Como desafio, gravaram um tutorial, enri-
quecendo ainda mais a proposta.

LITERARTE — REVISTA LITERÁRIA
Autoria: Fábia Cristina do Carmo Vilela [favilela79@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Luce Prima
Área: Língua Portuguesa 

Em 2017, um dos objetivos da disciplina de Língua Portuguesa no 9º ano foi apresentar os alunos ao texto literá-
rio, isto é, à Literatura, que é a “arte com as palavras”.
A revista Literarte reúne artigos nos quais os alunos realizam a leitura crítica, analítica, dos clássicos da literatura 
com os quais trabalharam durante o ano. Para escrever tais artigos, eles precisaram decifrar  e interpretar a poesia 
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das obras literárias, para compreender a visão de mundo ali implícita. Precisaram também redigir seus textos 
utilizando a linguagem objetiva e justificando seus argumentos com elementos retirados dos textos.
Sem dúvida, a revista Literarte pode ser vista como prova do amadurecimento, do comprometimento e do poten-
cial desses jovens leitores/escritores. A maior conquista do projeto foi levar os alunos a perceber que a poesia é a 
forma mais bela e mais eficaz de transformar o mundo.

PONTES — UMA VISÃO GEOMÉTRICA
Autoria: Wagner Sorate [wsorate@bol.com.br]

Instituição: Colégio Madre Paula Montalt
Área: Matemática

Este projeto visa a reconhecer na arquitetura de pontes espalhadas pelo mundo, as figuras geométricas utilizadas 
e como as propriedades destes polígonos favorecem sua sustentação. Além disso, pretende estimular a curiosi-
dade dos alunos por meio de pesquisa de pontes com grandes extensões e a forma como foram construídas; pro-
mover a integração dos alunos no  objetivo comum de replicar as construções e fixar os conteúdos geométricos 
por meio da interferência do professor no processo de criação.

HISTÓRIA, QUÍMICA E TEATRO: UMA PARCERIA 
PARA O ENCANTAMENTO EM CIÊNCIAS

Autoria: Alexandra Blumtritt [ale.blum@gmail.com]
Fernando de Jesus Guilger [fdjguilger@gmail.com]

Kamila Drequeceler Pinto [kamila.drequeceler@colegiomagister.com.br]
Instituição: Colégio Magister

Área: Ciências Naturais

Despertar e encantamento dos alunos para a aprendizagem de ciências naturais tem sido um grande desafio na 
atualidade. A falta de motivação, em parte, pode estar relacionada à forma tradicional como essa disciplina vem 
sendo tratada. Metodologias diversas de ensino estão sendo exploradas a fim de despertar a curiosidade do aluno 
para os conteúdos e torná-los mais significativos. O teatro e a história da ciência se fazem presentes como estraté-
gias para envolver o aluno com abordagem lúdica. Assim, foi preparada uma aula teatral com experimento sobre 
o tema Alquimia, em que um alquimista dialoga com uma cientista sobre a transmutação dos metais em ouro e 
aplicada em duas turmas de 9º anos. Na sequência, os alunos realizaram um desenho sobre o que aprenderam. 
Pretendemos aqui  apresentar uma análise dos trabalhos, mostrando que 85,4% dos alunos foram mais impacta-
dos pela realização do experimento do que pela atuação teatral no contexto apresentado.

TRABALHO DÁ TRABALHO?
Autoria: Ângela Baltazar Diniz [abdiniz76@gmail.com] 

Instituição: Colégio Magister
Área: Língua Estrangeira: Inglês 

Desenvolver projetos pode sempre parecer difícil, pois se trabalha principalmente com a autonomia do estudante 
e com uma nova forma de ensinar e de avaliar o conhecimento. Porém, efetivamente, torna-se cada vez mais neces-
sário colocar em prática o novo fazer docente tão discutido nos cursos universitários e a busca por encantar os 
jovens para que eles sejam coautores desse conhecimento pode ser até mais simples.
Essa comunicação tem como principal objetivo abrir uma discussão sobre o trabalho com projetos e promover 
uma reflexão sobre o papel do educador nesse processo. Além disso, a troca de experiências torna-se enriquece-
dora para a busca de uma educação de qualidade que possa ser levada para além dos muros da escola.
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AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES, 
AUTONOMIA E AUTOCONHECIMENTO
Autoria: Angela Cristina B. Borges [borgesa26@gmail.com ]
Instituição: Colégio Magister 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Ter clareza dos limites e potencialidades da avaliação possibilita ao educador transitar com mais segurança e ob-
jetividade em um procedimento que é desafiante pela subjetividade, que provoca estresse nos estudantes, ansie-
dade 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 conter 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 potencialidades 
da avaliação e que é possível construir provas que explorem a capacidade leitora e escritora dos estudantes, am-
pliem 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 operató-
rias e contextualizadas das provas diminuíram muito os questionamentos dos estudantes sobre por que estudar 
determinados conteúdos. Observaram-se também registros mais coesos e coerentes, assim como maior desenvol-
vimento e estabelecimento de relações nas respostas. 

FICHAS E MATRIZES – APOIO À AUTORREGULAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO NOS TRABALHOS
Autoria: Angela Cristina B. Borges [borgesa26@gmail.com]
Cynthia Radzevicius Moita [cynthia_moita@colegiomagister.com.br]
Instituição: Colégio Magister 
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências 

As mudanças que queremos na educação dependem de nós e de muita reflexão sobre a nossa prática, que pode ser 
ampliada pela troca de experiências com outros educadores. Na rotina da vida escolar, envolvidos com os conteú-
dos, objetivos, elaboração e correção das avaliações e trabalhos, podemos nos descuidar do acompanhamento do 
percurso das atividades solicitadas aos estudantes. Afinal, o que queremos quando solicitamos um trabalho? 
Vê-lo concluído é o objetivo final, claro, mas monitorar a sua execução deve ser um dos objetivos do planejamento, 
porque é no percurso que aparecem as dificuldades. Portanto, deixar muito claros os indicadores de avaliação, o 
que se espera dos estudantes em cada etapa e oferecer mecanismos e elementos que os ajudem e apoiem na execu-
ção do trabalho é uma estratégia que nos permite atuar de forma preventiva, evitando conflitos e “surpresas” no 
final do processo.

MUSIC AND DRAWING
Autoria: Heloisa Regina Shiozaki [heloisa@objetivosorocaba.com.br] 
Vera Marcia Pereira Lacava [vera@objetivosorocaba.com.br] 
Instituição: Colégio Marista Arquidiocesano — SP
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Este projeto visa a aproximar o estudante da literatura clássica, em especial, das narrativas de terror, com a finali-
dade de torná-los leitores e produtores proficientes.  
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HISTÓRIAS DE TERROR: PRÁTICAS DE 
LEITURA, ESCRITA E ORALIDADE 

Autoria: Viviane Dias [vvivi.dias@gmail.com] 
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Área: História 

Esse projeto teve como objetivo integrar o conteúdo de História, História da Arte e Arte (artes plásticas, música e 
teatro), de maneira que os alunos aprendessem, ao mesmo tempo, o contexto histórico — ditadura militar, a pro-
dução artística — Vida e obra de Zuzu Angel. Foi feita a pesquisa sobre os fatos ocorridos naquele período, como 
a sobre a censura, a tortura, o exílio, a militância, as canções, o teatro do oprimido e a produção plástica e se 
propôs aos alunos elaborar um desfile que falasse sobre todos estes detalhes. Tudo isso dentro de um mesmo 
contexto. A partir de um tema, uma história, uma ideia e uma pesquisa, os alunos montaram um desfile de moda 
em que o que estava na passarela era uma parte da história do Brasil.

SÍTIO PALEONTOLÓGICO: ESCAVANDO 
O CONHECIMENTO

Autoria: Lino Fernando Gomes de Lima [lino_biologiaufu@hotmail.com]
Instituição: Colégio Mundo Encantado/Ethos

Área: Ciências Naturais

Esse projeto visou à interação dos alunos com os conteúdos de Geologia e Paleontologia, que são componentes 
curriculares para o 7º ano, de forma prática, autônoma e empirista, de modo que, ao confrontar os resultados 
encontrados na escavação com os conteúdos vistos em sala, puderam relacionar e entender os processos de forma-
ção da vida na Terra, as eras geológicas e parte do processo evolutivo das espécies. O trabalho baseou-se na utili-
zação do espaço público como ferramenta de aprendizagem e no processo de autonomia e cooperação dos alunos 
a fim de estabelecer bases solidas na compreensão dos conceitos propostos a partir das experiências e vivências 
obtidas. Também foram instigadas nos alunos a curiosidade e a criatividade para encontrar e analisar os materiais. 
Assim, foram obtidos resultados significativos, no âmbito da interação e desenvoltura dos alunos com a proposta, 
verificados tanto no decorrer do trabalho quanto e na leitura dos registros feitos pelos estudantes após a atividade. 

OSCAR NOTRE
Autoria: Ana Maria Tormo Gimenez [amgimenez@uol.com.br] 

Suzana Carpigiani de Lara [suzanacarpigiani@gmail.com]
Instituição: Colégio Notre Dame — Rede Azul

Área: Língua Estrangeira: Espanhol

O objetivo do projeto do Oscar é aproximar os alunos ao mundo do cinema, ajudá-lo na sua formação crítica e 
também motivá-lo a arte.
Estudaram  todas as etapas da elaboração e o lançamento de um filme. Tiveram contato com o momento histó-
rico de cada produção, a cultura do país onde foi elaborada, o pensamento do diretor e roteirista do filme e o 
nome que recebeu nos outros idiomas. Todas as etapas foram produzidas em espanhol.
Língua Portuguesa ensinou a elaboração de roteiros e resenhas. História verificou com eles o momento em que o 
filme foi elaborado. Eles tiveram que filmar os trailers, clipes e filmes em espanhol. Foi um aprendizado também 
na área de informática, para editá-los.
Despertou nos alunos a criatividade e o respeito de reconhecer o melhor trabalho. 
Quando marcamos a data do Oscar, a entrega da estatueta, eles ficaram muito ansiosos para saber quem eram os 
ganhadores. Foi um momento muito especial. No fim da festa todos estavam se parabenizando pela premiação.

 561  

 562  

 563  



232INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

OBRAS NOTURNAS
Autoria: Hércules Soares de Almeida [parahercules@gmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Arte: Artes Plásticas

Esse projeto visa a possibilitar uma fruição inédita aos olhos dos alunos. Artistas como Chopin, Itiberê, Pina 
Bausch e Van Gogh são disparadores das primeiras fruições, trazem a noite como referência em seus trabalhos. A 
noite e toda sua poesia conduzem os trabalhos. O compartilhar fica por conta de uma instalação onde olhos 
curiosos investigam à luz de lanternas e velas as obras produzidas pelos alunos. 

DEBATENDO IDEIAS E CONSTRUINDO ARGUMENTAÇÃO
Autoria: Vanessa Bolina de Almeida [vanessa.bolina@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Nas aulas de Língua Portuguesa, os alunos dos 9ºs anos (Centro e Portal) vivenciaram um debate argumentativo 
de temas pertinentes à sociedade, como aborto e pena de morte. O processo do debate contou com etapas signifi-
cativas de pesquisa, validação e apresentação de argumentos e até mesmo a decisão de mudança do foco do debate. 
Até mesmo recurso do Skype foi utilizado para que os alunos pudessem se comunicar no período de aula com um 
advogado brasileiro na Alemanha. Toda essa sequência didática propiciou aos alunos a compreensão das estraté-
gias argumentativas bem como da construção de uma argumentação consistente e coerente.

EQUAÇÃO DO 1º GRAU COM BALANÇA DE EQUILÍBRIO
Autoria: Cláudio Júlio César Pinheiro [claudio.pinheiro@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Nesse projeto que visa a melhorar o entendimento sobre equações do 1º grau, os alunos dos 7º anos nas aulas de 
Matemática usaram o espaço maker do colégio e tiveram a oportunidade de manusear ferramentas manuais para 
construir balanças de equilíbrio. Pudemos então  vivenciar a criatividade dos alunos e a habilidade para resolução 
de equações na prática. Após essa vivência, os resultados foram positivos nas resoluções de exercícios sobre equa-
ções do 1º grau. 

O CUBISMO DE PABLO PICASSO
Autoria: Claucia Garcia Portilho Ferreira [claucia.ferreira@objetivosorocaba.com.br] 
Maricleia Pelegi Lobo [maricleia@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Os alunos do 6º ano vivem na Matemática o universo das figuras geométricas, bem como suas medidas e especi-
ficidades. Depois de todo o estudo e de oficinas para confecção de diversos itens, os alunos foram apresentados a 
Pablo Picasso e ao cubismo. Encantados, foram incentivados a produzir uma obra cubista inédita, com caracterís-
ticas de cada um.
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OCUPAÇÃO DOS LUGARES PELO HOMEM
Autoria: Vinícius Augusto Gurres [vinicius.gurres@gmail.com] 

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Geografia 

Esse trabalho tem como objetivo instigar o aluno ao que se refere à construção da sociedade e das mudanças hu-
manas nos lugares. Iniciando com a disciplina de Geografia, os alunos irão realizar uma atividade de arqueologia 
que tem como objetivo desenterrar objetos pré-históricos (crânios, pedaço de lança, estátua) e logo após eles irão 
desenvolver pesquisas que relatam as mudanças humanas dos lugares que foram ocupados pelas maiores civiliza-
ções do mundo. Em um segundo momento, a disciplina de História irá tratar a questão da evolução humana 
utilizando dos objetos previamente encontrados pelos alunos, focando na ocupação humana dos lugares bem 
como suas transformações. Por fim, a disciplina de Ciências trabalhará todo o processo de fossilização utilizando-

-se de gesso, com o objetivo de mostrar a importância de todo o processo que envolve o encontrar, escavar, estudar 
e armazenar os fósseis, para assim conhecermos a nossa história e como o ser humano ocupou os lugares.

CULTURA E ALIMENTAÇÃO
Autoria: Ailton Luiz Camargo [ailton@objetivosorocaba.com.br] 

Franck Ricardo Orefice [franck.orefice@objetivosorocaba.com.br]
Rafael dos Santos Farias [rafael.farias@objetivosorocaba.com.br] 

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: História

O projeto "Cultura e alimentação" foi realizado com os 8ºs anos do Colégio Objetivo Portal. Nele, os professores das 
disciplinas de Ciências, Educação Física e História analisaram um costume muito comum em nossa região, o chur-
rasco, em seus aspectos históricos, sociais, culturais e nutricionais, dentre outros assuntos abordados no bimestre. 

TRENDS'S GOT TALENT
Autoria: Barbara Ribeiro Malato [barbara.malato@objetivosorocaba.com.br]

Ronie Hudson Faria Leite [ronie.leite@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba

Área: Língua Estrangeira: Inglês

Cada pessoa do universo tem seu sonho, suas habilidades, desejos e ideais. Para uma atividade em torno desse 
tema, incentivamos os alunos a exporem suas práticas e seu talentos. Alunos de todos os níveis gravaram vídeos 
ou se apresentaram ao vivo no auditório da escola: tocaram instrumentos, praticaram esportes, desenharam, can-
taram, mostraram suas artes com muita vocação. Os alunos também utilizaram o laboratório de fabricação Ma-
kerSpace para desenvolver os troféus a serem entregues aos primeiros, segundos e terceiros colocados de cada 
nível de ensino depois de uma jornada à procura de seus talentos. 

A ARTE DA MATEMÁTICA EM MOSAICOS
Autoria: Nayda Stabile Affonso [nayda.affonso@objetivosorocaba.com.br]

Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Matemática

Ao estudar definição mosaicos bizantinos e sua importância histórica, dentro de um projeto interdisciplinar com as 
áreas de História, Matemática, Português e Arte, os alunos realizaram produções artísticas e aprenderam a trabalhar 
com as unidades de medidas, uso da régua, proporção, figuras planas e polígonos regulares.
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O objetivo do projeto, além da socialização, era utilizar os mosaicos para recuperação de patrimônio físico (especifi-
camente as carteiras depredadas de uma escola pública), deixando a sala mais alegre e com a identidade dos alunos.

GOOGLE FORMS A FAVOR DA 
APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
Autoria: Rafael Fernando Pascualon [pascualon@gmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Matemática 

Os alunos do ciclo final do Ensino Fundamental II foram desafiados a usar como ferramenta de estudo formulá-
rios on-line na área de Matemática. Utilizando os recursos disponíveis no Google Drive, diversas aulas e execução 
de exercícios foram criados a fim de promover um mapeamento das dificuldades e estágios de aprendizagem dos 
alunos de modo tanto individual quanto coletivo. Tal projeto trouxe mais dinâmica às aulas de Matemática e 
iniciou uma mudança no hábito de estudar essa disciplina, além de permitir que o professor pudesse ter um ma-
peamento claro, real e verdadeiro do desempenho dos alunos, podendo ser mais assertivo em suas ações. 

PLANO CARTESIANO E JOGOS DE TABULEIRO
Autoria: Fernando Leonardi de Moraes [fernando.leonardi@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Matemática 

Após relembrar a construção de gráficos no plano cartesiano com a resolução de sistemas de equações, os alunos 
foram desafiados a relacionar o plano cartesiano com jogos de tabuleiro. Divididos em grupos, utilizaram a inter-
net para uma pesquisa referente a jogos de tabuleiro e, posteriormente, foram encaminhados ao espaço Maker 
para a criação, produção e confecção dos jogos.

PROGRAMA DE OLHO NO MUNDO:                     
MUITO ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA
Autoria: Franck Ricardo Orefice [franck.orefice@objetivosorocaba.com.br]
Valéria Regina Demarqui Schiavi [val_0303@hotmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba - Centro
Área: Ciências Naturais

Esse programa visa a lapidar talentos dos alunos do Ensino Fundamental II, por meio de projetos avançados em um 
espaço interativo de divulgação científica e tecnológica dentro e fora da escola e possibilitar uma contextualização entre 
o conteúdo programático da escola e suas possibilidades de aplicação no meio acadêmico e empresarial. Os alunos 
realizaram visitas periódicas em empresas, instituições de pesquisa e universidades em Sorocaba e em outras cidades.
Posteriormente, as informações registradas nas visitas foram transformadas em atividades científicas, como por 
exemplo, experimentos no laboratório, análise de resultados, preparação de apresentações e divulgação dos conheci-
mentos adquiridos por meio de palestras realizadas pelos alunos do projeto para os alunos do Ensino Fundamental I. 
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A ARTE DO GRAFITE
Autoria: Rafael Brito [rafael.martins@objetivosorocaba.com.br]

Valéria Regina Demarqui Schiavi [val_0303@hotmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba — Portal

Área: Língua Estrangeira: Inglês 

O grafite é uma obra de arte, pois assim o artista a produziu. Existe um propósito, um conceito, um objetivo e 
uma ideologia por trás de cada obra. Com o estudo e prática dessa arte, podemos compreender e interpretar me-
lhor cada desenho que nos circunda, trazendo muito mais relevância ao nosso dia a dia, assim como interação 
com cada um desses "rabiscos".

MEDITAÇÃO EM SALA DE AULA: MELHORIA DA 
ATENÇÃO, EQUILÍBRIO EMOCIONAL E COMPAIXÃO

Autoria: Daniela Degani [daniela@mindkids.net]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse trabalho mostra como foi a implementação da prática da meditação mindfulness em sala de aula no Colégio 
Oswald de Andrade, durante o ano de 2017, e os benefícios sentidos pelos 200 alunos do Ensino Fundamental II, 
tais como aumento da concentração na hora das aulas e dos estudos, melhoria na capacidade de se acalmar 
quando sente irritação, entre outros.
O programa utilizado para ensino de meditação no colégio traz atividades pensadas para proporcionar momen-
tos de atenção plena, de maneira atual e relevante, para despertar nos adolescentes o interesse e gosto pela prática. 
A meditação mindfulness oferece aos práticantes, tanto adultos quanto crianças e adolescentes, a possibilidade de 
melhorar a capacidade de concentração e foco, aumentar calma e bem-estar, sendo também uma ferramenta para 
lidar com emoções de modo saudável, favorecendo relacionamentos interpessoais mais positivos.

ESTUDO DO MEIO AO PARQUE ESTADUAL 
ILHA DO CARDOSO: DESAFIOS NA NOVA 

COMUNIDADE ENSEADA DA BALEIA
Autoria: Bruno Picchi [bruno.picchi@colegiooswald.com.br]

Nelson Antonio Calil Filho [nelson.calil@colegiooswald.com.br]
Instituição: Colégio Oswald de Andrade

Área: Geografia

Trata-se de um projeto interdisciplinar de estudo do meio realizado pelos 7ºs anos do Ensino Fundamental, estabe-
lecido a partir de uma pergunta central que diz respeito aos componentes curriculares envolvidos. Nesse ano, o de-
safio foi o de estudar uma comunidade de acabou de ser realocada em decorrência de um desastre ambiental. Os 
objetivos da prática educativa desse projeto tiveram como base as três dimensões estabelecidas por Zabala: concei-
tual, provida pelo embasamento científico e ao método empírico; procedimental, obtida por meio de atividades es-
pecíficas em oficinas desenvolvidas pela comunidade visitada; e atitudinal, assumindo o aluno protagonismo nessa 
imersão em uma comunidade tradicional. Os resultados refletem os desafios relativos à experiência de conviver em 
um local que se reafirma enquanto caiçara tradicional mas também assume os desafios da contemporaneidade. 
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O INGLÊS É NOSSO, HAHA HUHU: O USO DO INGLÊS 
PARA MANIFESTAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS
Autoria: Silvana Gurgel Teixeira [gpsilvana08@gmail.com]
Instituição: Colégio Parthenon
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Essa prática estimulou a participação do projeto da ONG Design for Change (Criativos da Escola). Por meio de 
uma votação, decidiu-se colaborar com a ONG de proteção a animais carentes, Deixe Viver. Essa ação teve como  
objetivo principal promover senso de apropriação da língua inglesa.  Os alunos divulgaram o trabalho da ONG 
Deixe Viver em inglês, por meio de cartazes e visitas a outras turmas da escola. O maior desafio encontrado foi 
conseguir realizar essas ações em meio a um planejamento com muitos conteúdos a serem abordados. Entretanto, 
dado o fato de o envolvimento dos alunos a esses dois movimentos ter sido muito positivo, acreditamos acertar 
quando lidamos com o material didático de forma mais seletiva e trazemos propostas mais significativas para a 
sala de aula. 

GRAMÁTICA EM SEU CONTEXTO: USO DOS ADJETIVOS
Autoria: Mariana Calvo Mozer Manzieri [mari_mozer@hotmail.com]
Instituição: Colégio Parthenon
Área: Língua Portuguesa 

Esse trabalho tem como objetivo mostrar que as regras gramaticais devem ser ensinadas por meio de  sua funcio-
nalidade e não apenas no despejar de conteúdos, com exemplos em frases soltas e sem contexto. Por meio de ati-
vidades utilizando diferentes gêneros textuais, é possível ensinar regras gramaticais de forma mais leve, dando real 
significado e importância ao conteúdo.

PROJETO CASAS HOGWARTS COLÉGIO PHOTON
Autoria: Rodrigo Pinto e Silva [rodrigo64@gmail.com] 
Maria Célia Romão [mcromao@yahoo.com.br] 
Vonei Ricardo Cene [vonei.unicamp@gmail.com]
Instituição: Colégio Photon
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Inspirado nas casas de Hogwarts dos livros do Harry Potter, esse projeto consiste na divisão das séries do Ensino 
Fundamental II em quatro casas, que durante o ano letivo passaram por diversos desafios, visando à integração do 
lúdico nas diferentes disciplinas e convívio escolar.
Dessa forma, durante a competição entre as “casas”, o aluno acumula experiências em contato com os outros 
alunos, estimula a criatividade, a maturidade e a cooperação, ajudando na resolução de conflitos e problemas. 
Aprende a controlar suas emoções e a ser colaborativo, adaptando seus comportamentos e, com isso, torna-se um 
aluno mais responsável com as atividades escolares e com suas relações sociais.
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TCC: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/CICLO
Autoria: Maria Célia Romão [mcromao@yahoo.com.br] 

Vonei Ricardo Cene [vonei.unicamp@gmail.com]
Fernanda Santana Moreira Ozana [fernanda_santanamoreira@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio Photon
Área: História 

A proposta de realizar um TCC vem ao encontro de duas ideias: ensinar a aprender (grande legado que a escola pode 
deixar aos alunos) e ir além do livro didático.
Com essa experiência, o aluno pode atuar como o autor, confrontando o que leu com o que vê ao seu redor. Ao fazer 
entrevistas, visitar locais para observação, vivenciar a realidade estudada e produzir um documento de sua autoria,  
perceberá que os livros, a história, são feitos por pessoas que viveram um dia, assim como ele está vivendo agora.
Esse trabalho contribui para a formação do aluno enquanto sujeito crítico, capaz de adquirir, reorganizar conhe-
cimentos e chegar a conclusões. É a possibilidade de ressignificar o processo de pesquisa não mais como mera 
cópia ou formalização em um registro, mas para que o conhecimento seja transmitido, não fique encerrado em 
gavetas, trazendo contribuições para si e para os outros.
Esse trabalho, inicialmente exclusivo da disciplina de História, hoje é interdisciplinar

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

Autoria: Maria Terezinha de Castro Maglio [teremaglio@gmail.com]
Maria Regina Alves da Silva [re_alves2005@yahoo.com.br] 

Vonei Ricardo Cene [vonei.unicamp@gmail.com]
Instituição: Colégio Photon

Área: Língua Portuguesa 

Esse projeto tem por objetivo propiciar o hábito da leitura e, ao mesmo tempo, despertar no aluno o senso crítico 
bem como incentivá-lo a pesquisar, buscar informações prévias que garantam sua aprendizagem. Além de promo-
ver a interação entre grupos de salas diferentes, o intuito da atividade foi de estimular a criatividade desses grupos, 
pois, em  cada etapa realizada, os alunos puderam mostrar suas habilidades, como criação de vídeos, de paródias 
(músicas), elaboração de linha do tempo e localização geográfica, e expor opiniões por meio de debates a respeito 
do assunto em questão.

TRABALHANDO REVISÃO DE PROVA POR 
MEIO DE UM JOGO DE PERGUNTAS

Autoria: Vanessa Puglielli Da Costa [1152924@mackenzie.br]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Área: Ciências Naturais

Os desafios diários na sala de aula são muitos. As mudanças no sistema de ensino e na prática de sala de aula são 
inevitáveis. Vivemos em uma era tecnológica, em que os alunos carregam um mundo de informações na palma da 
mão, então como dar aula de uma maneira que o aluno realmente aprenda? Trabalhar conteúdos relacionando-os 
com o cotidiano, já sabemos que é fundamental, além do uso da tecnologia a favor da educação, sempre que pos-
sível. Mas e a avaliação formal, como deixar o aluno menos tenso na hora de estudar para as provas? O presente 
trabalho demonstra uma prática que deu muito certo, a revisão para a prova em forma de um jogo de perguntas. 
O jogo exerce uma fascinação sobre os alunos, que lutam pela vitória e, para consegui-la, têm de entender os 
conteúdos da disciplina. É uma técnica pela qual os estudantes aprendem brincando, diminuindo a tensão da 
preparação para  a prova.

 581  

 582  

 583  



238INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

INTEGRAÇÃO 5ºS E 9ºS ANOS
Autoria: Thiago David Cavaletti [thiago.cavaletti@mackenzie.br]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A integração escolar é um projeto anual, ao qual convidamos os alunos dos 5ºs anos para participarem de um 
momento de boas vindas, organizado por toda equipe do 6º ano,  funcionários, professores, alunos e orientadoras 
educacionais. A área tecnológica do colégio teve uma prática efetiva nesse grande momento, pois proporcionou 
uma visita surreal, conduzindo os participantes do evento, através de um aplicativo de realidade virtual, App Au-
rasma, onde os estudantes a partir de uma imagem estática, na qual viamiam uma mensagem em vídeo, de boas 
vindas, produzida pelos professores e alunos dos 6º anos. Foi um momento único no colégio, em que os estudan-
tes tiveram total autonomia para visitar os espaços e conhecer os professores, com o auxílio dos dispositivos mó-
veis. Assim, foi possível integrar estudantes e professores, sem que houvesse ansiedade e medo de encarar uma 
nova etapa da vida escolar. 

FORMATURA SOLIDÁRIA
Autoria: Andrea Rodrigues Praieiro [andrea.praieiro@mackenzie.br]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Ensino Religioso e Ética

Formatura solidária está na sua 8ª edição. Surgiu do desejo de humanizar e proporcionar  o exercício prático de 
cidadania aos alunos do 9º ano do Fundamental II.  Esse projeto baseia-se na ideia de amar ao seu semelhante 
como a si mesmo. É também voltado a suprir as necessidades pontuais das instituições sociais.
No início do ano, uma comissão de alunos realiza as visitas para levantamento das necessidades das instituições. 
A partir dessa pesquisa, são traçadas ações que serão realizadas pelos alunos em cada um desses locais.
Verificamos que ao final de cada ação sempre as metas são superadas. O protagonismo e a mobilização dos alunos  
têm ultrapassado as expectativas.   
Registramos que:

— Uma maior humanização entre os alunos reduziu  a questão de bullying. 
— Pelo relato de pais as atividades sociais são o diferencial do colégio.
— É perceptível como a alegria e o prazer dos alunos na realização das ações refletiram-se  também nas demais 
matérias.

— As experiências trocadas têm levado à conscientização e ao engajamento dos alunos em relação às questões so-
ciais.

PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS EUROPEUS: 
EMBARQUE NESSA VIAGEM!
Autoria: Maite Di Risio Martinez Gobbi [maite.gobbi@mackenzie.br] 
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Área: História

O projeto “Patrimônios históricos europeus – embarque nessa viagem!” teve como objetivo perceber a importân-
cia dos patrimônios como elementos culturais, relacionando-os ao turismo sustentável e buscando propostas de 
conservação eficazes. A partir de pesquisas, montou-se uma instalação, composta de diversos trabalhos, que foram 
apresentados na Mostra do Conhecimento: produção de um folder, elaboração de um painel de fotos e confecção 
de um mapa artístico. Foram escolhidos vídeos em 3D, exibidos por meio de óculos virtuais, proporcionando 
uma “viagem” aos patrimônios apresentados na instalação, uma vez que os visitantes puderam experimentar uma 
imersão em ambiente simulado. O projeto contemplou os conteúdos de História, Língua Portuguesa e Arte, esti-
mulando a oratória, a escrita e a criatividade.
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BERTIOGA EM QUADRINHOS - PROJETO 
INTERDISCIPLINAR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E GEOGRAFIA
Autoria: Luciana Macedo Cordeiro [luciana.cordeiro@mackenzie.br] 

William Kyoshi Fugii [william.fugii@mackenzie.br] 
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Área: Língua Portuguesa 

Considerando as experiências e o aprendizado do estudo do meio realizado em Bertioga – SP, os alunos do 6º ano 
produziram, em duplas, histórias em quadrinhos relacionadas ao mangue, à restinga, ao costão rochoso e ao 
histórico de ocupação e povoamento do município. Esse projeto interdisciplinar (Língua Portuguesa e Geografia), 
que contou com a valiosa contribuição do cartunista Rubinho Pirola, propiciou o desenvolvimento de múltiplas 
habilidades, a partir da realização de trabalhos que envolveram diferentes linguagens – oral, textual e imagética. 
Destaca-se como importante resultado alcançado, o reconhecimento do espaço estudado como patrimônio histó-
rico e ambiental e o objetivo de realizar novos projetos que visem à sua conservação.

A SOMA DAS MEDIDAS DOS ÂNGULOS 
INTERNOS DE UM TRIÂNGULO COM O IPAD

Autoria: José Fernando Possani [jfpossani@hotmail.com]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Área: Matemática

Esta atividade tem por objetivo a apropriação da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, por 
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, a partir de uma sequência de atividades mediadas pelo uso do soft-
ware Geogebra. 

COLOR ZONES
Autoria: Tiago Carvalho Lima [tiago_clima@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio Presidente Kennedy
Área: Geografia

O trabalho realizado pelos alunos do 9º ano em uma aula híbrida explora os potenciais de cada um, respeitando 
o seu tempo de aprendizado e dando mais liberdade para que façam suas escolhas, sempre dentro de uma progra-
mação ligada ao conteúdo ministrado. A importância da videoaula, uma das zonas, é ressaltada pela obrigatorie-
dade da tarefa, por se tratar do conteúdo completo. Os alunos decidirão, entre outras cinco zonas, quais serão as 
mais pertinentes para o seu aprendizado, ficando estipulado que deverão realizar no mínimo duas zonas, con-
tando com a da videoaula. O sistema de gamificação acaba estimulando que os alunos se empenhem em cumprir 
mais do que as duas zonas obrigatórias.

UM ESTUDO EM VERMELHO E SUAS ESTAÇÕES
Autoria: Camila Maria de Oliveira Duarte Machado [camduma@hotmail.com] 

Instituição: Colégio Presidente Kennedy
Área: Língua Portuguesa

Os alunos do 8º ano leram a obra Um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle, para a disciplina de Produção 
Textual. Pensando na empatia que o personagem Sherlock Holmes tem com os jovens e na ludicidade do seu 
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processo de dedução, decidi criar uma aula híbrida para a verificação de leitura, tendo como objetivo não só con-
ferir se houve aquisição de conhecimento, mas também despertar o gosto pela leitura e, por meio de atividades 
diversificadas em estações, alcançar a maioria dos estudantes. A prática ocorreu na biblioteca da escola e cada 
mesa do local serviu como uma estação. Eram quatro ao todo, que envolviam tanto atividades on-line quanto 
off-line, o que garantia o desenvolvimento de habilidades diversas em cada desafio. O grupo dispunha de vinte 
minutos por atividade e trocavam de lugar, o que garantia não só a interação entre todos, mas também fazia com 
que cada um seguisse o seu ritmo pessoal, visto que o professor fica como mediador e orientador constante.

VOCÊ NÃO PRECISA SER UM MÉDICO 
PARA SALVAR VIDAS: DOE SANGUE
Autoria: Fernanda Otero Russo [ferusso@gmail.com]
Nilza Maria Godoy Rique Reis [nilza.r@renascenca.br]
Instituição: Colégio Renascença
Área: Biologia

Somente 1,8% da população brasileira, entre 16 e 69 anos, doa sangue, quando o ideal, considerado pela ONU fica 
entre 3% e 5%. Acreditamos que a conscientização para doação voluntária de sangue deve acontecer desde cedo, entre 
as crianças e os jovens. Desse modo, decidimos unir forças e desenvolver um projeto que envolvesse um Hemocentro 
e que finalizasse numa campanha de conscientização por parte dos alunos. Os alunos tiveram a possibilidade de 
uma visita ao hemocentro Samaritano, no qual vivenciaram as diferentes etapas da doação de sangue, desde os 
protocolos de entrevistas pré-doação, à coleta do sangue, o preparo das diferentes frações de sangue e o destino 
dessas frações. Finalmente, prepararam uma campanha, apresentada na feira anual do colégio, na qual procuraram 
captar, entre os visitantes, novos doadores para o Hemocentro do Hospital Samaritano.

TRABALHANDO COM METODOLOGIA 
STEAM E SITUAÇÕES-PROBLEMA
Autoria: Jorge Makssoudian [jorge.m@renascenca.br] 
Michael Mendes
Instituição: Colégio Renascença
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Por meio de metodologia Steam e situações-problema, o projeto tem como objetivo desenvolver o raciocínio ló-
gico e a percepção de que as disciplinas escolares estão interconectadas, já que, para solucionar os desafios propos-
tos, faz-se necessário recorrer a diversas áreas do conhecimento. Primeiramente, apresentamos um vídeo com 
uma situação-problema relacionada ao cotidiano. Trabalhando de forma razoavelmente autônoma, os alunos 
utilizam a tecnologia disponível no espaço e outros conhecimentos para chegar às soluções possíveis para o pro-
blema. Embora o projeto esteja em andamento, já temos resultados bastante satisfatórios. Mesmo que por cami-
nhos diferentes, todos os grupos foram capazes de compreender a primeira situação-problema e encaminhar 
soluções possíveis. As dificuldades aparecem, geralmente, no momento de executar o que foi planejado, mas nes-
ses casos os professores auxiliam os alunos com mais dificuldade e os próprios grupos podem trocar entre si.
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O FIO DAS MIÇANGAS: MOÇAMBIQUE E 
BRASIL, RECONHECENDO AS DIFERENÇAS

Autoria: Simone Aparecida Jordão Fornaciari [simonejf@globo.com]
Sonia Maria Lemos [sonia.l@renascenca.br]

Instituição: Colégio Renascença
Área: Geografia 

A partir de trocas de cartas entre alunos do Brasil e de Moçambique, de estudos comparativos entre os dois países, 
nas aulas de Geografia e da leitura dos poemas de Mia Couto, em Língua Portuguesa, os alunos do 8º ano pude-
ram fazer um estudo sem estereótipos de um país africano, criando infográficos que representassem informações 
relevantes dos dois países. 

PROJETO DESIGUALDADE SOCIAL — HIP HOP
Autoria: Alessandra Garcia Vieira [alessandraviga@outlook.com] 

Instituição: Colégio Renascença
Área: Geografia 

Esse projeto teve como objetivo principal desenvolver o espírito crítico dos alunos e sua capacidade de observação 
da sociedade, compreendendo que as desigualdades sociais não são naturais e sim fruto de um processo histórico 
cultural que se inicia no período colonial e se intensifica com o processo de urbanização do Brasil. As aulas foram 
estruturadas em etapas, partindo do referencial teórico para posterior aplicação prática, em que os alunos tiveram 
que relacionar os conteúdos e conceitos desenvolvidos em sala juntamente com os resultados obtidos por meio 
da observação do entorno da escola, na elaboração de um rap (letra e clip) e do lambe-lambe. 

ASTRO NEWS — PRODUÇÃO JORNALÍSTICA
Autoria: Lilian Maria Pivato [lilianpivato65@gmail.com]

Instituição: Colégio Renascença
Área: Língua Portuguesa 

O trabalho de produção desenvolvido com alunos de 6ºs anos foi resultado da integração das disciplinas Língua 
Portuguesa, Geografia e Ciências sobre "Astronomia". As produções de textos jornalísticos concluíram um pro-
jeto que começou em sala de aula, com estudo dos conceitos prévios necessários para o bom aproveitamento de 
uma viagem para Brotas (CEU — Centro de Estudos do Universo). Um jornal mural, produzido pelos alunos, foi 
exposto na Mostra Cultural do colégio, junto com os diferentes modelos de sistema solar propostos por diferen-
tes cientistas, desde Aristóteles. 

ARQUEÓLOGO POR UM DIA: OFICINAS 
PRÁTICAS DE ARQUELOGIA

Autoria: Laila Antunes [lailaantunes92@gmail.com]
Instituição: Colégio Rio Branco

Área: História 

As oficinas realizadas pretenderam promover atividades práticas de ensino por investigação a partir da análise dos 
materiais concedidos pelo Museu de Arqueologia e etnologia da USP (MAE), relacionando as expectativas de 
aprendizagem próprias do 6º ano e a análise de objetos arqueológicos.
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ENTRE PIRATAS E SEREIAS: UMA 
PROPOSTA INTERATIVA DE VISITA AO 
CENTRO HISTÓRICO DE IGUAPE/SP
Autoria: Caio Mendes dos Santos [caio.mendes@crb.g12.br]
Instituição: Colégio Rio Branco
Área: História 

Esse trabalho constitui-se como proposta de visitação interativa ao centro histórico da cidade de Iguape/SP durante 
viagem de estudo do meio dos alunos do 7º ano EF. Trata-se de uma dinâmica que envolve elementos de linguagem 
corporal, teatral e gincana, além de habilidades e conteúdos trabalhados em História. Visa a observar, descrever e 
analisar elementos arquitetônicos e naturais da paisagem, comparando momentos distintos do período colonial; 
respeitar a diversidade de costumes e modos de vida; e identificar os elementos que constituem o patrimônio. Os 
alunos se envolveram na criação e caracterização dos personagens (fictícios ou não) e cenografia, proporcionando 
uma experiência de aprendizagem significativa. Foi possível aliar a empolgação da gincana aos objetivos de aprendi-
zagem de História. Os desafios lançados por cada monitor foram propostos para despertar a curiosidade, estimular 
o raciocínio e a observação e incentivar o contato dos alunos-viajantes com os moradores locais.

USO DE INSTAGRAM NA SISTEMATIZAÇÃO 
DO CONHECIMENTO 
Autoria: Renata Fevereiro Berenguer [renata.berenguer@crb.g12.br]
Deise da Rocha Ramos [deise.ramos@crb.g12.br]
Instituição: Colégio Rio Branco
Área: Língua Estrangeira: Espanhol

A atividade tem como objetivo possibilitar ao aluno um uso diferenciado da tecnologia e das redes sociais, pensa-
das como ferramentas didáticas no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, é importante considerar que 
a tecnologia faz parte do contexto atual contemporâneo e prática diária da vida da maior parte dos alunos, dessa 
maneira ressignifica-se a prática pedagógico-escolar, uma vez que é, além de uma ferramenta técnica, uma possi-
bilidade didática de trabalho. "[...]é importante inferir que o uso de tecnologias educacionais liga-se à qualidade 
do ensino, claro que se utilizado com propostas bem planejadas e de acordo com as concepções filosóficas e edu-
cacionais. As novas tecnologias permitem aplicabilidades pedagógicas inovadoras que podem contribuir para re-
sultados diferenciados, bem como fortalece a justiça social, pela democratização do acesso ao ensino, permitindo 
pelo processo da comunicação tecnológica que todos se apropriem do conhecimento."

OFICINA G+: REDESCOBRINDO AUTORES
Autoria: Ana Clara Freire [ana.freire@riobranco.org.br]
Instituição: Colégio Rio Branco
Área: Língua Portuguesa

A Oficina G+ vem sendo realizada nas aulas de reforço de Língua Portuguesa, para os alunos do 7º ano. O traba-
lho visa a utilizar as ferramentas Google a fim de compreender as facilidades que a tecnologia oferece para o meio 
educacional e informativo. Nas aulas, foram produzidos diversos textos colaborativos, nos quais já foram aborda-
dos temas como: a participação da mulher nas diversas esferas da sociedade; desenhos infantis; sobre a escola, a 
partir do “Conto de Escola”, de Machado de Assis. Também foi escrito um verbete para o site Wikipédia, com a 
entrada “Sustentabilidade social”, cuja exposição se deu na Feira Cultural do colégio. Os alunos, nessa faixa etária, 
usam muito a tecnologia, mas de forma restrita, apenas para entretenimento. Com a Oficina G+, foi possível 
perceber que eles aprenderam novas formas de uso e novas ferramentas tecnológicas. Além disso, foi possível 
notar uma melhora no desempenho escolar desses alunos, bem como uma interação maior entre eles.
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O HQ MAUS E O DESMISTIFICAR DA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Autoria: Gisele Nogueira [gisele.nogueira@crb.g12.br]
Fátima Rodrigues [fatima.rodrigues@crb.g12.br]

Silvia Helena do Império [silvia.imperio@crb.g12.br]
Instituição: Colégio Rio Branco - Granja Viana

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Tudo começou pela escolha do HQ Maus, de Art Spiegelman, para o 9º ano. O objetivo, além da análise do gênero 
e interpretação textual, foi provocar reflexões acerca dos impactos de uma guerra sobre a população civil e sensi-
bilizar os alunos sobre as suas consequências sociais, já que nos incomodava a fala: “Segunda Guerra é legal!” Em 
esforço interdisciplinar e para sensibilizar os alunos diante da tragédia que envolve o tema, divulgamos uma lista 
de filmes. Realizou-se votação e A lista de Schindler foi o vencedor. Propusemos atividades cujo objetivo foi a busca 
de semelhanças e diferenças entre as obras. Interpretamos imagens, enredo e aspectos simbólicos dos quadrinhos 
e de cenas do filme. O diálogo com sr. Andor Stern, sobrevivente do Holocausto provocou reflexões, possibili-
tando aos alunos articular fontes diferentes. A guerra ia deixando de ser “legal”. Para expressar todas as vivências 
proporcionadas, os alunos foram encorajados a gravar suas conclusões na ferramenta Flipgrid. 

CAÇA AO TESOURO - UMA ESTRATÉGIA 
INTERDISCIPLINAR

Autoria: Alana Grimaldi Desbrousses Monteiro [alana.grimaldi@crb.g12.br]
Paulo Augusto Balestra [paulo.balestra@crb.g12.br]

Maria Regina Soares [maria.soares@crb.g12.br]
Instituição: Colégio Rio Branco — Higienópolis

Área: Sociologia, Antropologia e Política 

Trabalho de caça ao tesouro desenvolvido por professores de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espa-
nhola que abarcaram seus conteúdos e paradidáticos adotados. Em conjunto, os professores promoveram uma 
atividade que permitiu aos alunos a compreensão de que o ensino de línguas pode ser algo desenvolvido de 
maneira interdisciplinar. 

“WHY DON'T WE?”: PLAY, SING AND 
THINK ABOUT HUMAN RIGHTS

Autoria: Joyce Peixoto Pasti [joycetrombone@gmail.com] 
Vanessa Viana Araújo Goes Giannotti [vanessa.giannotti@gmail.com]

Carmela di Siervi [carmela.siervi@gmail.com] 
Instituição: Colégio Santa Amália

Área: Arte: Música

O projeto visa à apresentação musical de alunos dos 6ºs anos com flauta-doce e com músicas em inglês, abor-
dando um tema de relevância na sociedade atual, como os direitos humanos.
Nossa projeto desempenha suas atividades de forma interdisciplinar, englobando as disciplinas de Música e In-
glês, com a integração dessas disciplinas, usando como ferramenta o uso da flauta-doce e da leitura e interpreta-
ção de letras de músicas em Língua Inglesa. Nessa última, os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre letras 
de músicas com conteúdo voltado ao estudo dos direitos humanos, em rodas de conversa que abordavam precon-
ceitos como discriminação racial, respeito e convivência harmônica entre as pessoas. Na disciplina de Música, os 
alunos desenvolveram estudos em leituras de partituras e trabalhos em manejo da flauta-doce. 
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ESPETÁCULO TEATRAL: APENAS UM DIA RUIM — 
DEPOIS DA MADRUGADA SEMPRE VEM O AMANHECER
Autoria: Natália Giro [contato.nataliagiro@gmail.com] 
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Arte: Teatro 

Apenas um dia ruim é uma peça bilíngue criada pelos alunos do 8ºB do Colégio Santa Amália. A dramaturgia e mon-
tagem teatral tiveram como base a obra Hamlet, de Shakespeare. A atividade começou pelo estudo da personagem 
Ofélia, sua morte, relações e comportamentos tendo como norteadores as relações consigo mesma, com os outros e 
o tema escolhas. 
Sob orientação e supervisão de Natália Giro, e professora de teatro e psicodramatista, e em parceria com as áreas 
de Inglês e Português, o espetáculo adentrou o campo das emoções, dos sentimentos, sensações e atitudes, desdo-
brando em cena o “eu” da personagem protagônica constituído pela diversidade de papéis e seus respectivos 
complementares. Enquanto montagem cênica, levou ao palco mais de uma aluna-atriz interpretando Ofélia, ca-
racterizando suas emoções-relações.  
O teatro desvelou subjetividades, sensibilizando e convidando o espectador a refletir sobre autoestima, afetivi-
dade, conflitos, mudanças, entre outros temas relevantes em nosso mundo contemporâneo.
 

I SIMPÓSIO DE ESTUDOS SOBRE 
NUTRIÇÃO NA ADOLESCÊNCIA
Autoria: Rafaela Yumi Hakamada Montesinos [rafaela.yumi@colegiosantaamalia.com.br] 
Silvia Rinaldi [silvia.rinaldi@csamalia.com.br] 
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Biologia

O Simpósio de Estudos e Nutrição na Adolescência é uma atividade interdisciplinar, criada com o objetivo de 
promover uma reflexão sobre o alimento e sua influência na nutrição e na emoção do ser humano. Observando o 
aluno de uma perspectiva de cidadão em fase de transformação, acreditamos que atividades como esta podem 
propiciar uma visão mais ampla do conceito usual de nutrição e de estudo do corpo humano, oferecendo a possi-
bilidade para o aluno de realizar suas escolhas com maior propriedade e conhecimento, levando em consideração 
que a comida vai além da questão nutricional, envolvendo também as emoções, o encontro, a socialização e a 
convivência entre ele, a família e os amigos. A partir dessa atividade, o aluno pode se sentir mais autônomo ao 
realizar escolhas embasadas em conceitos mais amplos e firmes, coerentes com sua postura de cidadão livre e feliz. 

CHÁ EXPRESS — APLICATIVO DE FITOTERAPIA
Autoria: Silvia Rinaldi [silvia.rinaldi@csamalia.com.br] 
Pedro Henrique dos Santos [pedro.santos@colegiosantaamalia.com.br] 
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências 

O projeto "Chá Express" oferece ao aluno a possibilidade de aprender a desenvolver um aplicativo para dispositi-
vos móveis, de forma simples, utilizando conhecimentos sobre plantas medicinais e suas aplicações, adquiridos 
nas aulas de Ciências. Por meio de etapas de trabalho direcionadas, o aluno terá contato com uma plataforma de 
criação de aplicativos e aprenderá, passo a passo, como desenvolver e como deixar esse aplicativo disponível nas 
duas principais lojas virtuais existentes. Aprendendo sobre a sabedoria milenar do uso das plantas medicinais, os 
alunos terão a oportunidade de desenvolver um trabalho de Tecnologia Educacional, utilizando conceitos ances-
trais deixados por outros povos e civilizações. Esse trabalho pretende motivá-los a compreender a importância do 
conhecimento já adquirido e as formas de propagá-lo.
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UMA PROPOSTA DE REFORÇO ESCOLAR COM O USO 
DA MATRIZ DE REFERÊNCIA DO SAEB/PROVA BRASIL

Autoria: Valéria Aparecida de Souza Siqueira [valeriasiqueira@usp.br]
Instituição: Colégio Santa Amália

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esta proposta de intervenção visa a contribuir com o avanço do desenvolvimento da competência leitora de alu-
nos que apresentam dificuldade e recebem acompanhamento de reforço escolar em Língua Portuguesa. O obje-
tivo dessa prática em sala de aula é observar o desempenho de alunos diante da aplicação de atividades de reforço 
voltadas ao desenvolvimento da competência leitora, tendo como base os descritores da Matriz de Referência do 
Saeb/Prova Brasil. Intenciona mostrar que a ação avaliativa do professor deve ser desenvolvida tendo clareza sobre 
quais são os objetos de aprendizagem, por isso trazemos como objeto os descritores da Matriz Saeb, mostrando 
que a competência leitora, que é básica para o desenvolvimento do aluno, pode ser desenvolvida em atividades 
pedagógicas rotineiras.  

OS DIREITOS HUMANOS E A 
PRÁTICA DA SALA DE AULA

Autoria: José Luiz Zortea [jlzortea@uol.com.br
Mariane Esteves Bieler da Silva [maribieler@gmail.com]

Bruno Delvequio Zequin [brunozequin@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália

Área: Filosofia 

Esse trabalho visa a refletir e observar na prática os diretos humanos no espaço da sala de aula e suas implicações 
políticas e sociais. Inicialmente, o tema dos direitos humanos foi trabalhado nas aulas de tutoria pelos professo-
res responsáveis. Após esse momento inicial, as outras disciplinas também participaram do projeto. Atividades 
desenvolvidas: poesia marginal, análise de letras de funk e a representação da mulher que se faz nelas, discussão 
sobre os estereótipos envolvendo a figura feminina, revista digital sobre a violência contra minorias, jogos de ta-
buleiros e apresentações musicais que tratassem do tema, o que incluiu a criação de raps em versão bilíngue 
(português-inglês). O resultado foi um despertar geral para o conhecimento de um assunto, por vezes, tido como 
tabu. Mais do que ganhos acadêmicos, os alunos puderam perceber que somos pessoas de direitos e que devemos 
conhecer e exigir respeito a nossa individualidade dentro do espaço coletivo.

GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA 
E O JOGO DE QUEIMADA

Autoria: Elizete Rodrigues [morganalia1@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália

Área: Língua Portuguesa

O presente trabalho visa a propor aulas de gramática da Língua Portuguesa com auxílio da famosa queimada. Por 
se tratar de um jogo muito apreciado entre adolescentes e jovens, pretende atrair a atenção dos alunos para uma 
aula tradicional de gramática que posteriormente, mediante criação de desafios, será utilizada durante uma par-
tida desse jogo em uma quadra. Os alunos costumam se interessar, pois percebem que a aula terá uma finalidade 
mais lúdica. Outro aspecto interessante que ocorre eventualmente são os alunos que, às vezes, não se destacam 
nas práticas de sala de aula, mas surpreendem em práticas esportivas. As habilidades combinadas podem resultar 
em excelentes partidas.
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A HISTÓRIA DOS NÚMEROS 
CONTADA EM QUADRINHOS
Autoria: Adriana Pianura Queiroz [adriana.queiroz@csamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Matemática

Pesquisamos sobre os sistemas de numeração dos egípcios, babilônicos, romanos, chineses, maias, romanos e hin-
dus e verificou-se: quantos e quais são os símbolos; se é um sistema posicional; qual a base de contagem; se havia 
praticidade e funcionalidade operacional; se deixou algum resquício no nosso sistema. 
Apresentamos todas as descobertas com história em quadrinhos, pois foi possível trabalhar diversas habilidades que 
proporcionaram aos alunos uma visão diferenciada da Matemática, trouxeram uma mudança de perspectiva da 
disciplina, agregaram reflexão, discussão, produção textual, noções da História da humanidade, História da Mate-
mática, Tecnologia Educacional, habilidades artísticas, criatividade, e o mais importante, saímos do convencional. 
O estudo da História da Matemática, especificamente a História dos Números, revelou aos alunos que a Matemática 
é muito mais que contar e medir. E que a Matemática não surgiu do acaso e sim das necessidades da humanidade. 

JORNAL: DO ORIGINAL AO VIRTUAL
Autoria: Simone Maria Luiz Tamdjian [monemuniz@hotmail.com] 
Ana Paula Andrade [anaandrade.teacher@gmail.com] 
Mara Rubia Neves Costa Fanti [fantimara@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália — Saúde
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa ao desenvolvimento por meio da observação e elaboração de veículos informativos. Os alunos 
puderam, portanto, exercer a criatividade, o pensamento estratégico e a curadoria de informações. Neste exercício, 
a Língua Portuguesa e Inglesa foram amplamente desenvolvidas na busca pelo melhor vocabulário apropriado 
para a situação comunicativa. Além disso, tiveram uma vivência prática de um exercício fundamental para a estru-
turação de um meio social mais democrático que é a apuração e divulgação de informações por meio de notícias.

LITERATURA EM CURTA-METRAGEM
Autoria: Mara Rubia Neves Costa Fanti [mara.fanti@csamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália — Saúde
Área: Língua Portuguesa 

Esse projeto visa despertar o gosto dos jovens pela literatura clássica (Machado de Assis) por meio da utilização 
de vídeos produzidos pelos alunos e utilizar diferentes recursos tecnológicos para a construção do conhecimento, 
demonstrando que tal construção se dá de maneira interdisciplinar. A aproximação de diferentes gêneros: conto, 
teatro e curta-metragem constitui um momento rico para o desenvolvimento da autonomia dos alunos na elabo-
ração do trabalho em equipe.
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PROJETO PENPAL (TROCA DE CARTAS)
Autoria: Talita Mesa Torre [talita.torre@csamalia.com.br] 

Jacira Gutierrez Motta [jacira.motta@colegiosantaamalia.com.br] 
Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear — Tatuapé

Área: Língua Estrangeira: Inglês

Atualmente a comunicação escrita está práticamente restrita ao meio eletrônico, por meio de mensagens via celu-
lar ou internet. Como o gênero textual carta é desconhecido por muitos alunos, o projeto Penpal foi criado como 
uma forma de resgatar um dos mais antigos meios de comunicação (carta) e incentivar de maneira significativa a 
produção de texto em Língua Inglesa.
Penpals são aquelas pessoas que se correspondem por cartas. No processo de trocar cartas, o aluno elabora per-
guntas e respostas sobre assuntos relevantes à sua faixa etária, tais como hábitos, preferências e curiosidades 
sobre cada país. A partir da relação intercultural e o processo de construção de conhecimento, o aluno pode refle-
tir sobre seu processo de escrita e reescrita, desenvolver habilidades para a tomada de decisões sobre a linguagem 
envolvida, resgatar o gênero carta e ter a oportunidade aprimorar seu conhecimento em língua estrangeira.

O JORNAL NA SALA DE AULA: O EXERCÍCIO DA 
REESCRITA COMO CONSCIÊNCIA DE SI E DO OUTRO

Autoria: Amanda Dezerto Flausino Casemiro [amandadeflaus@gmail.com]
Claudia Fernandes Carlucci 

Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear — Tatuapé
Área: Língua Portuguesa 

Partindo da concepção de escrita como produção – ou seja, resultado do processo dinâmico e reflexivo, que con-
sidera não só elementos linguísticos, mas também as relações de interlocução na construção de sentido – o CS 
Amália MB — Tatuapé aplicou o projeto Jornal na sala de aula com bastante êxito no Ensino Fundamental II. 
Desenvolvido em duas etapas, o projeto previu a apropriação do gênero pelos alunos (1º semestre), seguido do 
exercício de concepção e produção de um jornal (2º semestre). Essa atividade enriqueceu a relação dos alunos com 
a Língua Portuguesa porque permitiu seu aprimoramento como leitores e escritores, já que o processo exigiu 
muita leitura, análise de texto, planejamento de escrita e reescrita de textos de conteúdos diversos.

VIVENDO MANDELA EM 5 MINUTOS
Autoria: Daniela Correa Araujo [araujo.c.daniela@gmail.com]

Vanessa Zanetich [vanessa.zanetich@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear — Tatuapé

Área: Outra: Interdisciplinar: Geografia, Arte (Teatro e Arte) 

A literatura antes de ser conhecimento é uma janela aberta com vistas a uma realidade distante materialmente. 
Quando esta realidade transcende o papel, arquitetando-se em experiências vivas aos leitores, é sinal de que a 
história ganhou corpo, expressão e sentido. 
Mas como dar vida à vida de um personagem? 
Aprenda com a experiência de ser Nelson Mandela por cinco minutos, na qual alunos do 9° ano idealizaram e cria-
ram episódios dentro dos quais os participantes puderam viver experiências da vida desse personagem histórico. 
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MENTAL MATH: O RESGATE DO CÁLCULO 
MENTAL EM ATIVIDADES COTIDIANAS
Autoria: Maurício Hygor Trindade Nascimento [mhygor@gmail.com] 
Juliana Andreoni Nico [jandreoni@maplebearmogi.com.br]
Romeu Miguel Rodrigues [romeumiguel@gmail.com] 
Instituição: Colégio Santa Amália Maple Bear — Tatuapé/Maple Bear Mogi das Cruzes/Colégio Raízes
Área: Matemática

Esse projeto surgiu a partir de uma construção coletiva de ideias, advindas de professores, pais e alunos, motiva-
dos pela crescente dificuldade na resolução de expressões matemáticas simples sem a utilização de dispositivos 
eletrônicos. Resgatar essa prática por meio de atividades de baixa complexidade, permeou a construção dos dispo-
sitivos utilizados na elaboração e aplicação do projeto. Foram utilizados materiais que já fazem parte do mobiliá-
rio escolar, além do próprio material didático do cotidiano das aulas. Os alunos, após a sucessão de práticas 
contínuas, apresentaram melhora significativa em seu desenvolvimento escolar, bem como em sua própria au-
toestima e motivação. Houve uma aproximação entre os alunos e o conhecimento matemático, diminuindo o 
preconceito e o temor tão tradicionais, ao se tratar dessa ciência. Enfatiza-se que todo o conjunto de práticas 
ocorreu em ambiente bilíngue, nas Línguas Portuguesa e Inglesa.  

JORNALISMO DIGITAL
Autoria: Zilah Terezinha Botto [zilah.b@colegiosantana.com.br] 
Juliana Alves Cabral [juliana.c@colegiosantana.com.br]
Wilma Simone Lamblem [wilma.l@colegiosantana.com.br] 
Instituição: Colégio Santana
Área: Língua Portuguesa

O projeto "Jornalismo digital", desenvolvido pelos estudantes do 7º ano  e professores do Colégio Santana , tem 
foco na aprendizagem e na melhoria contínua de resultados.
Nosso objetivo é inserir os estudantes nos princípios da educação 3.0, em que os estudantes trabalham problemas 
que valem a pena ser resolvidos, produzem em grupo, aprendem como contar uma boa história (explicar, publicar, 
apresentar, persuadir), aplicam ferramentas adequadas a cada tarefa e são estimulados a ser curiosos e criativos.
Estudantes com aprendizagem de qualidade, colaborativos, criativos, responsáveis, que vão além do que foi pro-
posto, transformando o aprendizado em uma grande diversão é o nosso resultado.

FOGUETE MOVIDO A ÁGUA E AS LEIS DE NEWTON
Autoria: José Eduardo Biasoto [biasoto@csasp.g12.br]
Instituição: Colégio Santo Américo
Área: Física

Como fazer com que os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental aprendam as leis de Newton, de uma forma 
lúdica e participativa? São esses os objetivos a que este trabalho se propõe: construir uma sequência didática na 
qual os estudantes tenham um problema a resolver e aprendam a calcular forças e a aceleração de um corpo. 
Após algumas aulas sobre os conceitos de força, aceleração e as Leis de Newton, foi apresentado o seguinte 
problema: cada grupo deveria construir um foguete de garrafa PET, movido a água. Esse foguete deveria ficar o 
maior tempo possível no ar. Após alguns lançamentos e aperfeiçoamentos, os alunos voltaram à sala de aula e, 
por meio de filmes dos lançamentos, os conceitos foram retomados. A aplicação de uma prova e o testemunho 
do professor de Física dos alunos, agora no Ensino Médio, mostram que os objetivos foram alcançados. As ex-
plosões de satisfação  após cada lançamento bem-sucedido e a vontade demonstrada mostraram que é possível 
aprender Física brincando.
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CONSTRUÇÃO DE UM DEBATE REGRADO, 
DEMOCRÁTICO E COOPERATIVO

Autoria: Vitor Machado Giberti [vitorgiberti@csasp.g12.br] 
Carolina Gabriel de Paula Pupo
Alexandre Cardoso de Oliveira 

Instituição: Colégio Santo Américo
Área: Geografia 

O projeto de construção de debates democráticos, regrados e cooperativos acerca de temas relevantes e polêmicos 
da atualidade foi estruturado para garantir a cooperação e interdependência entre os alunos ao longo de todo o 
processo de pesquisa e de debate, bem como a motivação e a participação individual.
Os grupos foram definidos pelo professor e os temas e pontos de vista a serem defendidos foram sorteados; os 
alunos pesquisaram e explicaram previamente os argumentos que usariam, também imprimindo e citando suas 
fontes; previram os argumentos que outros debatedores usariam e planejaram as respostas a esses argumentos; 
preencheram um glossário de termos técnicos; a cada aula, organizaram seus objetivos e registraram a participa-
ção individual.
Tanto ao longo do processo de pesquisa quanto no debate, regrado e conduzido pelo professor, os alunos mostra-
ram-se extremamente motivados e preparados, e a cooperação e o respeito entre colegas prevaleceram. 

POEMA DE JORNAL
Autoria: Jacqueline Lima [jacq.lima@yahoo.com.br] 
Patricia Rodrigues Papa [paty.papa@yahoo.com.br]

Cristiane Duarte Daltro Santos [crisddsantos@gmail.com] 
Instituição: Colégio São José - Sion Ipiranga

Área: Língua Portuguesa

A produção de poemas a partir da leitura de notícias de jornal foi inspirada no poema de Manuel Bandeira. Cada 
aluno escolheu em casa uma notícia e trouxe para a aula e, sob a orientação da professora de Redação, escreveu 
seu poema. Os poemas foram revisados e divididos segundo o tema abordado em seções semelhantes às de um 
jornal. A professora de informática supervisionou a diagramação e arte-final dos poemas que adquiriram um 
formato que lembrava a página de um jornal. O trabalho foi exposto no mural da escola.

PRODUÇÃO DE CURTA METRAGEM 
SOBRE REFUGIADA SÍRIA

Autoria: Victória Maria Lopes Corrêa [victorialops.vl@gmail.com]
Instituição: Colégio São Luís

Área: Atendimento à diversidade

No ano de 2017, durante as oficinas do curso integral, produzimos um curta-metragem sobre a questão dos refu-
giados sírios a partir do olhar dos alunos de 11 e 12 anos. 
O objetivo era utilizar o que havia sido aprendido durante as oficinas de modo a produzir uma mudança social, 
para isso os alunos decidiram fazer um filme dedicado ao público infantil, visando a conscientizá-los acerca da 
questão dos refugiados. 
O filme retrata uma refugiada que chega ao Brasil e precisa superar as adversidades como preconceito e bullying. 
Para isso, a personagem tem a ajuda de um grupo de amigos e um professor que a estimulam a participar de um 
campeonato de ginástica, onde ela faz um discurso motivador. 
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A CULTURA DIGITAL FEITA POR NÓS
Autoria: Catarina Menezes [catarina.menezes@saoluis.org] 
Instituição: Colégio São Luís — Jesuítas
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A proposta de nossa comunicação será compartilhar a experiência realizada em 2016 na Oficina de Cultura Digi-
tal, oferecida a alunos de 11 a 14 anos do curso integral do Colégio São Luís.

CONTANDO MATEMÁTICA
Autoria: Corina Rodrigues [corarod1969@gmail.com]
Instituição: Colégio Termomecanica
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Em algumas aulas de Matemática, fazemos a introdução do conteúdo, lançando mão da história da Matemática 
e tal fato despertou nos discentes certa expectativa para as horas de “contação de histórias”. Percebemos que essa 
era a ponte necessária para suprir uma carência da disciplina de Matemática que é a de trabalhar a leitura e escrita.
O projeto Contando Matemática estimula o aluno a usar seus conhecimentos prévios na construção de sua estru-
tura de pensamento e resolução de situações problemas, tendo em vista que os conceitos e fundamentos matemá-
ticos têm origem no mundo real e cotidiano. O projeto permitiu levar os alunos a perceberem a importância da 
matemática, seus elementos e conceitos no dia a dia, de forma prática por meio de desafios que foram por eles 
resolvidos. 

PROPORÇÕES NO CORPO HUMANO
Autoria: Denise Franciscato Paggi [denise.franciscato@hotmail.com]
Instituição: Colégio Termomecanica
Área: Matemática 

O objetivo principal desse projeto é o estudo das proporções de forma prática, utilizando as medidas do corpo 
humano e suas razões, bem como a presença das proporções na natureza e no nosso cotidiano.
A leitura do livro paradidático Proporções, a parte histórica da razão áurea, apresentações dos alunos de cada capí-
tulo e as medições do corpo humano conduziram os alunos a um entendimento mais profundo e sistematizado 
sobre esse conteúdo. 

A TERRA SOB UM NOVO OLHAR
Autoria: Melissa Campos Líbero Rezende [melissa.rezende@sebsa.com.br]
Instituição: Colégio Unimaster — Grupo SEB
Área: Geografia

Pelo estudo da Geografia o aluno deverá compreender o desenvolvimento da sociedade como um processo de 
ocupação dos espaços naturais baseados nas relações do ser humano com o ambiente, em seus desdobramentos 
políticos, sociais, culturais, econômicos.  A disciplina deve contribuir para que o aluno compreenda melhor o 
movimentado e fascinante mundo em que vive e sentir-se estimulado a intervir solidariamente na realidade em 
construção, com a disposição de se constituir em um agente de transformação social.
Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem está centrado em estimular o pensamento crítico e a capacidade 
de analisar a realidade do mundo contemporâneo na associação entre o meio ambiente, a sociedade e as estrutu-
ras políticas e econômicas atuais.  
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ATUALIDADES E ARQUIVO PESSOAL
Autoria: Gisela Tolaine Massetto de Aquino [gaquino@portoseguro.org.br]

Marcelo Yukio Sato [msato@portoseguro.org.br]
Instituição: Colégio Visconde de Porto Seguro — Morumbi

Área: História

O presente trabalho busca uma relação entre o ensino acadêmico e o cotidiano, visto a partir de notícia atuais. Os 
alunos divididos em grupos devem buscar uma notícia ou reportagem em meio eletrônico dentro de um tema já 
estabelecido. O link deve ser enviado aos professores, que o aprovarão. Com essa aprovação, os alunos recebem 
mais orientações para realização de um trabalho científico. Num segundo momento, devem apresentar essa notí-
cia para a sala, promovendo um momento de debate e reflexão sobre o assunto. Paralelamente, a sala registra as-
pectos que considera relevantes para o debate, que acontece na sequência da apresentação. Para finalizar, cada 
aluno elabora uma carta aberta (do leitor) que deve ser entregue ao final do processo.

PROJETO PEQUENOS GRANDES ESCRITORES
Autoria: Camila Fernanda Loureiro Capps [camilacapps@yahoo.com.br]

Instituição: Colégio Yeda Maria
Área: Língua Portuguesa

O projeto Pequenos grandes escritores partiu da narrativa não verbal “A chegada” de Shaun Tan, para a produção 
de livros com narrativa, editoração e divulgação dos próprios alunos.
Durante o 3º bimestre de 2017, os alunos do Colégio Yeda Maria transformaram o enredo original da obra em 
alicerce para suas histórias.
Desenvolveram o prazer pela escrita, vivenciando os elementos da narrativa em produção própria. Puderam discu-
tir e aprimorar seus conhecimentos sobre foco narrativo, bem como intencionalidade discursiva e, claro, enfren-
taram a grande batalha da percepção da linguagem não verbal e sua transformação para a linguagem verbal.
Com o livro pronto: seis capítulos elaborados, interligados e com todas as características de um livro impresso, 
chegara a hora de apresentar seus resultados. Abriram as portas de sua sala para receber os demais alunos da es-
cola, em uma manhã de autógrafos, regada a orgulho, sentimento de dever cumprido e afagos na autoestima 
desses estudantes.

PRAIA GRANDE NATURAL 
Autoria: Cristiane Evaristo Araujo [cricaristo@gmail.com] 

Douglas Fabiano Colaneri de Carvalho [douglas.colaneri@gmail.com] 
Ana Karina do Amaral Aulisio [karina.aulisio@gmail.com]

Instituição: Departamento de Educação Ambiental — SEDUC — Praia Grande/SP
Área: Ciências Naturais

Destinado aos alunos dos 8º anos, o projeto Praia Grande natural teve como objetivo promover aos alunos o co-
nhecimento dos ecossistemas de Praia Grande (manguezal, praia mar e Mata Atlântica), abordando a fauna e a 
flora assim como as questões socioambientais e econômicas dos mesmos, além de estimular o sentimento de 
pertencimento a esses ambientes. O projeto foi ofertado na forma de curso e ministrado dois dias com cada turma 
pré-agendada, um na unidade escolar com apresentação de slides e vídeos e outro no Departamento de Educação 
Ambiental — DEA, onde participaram de aulas no museu e laboratório e vivenciaram o manguezal local com o 
Barco Escola Piaçabuçu. 
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POIE GO — UMA PROPOSTA DE GAMIFICAÇÃO
Autoria: Cristina Barroco Massei Fernandes [crisbarroco14@gmail.com]
Leandro Alves dos Santos [leandroprof@gmail.com]
Ricardo de Souza [ricardo.planet@gmail.com]
Instituição: Diretoria Regional de Educação Campo Limpo
Área: Formação continuada de professores

O projeto POIE Go tem como referência o jogo POKEMON GO, que chegou ao Brasil e, consequentemente, em 
nossas escolas por intermédio de crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Ao observar o grande interesse dos 
alunos do Ensino Fundamental em caçar pokemons, criamos um projeto para que o POIE (Professor Orientador 
de Informática Educativa) desenvolvesse projetos em que a caça às informações resultasse na construção de pro-
dutos finais em diferentes linguagens digitais, potencializando as aprendizagens.  

GESTÃO DE COMPORTAMENTO EM SALA DE AULA
Autoria: Alexsandro E Pereira [geographus@gmail.com]
Instituição: EE Carlos Maximiliano Pereira dos Santos
Área: Gestão da aula 

Durante um pouco mais de um semestre, ocorreu a elaboração de combinados, elaborados em conjunto com os 
alunos a partir de algumas teorias do autor Bill Rogers. Uma pesquisa realizada com os alunos serviu de funda-
mento para buscar compreender as motivações para a indisciplina em sala de aula. Essa iniciativa ocorreu para 
ajudar a desenvolver uma cultura escolar que melhore a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal dos alunos.
A leitura e análise de autores como Paulo Freire, Julio Groppa Aquino e Antonio Carlos Gomes da Costa ajudaram 
a esclarecer a relação dos professores com a indisciplina dos alunos. Doug Lemov e P. Perrenoud fundamentaram 
o entendimento sobre os saberes necessários para uma atuação segura do professor em sala de aula, a qual tam-
bém influenciou sobre o relacionamento e a conduta dos alunos. 

MASTERCHEF E A MATEMÁTICA
Autoria: Ediana Barp [edianabarp@gmail.com]
Conceição Rebucci Manno [riconchris@uol.com.br]
Instituição: EE Oswaldo Aranha
Área: Ciências Naturais

Essa sequência didática visou a trabalhar com a Matemática envolvida na alimentação e oferecer informações que 
possam favorecer à criação e manutenção de hábitos saudáveis.  

FLORESTA ENCANTADA
Autoria: Simone Ferraz Pereira [sisa_ferraz@hotmail.com]
Maria Isabel ferreira de Freitas [micoimbra@yahoo.com.br]
Instituição: EE Oswaldo Aranha
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A sequência didática Floresta Encantada tem a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudan-
tes por meio da arte do origami (dobradura) em conjunto com a produção de uma história desenvolvida pelos 
alunos, resultando na edição de um livro, incentivando a imaginação e proporcionando o ensino da geometria 
de forma lúdica.
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PROJETO IDENTIDADE: FORMAÇÃO DA 
IDENTIDADE NA ADOLESCÊNCIA E SUA 
CONTRIBUIÇÃO PARA APRENDIZAGEM
Autoria: Michele Rodrigues do Santos [michelemi.santos@gmail.com] 

Vânia Machado [vaniamac12@yahoo.com.br] 
Instituição: EE Prefeito Djalma Johnsson

Área: Educação Física

Segundo a teoria de desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson o adolescente está passando pela fase da Iden-
tidade x Confusão de Identidade, em que precisa de segurança frente a todas as transformações do período, que 
será encontrada na construção de sua identidade. O objetivo desta pesquisa foi promover o encontro e a desco-
berta da identidade pessoal do estudante a fim de contribuir com o pleno desenvolvimento do estudante e sua 
aquisição de aprendizagem para que o mesmo possa ser um agente transformador de sua realidade. Os alunos 
participaram de dinâmicas que visam o autoconhecimento corporal. Para reflexão foram utilizados vários recur-
sos metodológicos: filmes, músicas, figuras, desenhos e artes, textos, jogos aplicados com abordagem interdisci-
plinar, com a intervenção das diversas áreas do conhecimento. Ao final os alunos apresentaram maior 
autoconhecimento, autoaceitação e aceitação do outro, identificaram suas qualidades e limitações e melhoraram 
a aprendizagem.

DESAFIO DA MATEMÁTICA
Autoria: Adriana Regina Canova [adrianarcanova@hotmail.com] 

Instituição: EE Prof. Antonio Perches Lordello
Área: Matemática

O Desafio da Matemática com os 8º anos começou um mês após o início das aulas. Foram retomados conteúdos 
do ano anterior, as equipes foram formadas por eles mesmos, e as atividades iniciaram. Mesclando com os conteú-
dos do plano de ensino, sempre que possível, separava duas aulas para as atividades em equipes, feitas no salão da 
escola, um ambiente maior e diferente da sala de aula; e uma aula para as atividades individuais em classe. A res-
ponsabilidade, o companheirismo, o trabalho em equipe foram um sucesso. Foi visível o empenho dos alunos. Ao 
longo do ano eles tinham esse desafio, exatamente para que ficassem focados nos estudos e, consequentemente, 
melhoraram bastante, principalmente em Matemática. Em 6 de dezembro de 2017, fizemos a premiação dos 1º, 2º 
e 3º de cada classe, e entre as classes, com muitos prêmios, medalhas e surpresas. Foram reunidas as 4 salas no 
salão da escola, contamos com a presença do nosso supervisor e PCNP's para essa linda festa. Foi show!

ELETIVA MÁGICA, MATEMÁTICA E MISTÉRIOS
Autoria: Luciano Anzei [lucianoanzei@gmail.com]

Sueli Alvares de Lima [sueli_alvaresdelima@yahoo.com.br]
Instituição: EE Prof. Teotônio Alves Pereira

Área: Matemática

A Matemática aplicada de forma lúdica pode se tornar o aprendizado mais prazeroso. Com essa perspectiva, utiliza-
mos os truques de matemática (mágicas) como uma oportunidade para entender o processo de produção de conhe-
cimento e investigação científica, reconhecer, interpretar e analisar, desenvolvendo a concentração e o  raciocínio 
lógico com práticas e estratégias que  apoiarão o aluno no planejamento e execução do seu projeto de vida. 
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VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR: 
UMA QUESTÃO DE ORGULHO
Autoria: Carlos José Santana de Miranda [santanacontatos@hotmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Edir Paulino Albuquerque
Área: Língua Portuguesa

Desenvolver a valorização e a satisfação em fazer parte do espaço escolar pelo corpo discente é uma missão. Esse 
projeto visa ao questionamento da realidade e à busca por soluções de problemas reais. Por meio de leituras e es-
tudos, fizemos um levantamento de dados para observar se a escola era valorizada. Ao checar os resultados, vimos 
que não era positivo. Então, os estudantes foram levados a buscar soluções para que o ambiente escolar fosse valo-
rizado, não só pelos profissionais, mas também por eles mesmos. Confecções de cartazes e folhetos, elaboração de 
mini palestras foram algumas tarefas propostas para que a mensagem de valorização chegasse a todos do colégio. 
Durante as aulas, os estudantes foram orientados em relação às questões linguísticas (adequação vocabular, concor-
dâncias verbal e nominal, gêneros etc.). No final do semestre houve a publicação de folhetos com notícias e depoi-
mentos dos alunos, demonstrando que as atividades tiveram pleno êxito.

ELETIVA SOS 192 E 193
Autoria: Priscilla Alves Lima [priscilaletrasport@gmail.com]
Vanderléia de Souza Carvalho [vanderleiacarvalho71@gmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Ismênia Monteiro de Oliveira
Área: Biologia

O projeto visa a contribuir para a redução de acidentes nas escolas, proporcionando a orientação de alunos quanto 
à prevenção no ambiente escolar, no seu entorno, e quanto à conduta de primeiros socorros frente a esses agravos 
e problemas clínicos mais comuns em crianças e adolescentes. Orienta inclusive como deve ser o fluxo de encami-
nhamento, se necessário, para a Unidade Básica de Saúde. Além disso, busca conscientizar a comunidade escolar 
por meio de enunciados produzidos pelos alunos, trabalhando com multiletramentos críticos mediante leituras 
e produções textuais de gêneros híbridos.

DO GOOGOL AO ANGSTROM - UM 
CAMINHO PARA AS POTÊNCIAS
Autoria: Fabrízio Alves Venâncio [fabriziovenan@gmail.com] 
Maria Lucivânia da Silva [lucivaniasilva017@gmail.com] 
João Marcos Leopoldino da Cunha [jmarcos_cunha@hotmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Ismênia Monteiro de Oliveira
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A atividade interdisciplinar (Matemática e Ciências) "Do googol ao angstrom, um caminho para as potências" 
teve como principal objetivo a compreensão de medidas utilizadas principalmente em microscopia e que não 
fazem parte do cotidiano dos nossos alunos. O projeto foi desenvolvido inicialmente com uma prática em labora-
tório, a partir da observação em microscópio de uma régua sobreposta a células da mucosa bucal. Os alunos 
identificaram que dentro da medida milímetro cabem inúmeras células e que para analisá-las  é necessária a utili-
zação de medidas menores que o milímetro (micrômetro, nanômetro e angstrom). Aulas expositivas sobre potên-
cia de base 10 com expoente negativo e notação científica complementaram o aprendizado.
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LUZ, CÂMERA, AÇÃO... A HISTÓRIA CONTINUA
Autoria: Gilberto Aparecido dos Santos [profgilbertosantos@hotmail.com]

Renata Christina Bondioli de Souza [renatachris@hotmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Ismênia Monteiro de Oliveira

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências 

Esse projeto visa a uniformizar a definição de "documentários jornalísticos investigativos" e, em seguida, inventariar 
quais as vantagens desse gênero cinematográfico para a sala de aula, sobretudo quando comparado com dois dos 
suportes mais utilizados: as gravações de áudio e vídeos.  No âmbito da Educação Física, os alunos podem compreen-
der que os esportes e as demais atividades corporais não devem ser privilégio apenas dos esportistas profissionais ou 
das pessoas em condições de pagar por academias e clubes. Em relação às Ciências Humanas e de acordo com o 
Currículo Oficial do Estado de São Paulo, à História compete “favorecer a formação do estudante como cidadão, 
para que assuma formas de participação social, política e atitudes críticas". Dar valor a essas atividades e reivindicar 
o acesso a centros esportivos e de lazer, e a programas de práticas corporais dirigidos à população em geral é um 
posicionamento adotado nas produções dos documentários jornalísticos investigativos.

INTEGRATION SCIENCE AND ENGLISH 
BY MEANS OF FOOD PYRAMID

Autoria: Fabrízio Alves Venâncio [fabriziovenan@gmail.com]
Gislene Valadão de Melo Soares [gislenevaladao@hotmail.com]

Instituição: EE Prof.ª Ismênia Monteiro de Oliveira
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Por 

meio da interdisciplinaridade Ciências e Inglês

Diante das escolhas alimentares não saudáveis dos jovens e de acordo com o currículo oficial do Estado de São 
Paulo, nosso projeto interdisciplinar "Integration Science and English by means of food pyramid" visou à cons-
cientização da importância de uma dieta alimentar mais saudável. Durante a aula inicial foi apresentada a classi-
ficação da pirâmide mais utilizada em nosso país, com a explicação  de que sua elaboração desta depende do local 
e dos tipos de alimentos encontrados em nosso meio, sempre relacionando o nome dos alimentos com o vocabu-
lário em inglês. Uma pirâmide alimentar com peças anatômicas foi montada pelos alunos e o aprendizado foi 
efetivado por meio de jogos virtuais e  bingo com divisão por categorias alimentares; discussão sobre hábitos ali-
mentares saudáveis; produção e elaboração de um "School Menu". Na finalização do projeto, os hábitos alimen-
tares foram modificados por boa parte de nossos alunos.

EN-CANTOS REGIONAIS
Autoria: Rachel da Silva Moraes [profrachelmoraes@gmail.com] 

Gilcinei Cândido [professorgylcinei@gmail.com] 
Instituição: EE Prof.ª Ismênia Monteiro de Oliveira

Área: Geografia 

Propomos, com esse projeto, trabalhar com atitudes e formações de valores, buscando sensibilizar os alunos para 
a importância de conhecer mais a fundo a realidade cultural do nosso país, pelo estudo das nossas cinco grandes 
regiões oficiais do IBGE, levando o aluno a realizar uma vivência de atividades variadas que acontecem em nosso 
território. Dentre as atividades propostas, o aluno conheceu um pouco do artesanato das regiões, música, danças, 
lendas, brincadeiras, costumes, literatura, variações linguísticas, por meio de atividades práticas com materiais 
diversos como: argila, papel de seda, areia colorida, garrafas pets, EVA colorido, fitas etc. 
Os alunos tiveram a oportunidade de aprender os conteúdos de Geografia de forma contextualizada e prazerosa 
e ainda ampliar seus conhecimentos culturais e de mundo, criando condições favoráveis de construção do auto-
conceito e identidade, valorizando a diversidade estética e cultural brasileira.
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ANOS 1980: O RESGATE
Autoria: Rafael Mossolim Moreira [raphaelmossolin@hotmail.com]
Rachel da Silva Moraes [profrachelmoraes@gmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Ismênia Monteiro de Oliveira
Área: História

Esse projeto visa a desenvolver um conjunto de ações baseadas nos currículos de História, Geografia e Língua 
Portuguesa, por meio de aprendizagens ativas e criativas, bem como a confecção de uma revista impressa abor-
dando ícones e/ou fatos que contribuíram decisivamente para a consolidação da década de 1980 e assim valorizar 
a memória e a identidade daquela época, além das tradições. Foi possível, por meio de pesquisas e práticas intera-
tivas, proporcionar um estudo e uma vivência dos fatos que marcaram a década de 1980 e suas consequências para 
a sociedade contemporânea. A elaboração da revista possibilitou que os alunos se posicionassem de forma prota-
gonista, pois puderam fazer suas próprias escolhas e tiveram liberdade de criação, formatação, edição e seleção de 
temas, imagens, títulos, layout etc. para a revista. O trabalho com esse tema também permitiu que os alunos repen-
sassem seus valores em relação a cultura e costumes do passado.

METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO — 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE ENSINO — 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA
Autoria: Priscilla Alves Lima [priscilaletrasport@gmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Ismênia Monteiro de Oliveira
Área: Língua Portuguesa

Esse trabalho visa a propor e desenvolver uma sequência didática no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa 
com uso de metodologia ativa, como recurso didático na formação crítica do estudante da educação básica, Fun-
damental II – 9º ano, por meio do método de ensino PBL (Problem Based Learning). Uma vez que as práticas docen-
tes atuais têm sido alvo de alguns questionamentos em relação a sua eficácia, pois no mundo globalizado em que 
vivemos o acesso à informação e ao conhecimento está a um clique de nossos olhos, torna-se imprescindível bus-
carmos outras configurações de aulas. Por essa razão, objetiva-se realizar a leitura (multiletrada) e a produção 
textual de gêneros discursivos expositivos; assim como efetuar um estudo estilístico e composicional dos gêneros: 
verbete de enciclopédia, entrevista com especialista, artigo de divulgação científica, palestra e comunicação oral. 
Os resultados obtidos evidenciaram que a aprendizagem por meio de metodologias ativas como ensino híbrido e 
método PBL promoveram uma aprendizagem mais significativa para os alunos.

DO LIXO AO LUXO
Autoria: Elisete Cardoso Ferraz Nakamura [elisetenakamura@hotmail.com] 
Julia Peternelli Moreira Miguel [juliapmmiguel@gmail.com] 
Fabrízio Alves Venâncio [fabriziovenan@gmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Ismênia Monteiro de Oliveira
Área: Matemática

Esse projeto visa a conscientizar os alunos sobre a importância da reutilização de produtos para a conservação e 
preservação do meio ambiente. Para isso foram apresentadas várias alternativas de reutilização de materiais reci-
cláveis, como: transformar o “lixo” urbano em roupas, enfeites e brinquedos de forma simples e criativa; reapro-
veitar os alimentos; aproveitar o material sucata, por ser um material de baixo custo; para que o aluno optasse por 
trabalhar com um tipo de reciclagem, de modo a desenvolver o seu protagonismo e autonomia.
Ao pesquisarem sobre os diversos tipos de reciclagem e possibilidades de criação e reaproveitamento do material 
que seria descartado, os alunos puderam refletir e mudar valores, fazendo com que o aprendizado transcendesse 
o contexto escolar e tivesse significado para a vida.
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VIVA A DIFERENÇA: A ARTE DE 
CALCULAR E CRIAR HISTÓRIAS

Autoria: Gislene Valadão de Melo Soares [gislenevaladao@hotmail.com] 
Maria Lucivânia da Silva [lucivaniasilva017@gmail.com]

Instituição: EE Prof.ª Ismênia Monteiro de Oliveira
Área: Atendimento à diversidade: Abordando as disciplinas de Português e Matemática 

Diante da nova realidade presente em nossa sociedade, com mudança de valores, novos conceitos familiares e de 
diversidades sexuais e estéticas, a eletiva “Viva a diferença: a arte de calcular e criar histórias” abordou temas 
transversais como, por exemplo, racismo, orientação sexual, valores sociais e familiares, ética, empatia, bem como 
o protagonismo. Por meio das disciplinas Matemática e Língua Portuguesa, trabalhamos as temáticas já citadas e 
também as do currículo da BNCC, visando à discussão e à orientação dos jovens sobre temas atuais e promovendo 
a conscientização e construção de um ser mais humano e participativo na sociedade. Em suma, nosso presente 
trabalho teve como objetivo desenvolver nos jovens a conscientização e a construção do ser humano por meio de 
temas transversais e da Base Nacional Comum Curricular, contando histórias reais ou fictícias que incentivaram 
um novo olhar para as diversidades sociais.

PENSANDO MELHOR
Autoria: José Augusto Ribeiro [augusto_angellus@hotmail.com]

Mirtes Fernandes de Oliveira
Instituição: EE Prof.ª Luciana Damas Bezerra

Área: Filosofia 

Projeto desenvolvido com alunos do 6º ano com o objetivo de despertar a criticidade, o raciocínio lógico, o res-
peito à diversidade e a compreensão básica a respeito de temas como ética, política, ciência e linguagem. Aplicado 
durante as aulas de Língua Portuguesa e pautando-se em dinâmicas, aulas expositivas e dialogadas e resolução de 
atividades, foi possível direcionar os conteúdos para o desenvolvimento das habilidades e competências requeri-
das pelo Currículo oficial de São Paulo. Assim, foi percebido grande avanço dos alunos na participação nas aulas 
regulares da disciplina, assim como uma postura de maior cuidado ao argumentar sobre os temas discutidos nas 
aulas e preocupação com a coesão e coerência em sua abordagem. Pode-se enfatizar, ainda, melhoria no rendi-
mento escolar da sala em relação às outras salas do mesmo segmento e a mudança de postura dos alunos em rela-
ção aos professores e colegas.

SALA DE LEITURA INTERATIVA - "AS MULTIFACES 
DAS HABILIDADES EM AMBIENTE COLABORATIVO"

Autoria: Norma Sueli Zuccheratto Perez [norma_sueli_s@hotmail.com] 
Instituição: EE Prof.ª Maria Ribeiro Guimarães Bueno

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O trabalho Sala de leitura interativa — "As multifaces das habilidades em ambiente colaborativo" vem ao encon-
tro de uma necessidade de incentivar e estimular cada vez mais os jovem ao uso colaborativo e participativo no 
ambiente de leitura e do acervo da biblioteca, proporcionando a leitura de mundo de maneira prazerosa. O 
trabalho fomenta a cultura e novas ideias para o ambiente de leitura, interagindo com as várias possibilidades 
de transformação, conservação e uso do acervo; além de possibilitar a prática e o exercício das habilidades contem-
pladas no currículo de ensino dos alunos, inserindo-as nas atividades propostas em oficinas colaborativas. 
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NICHOMETRIA
Autoria: Joseneide Alves de Barros Silva [jojobarrosss@hotmail.com]
Claudia Roquetto [roquetto@yahoo.com.br]
Instituição: EE Prof.ª Olga Benatti
Área: Matemática

Esse trabalho foi fruto de ferramentas e metodologias atuais utilizadas para pesquisas na área de recicláveis em 
decoração de ambientes, visando a organizar figuras geométricas tridimensionais, produzindo o efeito de nichos. 
Utilizamos as figuras geométricas como ponto de partida e abordamos a matemática de uma forma lúdica, praze-
rosa e bela, por meio de suas curvas e suas retas. Para isso, aplicamos técnicas para avaliações de impacto visual e 
até mesmo de espaço com proporção e formas variadas, visando a atender um público heterogêneo cujo interesse 
era ampliar seus conhecimentos e saberes em aulas de matemática. Desse modo, desenvolvemos  um trabalho 
atrelado ao exercício de expressão artística, com produções reproduzidas ou criadas pelos alunos. Foram conside-
rados os seguintes pontos:

– a necessidade de construir na escola, materiais de baixo custo e a valorização do material normalmente de sucata;
– a oportunidade do aluno em desenvolver suas habilidades;
– a oportunidade de o aluno usar e desenvolver a criatividade na matemática com outra roupagem – a da utilização 
e da decoração.

MATEMÁTICA COM GOSTO DE BOLO: UMA 
EXPERIÊNCIA COM OS ALUNOS DO 6º ANO
Autoria: César Augusto do Prado Moraes [cesarmatbori@hotmail.com]
Instituição: EE Visconde de Congonhas do Campo
Área: Matemática 

Esse trabalho tem por objetivo desenvolver o aprendizado dos conteúdos de frações, números decimais e sistemas 
de medidas que são estudos no 1º e 2º bimestres nas escolas públicas da rede de ensino paulista, no 6º ano do 
Ensino Fundamental. O trabalho realizado foi organizado de forma que os alunos construíram uma ficha técnica 
com a receita do bolo, apontando as medidas, as quantidades e o modo de fazer. Ao terminar o cálculo dessa ficha 
técnica os estudantes produziram o bolo e realizaram uma festa dentro de sala de aula. Os resultados observados 
foram a valorização do conhecimento prévio dos educandos sobre os conteúdos estudados, a construção de uma 
aprendizagem significativa e contextualizada e também o desenvolvimento de habilidades e competências de tra-
balho em grupo e discussão coletiva sobre a situação problema proposta. 

UPCYCLE
Autoria: Sidéria Irmão da Silva [sideriairmao@yahoo.com.br]
Lucilene Fernandes [profalucilenefernandes@gmail.com]
Instituição: EEEI Olímpio Catão
Área: Ciências Naturais

O objetivo é estimular hábitos de consumo e descarte consciente de resíduos na escola e na comunidade. Deseja-
mos que a partir desse projeto, pequenos hábitos que demonstram consciência social e ambiental passem a fazer 
parte do cotidiano da escola e das famílias. Entre as ações desenvolvidas estão a coleta seletiva e a destinação 
correta do lixo produzido na escola, a reutilização de materiais como papel, caixas longa vida para confecção de 
estojos, óleo usado para fabricação de sabão, garrafas pet e garrafas de vidro arrecadados pelos alunos na comu-
nidade. A formação de cidadãos responsáveis nas questões sociais e ambientais é um objetivo que ultrapassa os 
muros da escola e conecta-se com um futuro que desejamos de qualidade de vida para todos.
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AGRO É TOP! AGRO É TECNO! AGRO É TUDO!
Autoria: Marisa Maria Nascimento Nobrega [marisa_nobrega@hotmail.com]

Sílvia Helena Zonzini [siviaromam@bol.com.br]
Instituição: EEEI Olímpio Catão

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Estudo sobre as novas tecnologias na produção de alimentos no Brasil e no mundo por meio de pesquisa e práticas 
de laboratório; manejo de hortas no formato tradicional e no formato de hidropônico; construção de modelo em 
miniatura de um sistema de aquaponia e estudo de fazendas verticais e hortas urbanas nos países desenvolvidos.

MIRA LA ECONOMÍA
Autoria: Elcio Luis Roefero Baz Reyes [elroefero@uol.com.br]Mayara 

Selma Purcino Macedo [mayaraspmacedo@gmail.com] 
Instituição: EEEI Olímpio Catão

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências 

Desenvolvimento de estratégias e ações com princípios de economia doméstica e sustentabilidade, para que a 
tríade “acesso, permanência e sucesso na aprendizagem” esteja presente no cotidiano escolar, por meio de oficinas e 
vivências: levantamento e comparações de preços e verificação de produtos em folders e materiais publicitários de 
diversos supermercados; visitação ao Mercado Municipal com o objetivo de averiguar os alimentos da estação; es-
tudo prático de técnicas de higienização, manipulação e conservação de alimentos; prática culinária a partir de in-
gredientes alternativos; elaboração de um livro bilíngue de receitas sustentáveis, na interface português/espanhol.

PROJETO JOVENS PESQUISADORES: 
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 

INVESTIGATIVAS NAS AULAS DE CIÊNCIAS
Autoria: Danielle Samagaia Correa Shinzato [danisamagaia@gmail.com] 

Instituição: EM Albert Einstein
Área: Ciências Naturais 

A proposta do Projeto Jovens Pesquisadores (PJP) era criar um momento mensal com os alunos para o desenvolvi-
mento de atividades práticas e bem fundamentadas. Esse "momento" visava a aproximar o aluno da vivência 
científica, por meio da realização de atividades práticas de cunho investigativo dentro do espaço escolar.
As práticas desenvolvidas no Projeto Jovens Pesquisadores foram divididas em dois momentos. O primeiro estava 
relacionado às atividades que seriam implementadas na escola com uma abordagem investigativa. Sendo assim, 
os alunos foram incentivados durante sete meses a envolver-se ativamente, criar e testar hipóteses, resolver proble-
mas e trabalhar importantes habilidades. O segundo momento foi a “Iniciação Científica Júnior” que marcou o 
fechamento das atividades práticas do ano letivo, oferecendo a oportunidade para que os estudantes pudessem 
realizar de forma autônoma a escolha e o desenvolvimento de sua própria pesquisa.  
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A OLIMPÍADA É AQUI!
Autoria: Ricardo de Mello Martins [ricardomellofn@hotmail.com]
Instituição: EM Antônio Peres Ferreira
Área: Educação Física

Pudemos observar tudo que envolve os Jogos Olímpicos desde seu início até os dias de hoje, aprofundando o conhe-
cimento sobre a importância desse acontecimento esportivo na união dos povos, quebrando barreiras de discrimina-
ção 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, ex-
pressando opiniões sobre a necessidade da participação de todos para realização do projeto. Puderam, assim, dar 
significado à necessidade de adaptações para determinadas modalidades. No final, eles construíram um painel de 
comparação entre os Jogos Olímpicos da Antiguidade e os Jogos Olímpicos da Era Moderna assim como um painel 
de classificação dos esportes.

AGENTES DA TRANSFORMAÇÃO
Autoria: Carina Faggiani Dias [carinafaggiani@hotmail.com]
Instituição: EM Antônio Peres Ferreira
Área: Educação Física 

Partindo do pressuposto de que não amamos, cuidamos e nos responsabilizamos por algo que não conhecemos, 
o projeto Agentes da transformação ofereceu aos alunos a oportunidade de olhar por outra perspectiva o am-
biente em que estão inseridos e que faz parte do seu cotidiano, além de ampliar a visão de mundo por meio de 
experiências em um local alternativo que proporciona a experimentação de sensações diversas àquelas em que eles 
estão familiarizados. Para isso, utilizamos a estratégia de saída de campo e esportes de aventura, remetendo à 
concepção de risco-aventura com a noção positiva do risco, norteada em 5 valores: a) aventura e desafio, b) 
compaixão e serviço, c) aprendizado por intermédio da experiência, d) desenvolvimento pessoal, e) responsabili-
dade social e ambiental. O fortalecimento da ligação entre o ser humano e a natureza interfere diretamente nos es-
tados emocionais dos indivíduos, possibilitando maior sensibilização e motivação para a ação e proatividade.

ESCOLA NA TRIBO: UMA AULA DE 
CIDADANIA E SOLIDARIEDADE 
Autoria: Kllewerson Cavalcanti da Silva [kllewerson@hotmail.com] 
Instituição: EM Governador Orestes Quércia
Área: Atendimento à diversidade 

Esse projeto foi desenvolvido com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II e constou de visita à tribo Tekoá-
-Mirim, de etnia Guarani, localizada no município de Praia Grande.
Conjugando os temas abordados em sala de aula sobre a formação da população brasileira à necessidade de co-
nhecer realidades diversas dentro do âmbito municipal e a prática da cidadania e solidariedade, os educandos 
arrecadaram roupas, alimentos, itens de higiene pessoal e brinquedos para serem entregues em um ato solidário 
na tribo, onde puderam ver, ouvir e interagir com os descendentes indígenas sobre sua cultura, danças, crenças, 
histórias e atual situação econômica e social.
O trabalho foi planejado e desenvolvido pensando na interdisciplinaridade, em que cada professor pode extrair 
informações voltadas à sua disciplina, que variaram desde a preservação do meio ambiente até a importância e 
influência da língua matriz guarani na nossa atual língua portuguesa.
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IDENTIDADE CULTURAL — UMA VISÃO 
TRANSDISCIPLINAR E INTERDISCIPLINAR 

DA APRENDIZAGEM DE INGLÊS 
Autoria: Ingrid Pereira da Silva [teacheringridps@yahoo.com.br] 

Instituição: EM José Júlio Martins Baptista
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto visa a motivar alunos que possuem dificuldades de internalização lexical e enriquecer de forma signi-
ficativa o ensino de vocabulário inglês. O trabalho partiu de um tema gerador de notícias de jornal para propiciar 
atividades reflexivas e dinâmicas para que a aprendizagem fosse imbuída de usos e funções na aquisição do léxico 
em inglês . Pretendeu-se, dessa forma, engajá-los nas atividades de cunho transdisciplinar e interdisciplinar, o que 
envolve ir além de uma forma de conhecimento, bem como dialogar, de forma mais fecunda, com outras discipli-
nas. Mediante tais práticas, os alunos se tornaram mais participativos e mais assíduos, pois ao perceberem a 
funcionalidade do que se aprende, as aulas de inglês deixaram de ser "chatas".

JORNAL ESCOLAR: O USO DA TECNOLOGIA 
E A PRODUÇÃO TEXTUAL

Autoria: Patricia Adna Eschevani Takehisa [patricia_adna@hotmail.com]
Instituição: EM Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho

Área: Língua Portuguesa

Considerar essencial no estudo da linguagem o aperfeiçoamento discursivo do aluno com práticas de leitura e 
produção textual que privilegiem o comunicar, e não somente o escrever para o professor ler, significa também 
possibilitar-lhe o acesso e o uso de tecnologias tão presentes no mundo de hoje.  Portanto, a tecnologia pode ser 
uma aliada significativa no processo de aperfeiçoamento da leitura e da escrita para os alunos do Ensino Funda-
mental II. Assim, face ao desafio permanente de estimular os discentes a se aperfeiçoarem na formação e expressão 
de suas próprias opiniões, agregada à estratégia de um jornal escolar já desenvolvido por eles, a tecnologia passou 
a ser utilizada como ferramenta para leitura, pesquisa, escrita e reescrita dos textos produzidos pelos alunos e 
publicados no jornal escolar.

PROJETO DE LEITURA — LI, CURTI E COMPARTILHO
Autoria: Andrea Barbosa Gomes Pereira [andreabgpereira@gmail.com]

Instituição: EM Prof.ª Elza Oliveira de Carvalho
Área: Língua Portuguesa

A leitura é um processo capaz de desenvolver no leitor um trabalho ativo de construção de significados e despertar 
o interesse por novas experiências, sendo também uma facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. São 
inúmeros os benefícios que a leitura pode proporcionar, como contribuir para a formação de indivíduos autôno-
mos e críticos. Com isso, o indivíduo que se torna leitor se desenvolve melhor, amplia suas possibilidades de au-
toconhecimento e também de conhecimento de outras culturas.
Diante disso, o projeto Li, curti e compartilho desenvolveu atividades com a finalidade de incentivar e estimular 
o prazer e o interesse pelo mundo da leitura, fomentar o conhecimento discursivo, levando-os a perceber as imen-
sas possibilidades de um texto, além de atribuir sentido aos textos lidos.
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DETETIVES DA HISTÓRIA: RESGATANDO A MEMÓRIA 
DO HOLOCAUSTO E O RESPEITO AO OUTRO
Autoria: Vanubia Nunes dos Nunes [joaovanubia@hotmail.com]
Instituição: EM Prof.ª Maria de Lourdes Santos
Área: História

Este trabalho visa a possibilitar ao aluno ter contato com fontes históricas e conhecer aspectos da cultura judaica 
por intermédio de pesquisas biográficas e literárias de personagens como Anne Frank e outros, que remetem ao 
relato do Holocausto, para que de forma atuante e significativa realize a reflexão e o resgate, pelo viés histórico, do 
respeito à diversidade cultural e à pessoa humana.

MÃO NA MASSA
Autoria: Andreia Maria Rosette [andreia.rosette@gmail.com]
Instituição: EM Prof.ª Maria Nilza da Silva Romão
Área: História 

Esse projeto surgiu da necessidade de desengessar as aulas de História e despertar nos alunos a curiosidade acerca 
dos acontecimentos históricos, bem como promover o encantamento com a disciplina. Por meio de investigação 
prévia sobre o que já conheciam a respeito do tema Grécia , usando a linguagem que lhes é familiar, neste caso 
específico o jogo God of War, da Play Station. Mediante o interesse dos alunos em aprofundar o tema, realizaram-se 
pesquisas e debates em sala de aula. Após convite oferecido à comunidade escolar, foi trabalhada a construção do 
produto final: maquetes. A partir deste ponto houve interdisciplinaridade com Matemática, que os ajudou muito 
na concepção de construção de sólidos geométricos. A inclusão escolar foi largamente trabalhada em sala sob o 
contexto do tema escolhido. A culminância se deu em feira cultural realizada na unidade escolar na qual o traba-
lho pode ser apreciado pela comunidade 

BOSSA SEMPRE NOVA
Autoria: Leandro Gonzaga Rodrigues [leandrogonzagarodrigues@gmail.com]
Instituição: EM Roberto Mário Santini
Área: Língua Portuguesa 

O projeto Bossa sempre nova, por meio da linguagem artística e literária, procura promover o conhecimento e a  
valorização da cultura musical brasileira entre os educandos, desenvolvendo criticidade, posicionamento frente 
ao conteúdo das letras atuais, capacidade de argumentação e apreciação musical.

O SABOR DO FERIADO
Autoria: Roberta Esperanza Ucci [roberta.ucci@gmail.com]
Instituição: EM São Francisco de Assis
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Com o grande crescimento da língua inglesa e da cultura norte-americana, vê-se necessidade de fomentar o gosto 
pela cultura e costumes de outros países. Comer e falar são prazeres incontestáveis.
Esse projeto tem como objetivos levar os alunos a apreender, reconhecer e utilizar o vocabulário referente aos alimen-
tos por meio de atividades lúdicas com jogos ("Food Pyramid")  feitos por eles mesmos, além de conhecer as culturas 
dos países estudados em aula, bem como seus feriados e comemorações, culminando em uma apresentação com 
direito a degustação das receitas estudadas.
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ENTREVISTA COMO ALAVANCA DE 
IDENTIDADE E DE MEMÓRIA CULTURAL

Autoria: Ghislaine Pinheiro Teodozio dos Santos [ghislaine.pinheiro@hotmail.com] 
José Wellington da Silva [professorjosewellington79@gmail.com] 

Instituição: EM São Francisco de Assis
Área: Língua Portuguesa

Diante da proposta de trabalho interdisciplinar para a Semana temática do 1º trimestre de 2017, que foi 50 anos 
de Praia Grande, 36 anos do São Francisco de Assis, os professores Ghislaine, de Língua Portuguesa, dos 8ºs anos 
de A a D, e o professor Wellington – dos 8ºs anos E e F e 9ºs E e F propuseram-se a debruçar-se sobre o tema En-
trevista como alavanca de identidade e de memória cultural. Sem perder o foco do planejamento dos gêneros 
textuais a que deveríamos abordar, elencamos os que poderiam contribuir para a construção da identidade de 
grupo e de pertencimento da cidade e da escola, ambos aniversariantes naquele trimestre. 
Seria a  memória cultural e afetiva de um grupo que, compreendendo-se como parte de um todo, respeita, valoriza, 
retransmite e contribui para seu aprimoramento. Desse modo, buscamos ressignificar o presente e essa data co-
memorativa, valorizando o mosaico cultural que nos constitui, com uma entrevista ao sr. prefeito de Praia Grande, 
Alberto Pereira Mourão, realizada pelos alunos do 8º ano A e E em nossa biblioteca. Tivemos o olhar panorâmico 
e de pertencimento da história da cidade e de sua evolução na educação do prefeito, que está no quinto mandato 
e esteve em cargos eletivos desde 1982.

MATEMÁTICA — PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LÚDICAS
Autoria: Christiane da Costa Fernandes [prof_christiane@hotmail.com]

Instituição: EM São Francisco de Assis
Área: Matemática 

A Matemática é sempre vista como a vilã no aprendizado. Com as atividades aqui propostas, aproximaremos o 
conteúdo dessa disciplina ao cotidiano, para que o educando possa se apropriar dos conhecimentos, perceber 
suas aplicações, importância e faça uso adequado de suas estruturas.
Como os alunos estão acostumados ao uso de computadores e tablets para realizarem todas as suas atividades em 
um processo virtual, este projeto visa ao uso de recursos manuais, também para exercício da coordenação motora.
Para isso, foram desenvolvidas atividades de construção de caixinhas de palitos de sorvete, marcadores de página 
utilizando a técnica do origami, cartões de Natal com o uso de compasso e régua.
O educando foi protagonista de suas ações, utilizou diversas ferramentas, para compreender os conceitos, as 
aplicações, solucionar desafios, explorar sua abrangência, em diversos assuntos e na interdisciplinaridade, de 
forma lúdica e prazerosa.

I FEIRA DA TROCA DO LIVRO
Autoria: Vanessa Mandaj Alvares [vanessamtabata@gmail.com] 

Leni Angeli Vale de Lima Muniz [leniangelli@yahoo.com.br] 
Cleidimar Nunes [cleidimarnunes@gmail.com]
Instituição: EM Vereador Felipe Avelino Moraes

Área: Atendimento à diversidade

A “I Feira da Troca do Livro” teve como objetivo principal renovar o acervo literário da escola de forma descontraída. 
Foi um  evento aberto ao público que possibilitou o atendimento das diversidades; o elo dos projetos pedagógicos 
e da missão da escola – o protagonismo.
As atividades externas (roda de conversa com o escritor Daniel Perroni, apresentação do grupo de dança “Angels 
Rose”, contação de história e oficina de arte digital) e as realizadas pelos alunos (música, dança, mediação de lei-
tura e teatro) propiciaram a interdisciplinaridade, ludicidade, protagonismo, educação, cultura e muita aprendizagem.
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Finalizamos com a inovação e ampliação do acervo literário da Unidade Escolar, pois, além da troca, foram doa-
dos diversos exemplares.

SHOW DE TALENTOS
Autoria: Leni Angeli Vale de Lima Muniz [leniangelli@yahoo.com.br]
Vanessa Mandaj Alvares [vanessamtabata@gmail.com] 
Cleidimar Nunes [cleidimarnunes@gmail.com]
Instituição: EM Vereador Felipe Avelino Moraes
Área: Atendimento à diversidade 

Esse é um projeto solicitado pelos alunos do 6º ao 9º ano, que visa a descobrir e compartilhar os talentos presentes 
na escola. Incentivar os alunos a participarem de atividades em que possam apresentar ao público o seu talento nato 
ou adquirido nas diversas habilidades e desenvolver atitude protagonista foram alguns dos objetivos pretendidos.
No dia 27 de abril, o ambiente escolar foi palco para as atividades artísticas mais diversas do que o esperado como: 
canto, dança, dublagem, poesia, mágica, patinação etc. Professores e funcionários mostraram seus dons também.
A participação foi aberta somente aos alunos da unidade escolar e o convite para assistir estendido à comunidade.
Cada apresentação teve duração de, no máximo, cinco minutos e todos os adereços pessoais foram de total res-
ponsabilidade do candidato. 
Após o espetáculo, equipe gestora e professores, sempre quando necessário, convidam os participantes para abri-
lhantar as ações da escola. 

BAZAR SUSTENTÁVEL
Autoria: Mariana Sant Anna [larissas22@yahoo.com.br]
Instituição: EM Vereador Felipe Avelino Moraes
Área: Geografia

Esse projeto visa a estimular a prática dos 5 R’s, permitir a autoavaliação e o exercício do consumo consciente, 
além de promover reflexões econômicas, ambientais e sociais acerca dos impactos da cadeia produtiva no meio 
ambiente, por meio de diversas atividades que envolvam a questão ambiental, como a reutilização de materiais 
recicláveis para confecção e posterior comercialização de produtos de limpeza, artesanatos e brinquedos e tam-
bém a comercialização de objetos de segunda mão, como roupas, sapatos, brinquedos, livros e acessórios dentro 
de um bazar sustentável.

PRÁTICAS DE LEITURA DA OBRA OS ESTRANHOS 
ANÕES-GIGANTES, DE LAURO ELME
Autoria: Patrícia Cristina Miranda [pcmminas@hotmail.com]
Renata Alves Camelo [renatallves1@hotmail.com]
Instituição: EM Vereador Felipe Avelino Moraes
Área: Língua Portuguesa

O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Vereador Felipe Avelino Moraes, no município de Praia Grande, 
durante as aulas de Língua Portuguesa de 8º e 9º anos, envolvendo 70 alunos e duas professoras. O elemento 
motivador foi o estímulo ao letramento literário e as produções multimodais por meio da estratégia de leitura 
compartilhada da obra literária Os estranhos anões-gigantes, de Lauro Elme, autor e morador do município. A obra 
selecionada aborda diversos temas relevantes para formação pessoal, como preconceito, bullying, meio ambiente, 
aculturamento, além de ser ambientada na cidade de Praia Grande, onde residem os alunos e o autor. O local da 
ambientação foi fator determinante nessa escolha, pois possibilita o reconhecimento dos locais mencionados, 
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além de estimular a sensação de pertencimento, fundamental aos moradores locais e à comunidade flutuante que 
se estabelece no município.  

QUE DROGA... O LIXO!
Autoria: Michela Chiodi Bozzi [micbozzi@hotmail.com]

Angela Aparecida Occhipinti [angela.occhipinti@gmail.com]
Instituição: EMEF Armindo Ramos

Área: Ciências Naturais

A educação ambiental não deve ser tratada como algo distante do cotidiano dos alunos, mas como parte de suas 
vidas. No projeto desenvolvido, o lixo foi abordado em seu lado negativo (com seu descarte em locais inadequados 
atraindo vetores de doenças) e positivo (como fonte de renda para muitas famílias e matéria prima para artesa-
nato e trabalhos manuais). Comparamos o lixo, no lado ruim, com as drogas... perfeitamente descartável e desne-
cessário da vida dos alunos.
Foi aberto espaço para discussão e rodas de conversa, em que os alunos expressavam sua opinião e argumentavam 
de maneira direcionada os problemas em relação às drogas.
Alunos do final do ciclo montaram uma apresentação teatral para os mais novos e para a comunidade sobre os 
perigos das drogas consideradas lícitas e ilícitas, dentre outras atividades práticas. 

A ARTE COMO PRINCÍPIO COLETIVO E O 
WHATSAPP COMO FONTE INSPIRAÇÃO

Autoria: Carla Vanessa Silva Ferraz [professoracarlavanessa@gmail.com]
Instituição: EMEF CAIC — Ayrton Senna da Silva

Área: Arte: Artes Plásticas

O projeto parecia surreal e necessitava de autorizações. Tratava-se de usar o celular como instrumento digital
a ser explorado pelo aluno com o propósito de torná-lo protagonista de sua própria ação, em busca de autonomia.
Percebendo como eram restritos os conhecimentos dos estudantes sobre Arte, inicialmente apresentarmos os artis-
tas modernistas e contemporâneos, como Salvador Dalí e Tarsila do Amaral. Só assim se tornou possível prosseguir 
e desenvolver o projeto. Conhecer novas técnicas de pintura, como por exemplo a utilização
da caneta hidrográfica, também foi passo fundamental. Outra atividade que os ajudou a romper os paradigmas do 

“eu sei tudo” foi mostrar-lhes as ferramentas digitais do WhatsApp, que os alunos acreditavam conhecer a fundo, o 
que não era real. Além disso, o manuseio de ilustrações, as quais serviam de fonte de inspiração, favoreceu as criações, 
assim como a apresentação de um texto interessante para a faixa etária, como forma de provocar-lhes o inconsciente. 
Conseguiu-se desse modo chegar a uma produção final a melhor possível.

SABORES DOS NUTRIENTES
Autoria: Leila Cristiane Dias [leilafouto@hotmail.com]

Karina Ferreira de Jesus [karakarina@gmail.com]
Fabiane de Carvalho Vicente Rocha Silva [biavic@gmail.com]

Instituição: EMEF CAIC — Ayrton Senna da Silva
Área: Ciências Naturais

Esse trabalho tem a pretensão de que os alunos reflitam sobre a escolha dos alimentos; associem os principais 
tipos de nutrientes a sua alimentação diária; tenham consciência da importância dos alimentos para sua saúde e 
para a formação do corpo humano; saibam ler e interpretar os rótulos dos alimentos. identifiquem as causas do 
ganho de peso e estratégias que favoreçam o emagrecimento saudável e revejam seus hábitos alimentares.
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DE LEITOR A ESCRITOR
Autoria: Fernando Rodrigues Felix [euadorobonslivros@gmail.com]
Pedro Nolasso Pereira de Almeida [seja.nolasso@hotmail.com]
Domingos Pardal Braz [euadorobonslivros@gmail.com]
Instituição: EMEF CAIC - Ayrton Senna da Silva
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A experiência dos discentes, de vivenciar uma aula de campo, foi muito gratificante, tendo em vista que para a 
maioria foi a primeira vez que participaram de tal atividade e o trabalho apresentou infinitas possibilidades de 
pesquisa e investigação. Assim, o estudo desenvolvido buscou despertar nos alunos o interesse pelas aulas de 
Geografia/História, vistas por muitos como disciplinas meramente "de decoreba e descritivas". Com a aula de 
campo, os alunos conseguiram identificar o conteúdo na prática, na essência. Finalmente, pode-se afirmar que o  
trabalho de campo é imprescindível para o processo de ensino-aprendizagem em diversas disciplinas que buscam 
transformar nossos alunos em seres pensantes, críticos e atuantes. Eles serão coordenados pelos professores mas 
exercerão a autonomia para escrever seu próprio livro de História a partir do que viram, ouviram e registraram. O 
livro será publicado e servirá de apoio para eles mesmos, para alunos de anos anteriores, para os próprios profes-
sores de História e Geografia e quiçá para outras escolas da rede municipal de ensino. 

JORNAL NA ESCOLA: LEITURA E CIDADANIA 
NA CONSTRUÇÃO DO SABER
Autoria: Leila Bezerra Fernandes Ribeiro [leila.fernandes86@gmail.com]
Alexandra Rodrigues [alexandra-paiva@uol.com.br]
Maria Joselene Teixeira Alves Arantes [jo220129@hotmail.com]
Instituição: EMEF CAIC — Ayrton Senna da Silva
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O objetivo geral do projeto é trabalhar o jornal impresso e seus diversos gêneros, como meio de comunicação, cuja 
função não se limite a uma mera transmissão de fatos, mas cuja principal finalidade seja a constituição de meio para 
crítica social e empoderamento das comunidade de entorno.
O trabalho gramatical também se faz presente, bem como a produção de imagens (fotografias, cartoons, charges etc.).
O trabalho partiu da análise e observação de jornais reais para a criação de um informativo totalmente criado 
pelos alunos dos 6º anos e direcionado à comunidade escolar bem como às centenas de famílias que vivem no 
bairro de Humaitá - SV. Esse projeto trouxe voz e acrescentou consciência  política aos educandos, sobretudo em 
ano eleitoral. Foi um trabalho de suma importância, cuja conclusão não se esgota no produto final (exemplares 
impressos) mas abre a possibilidade de continuidade e crescimento. 

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS
Autoria: Cleberson Alessandro Salomoni [new.cas@gmail.com]
Adriana Patricia Figueira da Silva [adrianapatriciafigueira@hotmail.com]
Vanessa Castro Araujo de Oliveira [vanessasdoliveira@hotmail.com]
Instituição: EMEF CAIC — Ayrton Senna da Silva
Área: Informática

Lógica de programação para crianças visa a despertar o interesse em matemática e programação, pela construção 
de jogos eletrônicos utilizando a ferramenta Scratch, desenvolvida pelo MIT. Num mundo repleto de dispositivos 
programáveis, o aluno é conduzido a refletir sobre a necessidade de programas que façam funcionar máquinas, 
computadores, celulares, relógios, carros e eletrodomésticos. Tudo a nossa volta necessita de programas que ne-
cessitam de programadores. A grande maioria das crianças utiliza esses equipamentos modernos, com programas 
sofisticados, se conectam e compartilham dados com muita facilidade, no entanto, não conhecem o processo de 
construção de um programa de computador.
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GAMES — SOM E PRONÚNCIA
Autoria: Bianca Moura da Cruz [biacruz1979@gmail.com]

Camila Cássia da Silva Nascimento [luaudoeclipse@yahoo.com.br]
Thiago Rocha Fernandes [thiagorochafernandes@hotmail.com ]

Instituição: EMEF CAIC — Ayrton Senna da Silva
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Objetivos: identificar, reconhecer os fonemas do inglês e escrever com a grafia correta os vocábulos dessa língua, 
além de saber seu sentido e significado. Apresentação de vídeos de aberturas de jogos de videogamese roda de 
conversa para saber as preferências das turmas, ditado de título de jogos, com correção na lousa para observação 
de diferenças e pesquisa em casa com possíveis traduções dos títulos de jogos propostos.

ESCOLA HUMANIZADA, ESPAÇO ACOLHEDOR
Autoria: Simone Abdulia Lisboa dos Santos [simoneabdulia@hotmail.com]

Ana Maria de Oliveira [anamaria_lameira@hotmail.com]
Carla Vanessa Silva Ferraz [carlavanessaferraz@hotmail.com]

Instituição: EMEF CAIC — Ayrton Senna da Silva
Área: Orientação educacional

O presente projeto tem por objetivo mostrar a importância de uma prática educativa pedagógica mais humani-
zada, capaz de emancipar, libertar e direcionar o ser humano para o despertar de uma nova consciência própria, 
tornando-o assim um cidadão mais reflexivo e crítico, parte do próprio processo educativo e consequentemente 
da sua história. Partindo desse pressuposto, foram apresentados conceitos de humanização e de uma educação 
humanizada, os quais têm seu foco voltado para o sujeito, e em que todas as práticas educativas estão voltadas 
para o seu desenvolvimento como cidadão. Para esse projeto foi usada como metodologia a revisão sistemática 
que serviu como base para nortear e desenvolver o estudo. Nele, foi feito um levantamento de publicações e arti-
gos disponíveis em revistas, jornais e livros ou colocações de autores que tratam de concepções humanizadas. 
Houve participação de membros da Saúde, da sociedade civil e da comunidade escolar.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO AMBIENTE ESCOLAR
Autoria: Leila Bezerra Fernandes Ribeiro [leila.fernandes86@gmail.com]

Greila Aparecida Alves de Oliveira [greilalves@hotmail.com]
Fernando da Silva Fonseca [ffonseca420@gmail.com]

Instituição: EMEF CAIC — Ayrton Senna da Silva
Área: Orientação educacional

Sala de mediação: espaço onde as partes envolvidas conversam sob a coordenação do mediador e discutem possí-
veis soluções. 
Alunos ajudantes: jovens podem assumir a função de integrar os novos colegas, identificar os que estão sendo ex-
cluídos pelo grupo e ajudar os que estão com algum tipo de problema interpessoal.
Professor mediador: fazer intervenções coletivas ou individuais com os alunos que apresentam problema de compor-
tamento, faltas ou dificuldades sociais. O docente sugere a eles atividades que os levem a refletir sobre suas atitudes.
Ação preventiva: promover ações e eventos que visem à prevenção de novos conflitos. Abordar temas de interesse 
social: drogas, bullying, violência etc.
O projeto deve ser desenvolvido com no mínimo um professor mediador. Deve ter disponível na escola uma sala 
para as mediações e ser organizado o horário em que os alunos e os mediadores vão usá-la.
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QUANDO O CORAÇÃO FALA...
Autoria: Iara Cassia de Oliveira e Silva [profiaracassia@hotmail.com] 
Instituição: EMEF Carolina Dantas
Área: Língua Portuguesa

O projeto teve como objetivos proporcionar ao aluno prazer pela leitura, fazê-los perceber o quanto são enrique-
cedoras e atraentes as informações sólidas por meio da leitura, tornando-se um hábito natural de entretenimento; 
por outro lado despertá-los para os valores humanos na própria leitura e nas atividades propostas.
A apresentação foi feita em forma de recital, num aspecto contemporâneo.
O painel com fotos de poetas, pendurados em fios de nylon (balançando ao vento), dando beleza ao ambiente.
Os alunos apresentaram obras de poetas clássicos e contemporâneos.
Vestidos na cor preta, com emojis (referentes ao poema), em suas camisetas.
Ao chamá-los para declamar, os estudantes  atendiam "ao celular" e falavam naturalmente o poema.
Ao final cantaram a música "Amigo".
Alguns alunos declamaram seus próprios poemas; que foi o objetivo maior do nosso projeto.
Além de pais, amigos e equipe gestora; tivemos a honra da presença do poeta pertencente à Academia Vicentina de 
Letras, sr. Peilton Sena.

A MATEMÁTICA NO SUPERMERCADO
Autoria: Márcia Regina do Vale Alves Gouveia [profmarciagouveia@live.com] 
Instituição: EMEF Carolina Dantas
Área: Matemática

O projeto foi desenvolvido com alunos dos 6º anos. A princípio, foi trabalhado o teórico em sala de aula focando 
o dia a dia de um supermercado como: preços, quantidade, qualidade dos produtos, massa, data de validade, as se-
ções para cada produto etc. Já em campo, no supermercado, os estudantes puderam vivenciar, na prática, o que foi 
discutido em classe. Eles tinham que relacionar qualidade, preço e quantidade dos produtos para tomar a decisão se 
comprariam ou não, desenvolvendo o consumo consciente e crítico. Posterior à visita ao supermercado, os estudan-
tes fizeram um debate sobre os preços, validades, custo de vida e valor de cesta básica. No momento das discussões, 
compartilhamos as pesquisas de preços e chegamos à conclusão que ao final do projeto montaríamos uma cesta 
básica para uma instituição de caridade. Cada aluno contribuiu com um item para a montagem da cesta e entrega-
mos para a instituição escolhida, desenvolvendo nos educandos valores solidários.  

CORAÇÃO GEOMÉTRICO
Autoria: Márcia Regina do Vale Alves Gouveia [profmarciagouveia@live.com]
Instituição: EMEF Carolina Dantas
Área: Matemática

O projeto foi desenvolvido numa escola pública municipal de São Vicente, litoral de São Paulo, a qual está inse-
rida numa comunidade de vários níveis sociais, desde alunos carentes a alunos mais abastados. Os alunos tinham 
grande dificuldade motora para trabalhar com instrumentos como, por exemplo, régua, compasso e transferidor. 
Diante desse contexto, nos atrevemos a dar um brilho extra nas aulas de Matemática por meio da construção 
geométrica de um coração. A princípio, houve estranheza por parte dos alunos, pois não estavam acostumados 
com desenhos e pinturas e sim com aulas mais estruturadas para exemplos e exercícios de fixação. No entanto, 
conseguimos um resultado muito bom com esses educandos, que foi além da Matemática, como socialização, 
coordenação motora mais apurada e um novo olhar para a Geometria plana.
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GRÁFICOS: CRIAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E 
DISCUSSÃO SOBRE TEMAS POLÊMICOS

Autoria: Marilice Claro da Silva [marilice@gmail.com] 
Instituição: EMEF Cassiano Ricardo

Área: Informática

Na perspectiva do uso das NTICs, Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, na educação para que elas 
informem e sejam veículos de formação de uma consciência e ação embasadas na realidade, esse trabalho objeti-
vou fazer com que adolescentes pudessem conhecer e utilizar gráficos para fundamentar suas opiniões com argu-
mentos reais e não com uma visão preconceituosa sobre temas muito polêmicos da atualidade.
Dessa maneira, a atividade privilegia aquisição de conhecimentos sobre as ferramentas da informática e, ao 
mesmo tempo, contribui para discussão de temas transversais, trabalhando a interdisciplinaridade e o posiciona-
mento crítico dos nossos estudantes.

CONSTRUÇÃO DE ORIGAMIS
Autoria: Arnaldo Hottz Baptista [arnaldobhottz@gmail.com]

Instituição: EMEF Dr. Mario Covas Jr. 
Área: Matemática

O trabalho foi desenvolvido numa escola pública do município de São Vicente, inserida numa comunidade ca-
rente e com muito defasagem na aprendizagem em geometria durante comemorações ao Biênio da Matemática. 
Nesse contexto, pudemos perceber que o projeto sobre construção de origamis auxiliou para um grande desenvol-
vimento de conceitos de geometria plana e espacial com transformações dimensionais, colaborando, ainda, com 
a concentração e com a disciplina. Além de resultados conceituais para a geometria, pudemos perceber que os 
alunos vislumbraram uma Matemática divertida e aplicada ao contexto. 

TRAÇANDO METAS: VALORIZANDO PROJETOS DE VIDA
Autoria: Ana Cristina Roberto Homsi [crishomsi@gmail.com]

Instituição: EMEF Dr. Mario Covas Jr. 
Área: Orientação educacional

O projeto foi desenvolvido numa escola pública municipal de São Vicente, numa comunidade carente e insensível 
aos seus projetos de vida e profissional. Dessa forma, elaboramos um projeto para resgatar e estimular os alunos 
a traçarem metas a curto, médio e longo prazo a respeito de seus objetivos de vida. Nesse contexto, analisamos, 
junto aos alunos, o desenvolvimento escolar a cada bimestre por meio de conversas e compreensão de tabelas, 
usando, por exemplo, o boletim escolar, faltas de professores e de alunos. As rodas de conversa culminaram em 
relatos de experiências de alunos trabalhando habilidades diversas, isto é, responsabilidade, compromisso, rotina 
de estudo, sensibilização a sua mudança de vida, além de resgate de vidas.   
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EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS — AO PÉ DA LETRA
Autoria: Lucilene Aparecida Brizolla Sena [lubrizollasena@gmail.com] 
Instituição: EMEF Duque de Caxias
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto busca mostrar como uma expressão idiomática pode enriquecer a fala, ser utilizada em momentos de 
humor, ironia, entre outros. Tem o intuito de levar o aluno a reconhecer as expressões idiomáticas que são utili-
zadas o tempo todo em diversas situações de fala, sejam elas formais ou informais. Compreender que não é possí-
vel traduzi-las. Mas que também existem em todos os idiomas. Perceber que não podem ser entendidas em seu 
sentido literal, mas que fazem muito sentido. Entender que é o contexto em que as expressões são utilizadas é que 
lhes atribuem sentido.

A ARTE DE OCUPAR OS ESPAÇOS 
EDUCATIVOS NA METRÓPOLE
Autoria: Paulo Roberto Magalhães [pmagalhaes627@gmail.com]
Instituição: EMEF Duque de Caxias
Área: Geografia

O trabalho foi realizado com o objetivo de aproximar os alunos do bairro do Glicério com a escola e a comunidade 
do mesmo local, pois, por décadas, todo o seu entorno foi esquecido. Os alunos da nossa EMEF Duque de Caxias 
não tinham conhecimento do entorno do bairro, sua história e não se apropriavam dos equipamentos educativos 
próximos a eles. A partir do projeto “Aula pública”, o qual foi incorporado durante o ano vigente (2017), com o 
nome “A arte de ocupar os espaços educativos na metrópole”, nossas aulas acontecem em todos os equipamentos 
educativos da cidade de São Paulo, fazendo assim, com que nos tornássemos pioneiros nessa aventura de tama-
nha importância para todos, principalmente por se tratar de um bairro violento e com problemas de ocupação 
urbana, como o Glicério. Percebi nas crianças uma vontade de desenvolver um projeto que trouxesse para elas 
suas decisões próprias, seus conhecimentos, habilidades e atitudes que foram adquiridos em função de suas expe-
riências, em contato com o meio em que vivem, e por meio das visitas aos espaços públicos que nos rodeiam. Há 
falta do espaço do brincar e de reconhecer-se no bairro tão próximo do marco da cidade de São Paulo, como a 
praça da Sé. 
Enfim, o projeto tem a finalidade de apontar como é possível transformar a educação a partir dos muros da escola, 
pois é esse o desafio na nossa EMEF Duque de Caxias.

CONSTRUÇÃO CIENTÍFICA A PARTIR DA PRÁTICA
Autoria: William Gonçalves [bio.william@gmail.com]
Instituição: EMEF Infante D. Henrique
Área: Ciências Naturais

Levantar questões. Esse foi o start para a implementação de uma nova metodologia no ensino de Ciências para o 
Ensino Fundamental II. Aproveitar a curiosidade natural dos adolescentes e instigar a novos questionamentos a 
respeito do mundo, com o máximo da autonomia estudantil, em que o professor é um facilitador/provocador 
estimulando a mente e o pensamento científico. 
As atividades seguem uma ordem bem simples de execução: prática, situação problema e teoria. No modelo se-
guido pelo professor, as experiências práticas chegam ao estudante bem antes da teoria, dessa forma ele se vê 
instigado a responder a questão levantada da maneira e com os recursos de que dispõe. 
Ao final de um ano de trabalho, os estudantes mostraram um amadurecimento muito grande e uma participação 
muito maior durante as aulas de Ciências. As aulas ficaram muito ricas com a participação dos alunos e se torna-
ram conversas, trocas e não uma via de mão única.
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DEMOCRACIA NA ESCOLA
Autoria: Fabiano dos Santos Silva [xfabianosantos@hotmail.com]

Instituição: EMEF Lions Clube
Área: Geografia

Diante da crise política que o Brasil enfrenta e da postura inadequada dos políticos no Congresso Nacional, fica 
clara a falência política que este país enfrenta.  
Observando essa problemática, é de suma importância implantar o projeto Democracia na escola, de maneira 
séria, responsável e imparcial, para que se resgate o valor da política, do político e da democracia.
Esse projeto visa a orientar os educandos na compreensão e no entendimento democrático da estrutura dos pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário, além dos órgãos fiscalizadores. Pretende também levá-los a conhecer o 
funcionamento e respectivas atribuições dos três poderes. Além disso, é nossa intenção orientar teoricamente e 
desenvolver estratégias no cotidiano escolar, para que na prática o educando desenvolva o hábito de cidadão 
participativo da vida política deste país. 
Deve partir da escola e do meio em que o aluno está inserido a orientação necessária para que nós tenhamos uma 
sociedade consciente e participativa da vida política. 

DIÁRIO VIAJANTE
Autoria: Marcela Dias Pereira Costa [anjomarcela@gmail.com]

Instituição: EMEF Lúcio Martins Rodrigues
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto envolve um diário compartilhado por todos os alunos de uma mesma sala e um livro, O diário de Zlata. 
Simultaneamente à leitura do livro, os alunos registram suas experiências no diário, que vai para a casa de cada 
um. O objetivo é tanto incentivar a leitura como a escrita, usando como inspiração a personagem, uma menina 
doce que vive na pele os horrores da guerra. 

PEB II INGLÊS
Autoria: Moisés Lopes da Silva [aessenciadosantuario@hotmail.com]

Instituição: EMEF Matteo Bei
Área: Língua Estrangeira: Inglês

O projeto apresenta uma prática motivadora do ensino da Língua Inglesa para 6°s anos, que é a de buscar o per-
sonagem boneco de neve em várias produções de ficção, como o Olaf do filme Frozen (USA); Parson Brown (UK) da 
música Frosty the Snow man, cantada por Michael Bublé e Rod Stewart e, finalmente por todos os alunos enquanto 
fazem atividades gramaticais, ampliam vocabulário, desenvolvem pronúncia, escrita, fala e a audição em relação à 
Língua Inglesa. Seminários criativos vão sendo apresentados a partir de pesquisa que inicia todo o processo, o 
qual vai num crescendo mágico, envolvendo todos os participantes... to be contiued... 

A EDUCAÇÃO DA MATEMÁTICA COMO 
FERRAMENTA TRANSFORMADORA

Autoria: Eliana Viviane Barbalho Leite Conceição [elianabarbalho@hotmail.com]
Instituição: EMEF Matteo Bei

Área: Matemática

Esse trabalho tem como base a minha caminhada na profisssão. Paulo Freire e Edgar Morin sempre foram meus 
grandes inspiradores para acreditar que é possível e também a Irmã Dolores.
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Tive a oportunidade de conhecer a Irmã Dolores na área continental de São Vicente, sempre lutou para que a co-
munidade do Quarentenário tivesse acesso a educação pública de qualidade e com ela aprendi muito a ser melhor.

DESCOBRINDO A TABELA PERIÓDICA
Autoria: Ana Paula Chiarioni de Sousa Martins [anachiarioni@yahoo.com.br]
Instituição: EMEF Pastor Joaquim Lopes Rodrigues — Prefeitura Municipal de São Vicente - SEDUC
Área: Ciências Naturais

O objetivo estabelecido para esse projeto foi agir integralmente pelo desenvolvimento do aluno, preservando os 
ganhos cognitivos, motores e sociais adquiridos durante o Ensino Fundamental, de acordo com as demandas 
trazidas pelo Ensino Médio, como: aumento do tempo de permanência em sala de aula; demanda mais abstrata 
das disciplinas e do ritmo da rotina escolar. As atividades foram pensadas de acordo com a  proposta de adaptação 
curricular significativa, sob criteriosa e sistemática avaliação das potencialidades do aluno, bem como do uso 
funcional dos recursos e mobiliário pedagógicos adaptados. A introdução desse trabalho no Ensino Médio atin-
giu os objetivos de forma satisfatória nas propostas de intervenção e adaptação curricular; no aumento da parti-
cipação dos professores e gestão escolar que validaram as ações pensadas para o aluno; na organização sistemática 
dos conteúdos/atividades e na efetiva participação do discente em seu desenvolvimento, gerando respostas edu-
cativas assertivas.

PARODIANDO MACHADO
Autoria: Tania Maria Soares [taniams12@yahoo.com.br]
Instituição: EMEF Pastor Joaquim Rodrigues da Silva
Área: Língua Portuguesa

O grande objetivo era ampliar o conhecimento literário de Machado de Assis pelo estudo de seus contos. Também 
se propôs analisar recursos de intertextualidade por meio da produção de paródias e outras manifestações artísticas. 

UMA AULA DIFERENTE COM LOCALIZAÇÃO 
NO PLANO CARTESIANO EM N
Autoria: Alvaro Alves Pereira [alvaro1949@hotmail.com]
Joiram Sobral Medeiros Henriques [joiram_26@hotmail.com]
Instituição: EMEF Prefeito Jorge Bierrenbach Senra
Área: Matemática

O sistema de coordenadas cartesianas, mais conhecido como plano cartesiano, foi criado por René Descartes com 
o objetivo de localizar pontos. Ele é formado por dois eixos perpendiculares: um horizontal e outro vertical que 
se cruzam na origem das coordenadas. É utilizado no nosso dia a dia, para atividades bem simples como localizar 
ruas em mapas, poltronas em cinemas, ônibus, aviões etc. O Google Maps utiliza o sistema de coordenadas. As 
atividades foram desenvolvidas para que o educando possa perceber e entender o sistema de coordenadas de uma 
forma dinâmica e divertida, fazendo a sua interação por meio de um software. O projeto possibilita  ao educando 
uma aprendizagem significativa, em que ele atua como protagonista na aquisição do saber, seja atuando de forma 
individual ou em grupo. 
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PROJETO FESTA DAS NAÇÕES
Autoria: Márcia da Costa Lima [marshatcb@gmail.com]

Instituição: EMEF Prof. Lucio Martins Rodrigues 
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto, desenvolvido no Ensino Fundamental II, visou a compreender as práticas de linguagem como pro-
dutos culturais, portadores de valores, interesses, relações de poder e perspectivas de mundo que estruturam a 
vida humana. Visou também a identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, 
refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da Língua Inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no 
mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. 
O trabalho foi avaliado por uma comissão da SEDUC-SV que visitou os estandes e fez uma análise da confecção 
das maquetes, organização do espaço e das informações, posicionamento dos alunos sobre temas pertinentes ao 
país pesquisado e as apresentações artísticas.

A PERIFERIA NOSSA DE CADA DIA
Autoria: Larissa Gonçalves Forster [lariforster@gmail.com]

Instituição: EMEF Prof.ª Marina Melander Coutinho
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visa a suscitar a reflexão sobre a identidade de cada um; explorar questões históricas e sociais relativas 
à periferia; promover a leitura de imagens que lidem com o tema; compartilhar leituras de autores marginais; re-
lacionar as leituras realizadas com a vida e o mundo dos alunos; reconhecer na periferia um lugar de criação e 
cultura; desenvolver a criticidade dos alunos. Buscamos despertar nos alunos uma sensibilização de ordem literá-
ria e social, de modo que pudessem se reconhecer seres periféricos, orgulhando-se de tal fato e tendo clareza do 
que isso significa. Por meio de questionários e questionamentos, poemas e contos, discussões, problematizações, 
provocações  e representações, pudemos fazer com que os alunos percebessem o lugar que ocupam do mundo e, 
ao mesmo tempo, aqueles que poderiam almejar. 

PLATAFORMAS DIDÁTICAS EM ÁREAS LIVRES
Autoria: Ricardo Abreu Paiva [educativopaodoceu@gmail.com]

Instituição: EMEF Prof.ª Vera Lúcia Machado Massis
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto visa a despertar o interesse científico do aluno por meio da criação de um ambiente multimídia vivo 
dentro do ambiente escolar. Foram construídas plataformas didáticas com diversos experimentos ao ar livre no 
pátio da escola, explorando todas as possibilidades científicas.  Foram usados materiais reciclados na maior parte 
das plataformas científicas, atingindo um custo mínimo e conscientizando para a sustentabilidade. Biografias de 
cientistas importantes foram afixadas permanentemente no pátio com um experimento relevante para o aluno 
realizar. Tais práticas motivaram os alunos nas áreas de pesquisa. 

FÓRUM DA SEXUALIDADE
Autoria: Elizabeth Rodrigues Santos Oliveira [betinhabiologia@gmail.com]

Instituição: EMEF Raul Rocha do Amaral
Área: Ciências Naturais

Comecei com esse projeto há 17 anos, porque vi a real necessidade de abordarmos no espaço escolar o tema Sexua-
lidade. O projeto foi aplicado nos anos finais do Ensino Fundamental II, visando à construção do conhecimento 
científico e ético das relações afetivas e sexuais. O início do trabalho se deu com a divisão dos educandos envolvi-
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dos em 10 grupos, compostos por 4 pessoas, cada grupo escolheu aleatoriamente um dos temas propostos, são 
eles: aborto, gravidez na adolescência, virgindade, homossexualismo e identidade de gênero. Foi proposto para 5 
grupos pesquisarem em diferentes mídias o tema a ser desenvolvido, de modo a abordarem-no com argumentos 
contra, e, para os outros 5 a mesma pesquisa, mas para se posicionarem a favor do tema. Durante esse processo, a 
professora se posicionou de forma mediadora, estimulando as construções de ideias e levando para os grupos 
matérias para a pesquisa. Foram realizadas várias rodas de conversa entre os elementos do grupo e entre os gru-
pos; usaram o Flip Chart para mostrar suas construções em leituras com frases, desenhos e casos reais. Foi feita 
uma apresentação do fórum na quadra da escola, com a presença dos educandos de outras salas como público, 
houve formação do júri por professores e colegas de sala, cada representante do júri com uma folha contendo os 
quesitos necessários para uma boa apresentação. A avaliação indicou 3 grupos com as melhores notas os quais 
foram presenteados por mera formalidade, porque os jovens adoram essa atividade. Os resultados foram excelen-
tes, os educandos demonstraram maturidade, responsabilidade, entenderam melhoraram o que é um ser ético e 
melhoraram a sua autoestima.

SEMEANDO O AMANHÃ: A HORTA COMO 
INSTRUMENTO FACILITADOR NO PROCESSO 
DE INCLUSÃO NO AMBIENTE ESCOLAR
Autoria: Marcos Roberto Fernandes de Almeida [marcosrfalmeida@hotmail.com]
Angélica Arcanja Vieira [angelicaarcanjavieira@hotmail.com]
Instituição: EMEF Raul Rocha do Amaral
Área: Ciências Naturais

A horta escolar tem como foco principal incluir os educandos com necessidades especiais no grupo. Utilizando 
diversas fontes e recursos de aprendizagem no manejo da horta, integrando-se ao dia a dia da escola e gera fonte 
de observação e pesquisa, exigindo uma reflexão diária por parte dos educandos envolvidos.
O projeto Horta escolar visa a proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas, por 
permitir práticas em equipe que exploram a multiplicidade das formas de conviver, ser, valorizar e compreender 
que cada indivíduo tem sua importância na sociedade.

PEDAGOGICAL GAMES
Autoria: Michelle Pupin [ppupin@hotmail.com] 
Instituição: EMEF República de Portugal
Área: Língua Estrangeira: Inglês

O projeto “Pedagogical games” objetiva proporcionar aos alunos da Rede Municipal de Ensino de São Vicente, um 
dia de aprendizado da Língua Inglesa, por meio de jogos pedagógicos.
Pretende valorizar a importância do brincar como metodologia de aprendizado e estimular a autonomia, a criati-
vidade — os jogos são produzidos pelos próprios alunos; há interação e colaboração, um aluno depende do outro 
para jogar. Eles aprendem brincando!  

DESENVOLVENDO HÁBITOS DE ESTUDO
Autoria: Alba Valéria da Silva Lima Antonioli [prof.albavaleria@gmail.com]
Instituição: EMEF Sebastião Tavares de Oliveira
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto visa a desenvolver hábitos de estudos nos alunos, utilizando planinhas, onde os alunos descreverão a 
sua rotina diária de estudos. Aprendem também várias técnicas de estudos, para que possam verificar com quais 
se identificam e quais podem ajudá-los em seu desenvolvimento (técnicas Pomodoro, Feyinman, blocos de tempo). 
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Também utilizam-se de um grupo em uma rede social para assistir aos vídeos sobre as técnicas de estudo e vi-
deoaulas posteriormente, sempre que quiserem. 

NOSSAS POESIAS
Autoria: Ana Maria José de Souza Scatini [ana_sca2@yahoo.com.br] 

Berenice de Lima Gomes [bdlgomes@gmail.com]
Soraia Regina Conceição Santos [tahiracan@gmail.com]

Instituição: EMEF Zulmira Cavalheiro Faustino
Área: Língua Portuguesa

O presente trabalho nomeado “Nossas Poesias” foi desenvolvido com alunos do 7º ano da EMEF Zulmira Cava-
lheiro Faustino no ano de 2017, pautado no uso da língua e da linguagem, nas modalidades escrita e oral. O 
projeto possibilitou aproximar os estudantes de textos poéticos por meio da leitura de poemas de autores consa-
grados e da cultura local. 
As etapas iniciaram-se na sala de aula em situações pedagógicas diversificadas, estendendo-se à sala de leitura e ao 
laboratório de informática, onde entraram em contato com textos, livros, revistas e vídeos da internet, materiais 
necessários e importantes para suas descobertas durante o percurso de pesquisa e produção.
Todo esse processo culminou na produção de um livro de poesias que fará parte do acervo da sala de leitura da UE 
(Unidade Educacional) e, por sugestão dos alunos, houve uma apresentação de coral.

RAÍZES AFRICANAS NA FORMAÇÃO 
DA CULTURA BRASILEIRA

Autoria: Danilo Fagundes Oliveira [danilofagoli@gmail.com]
Instituição: EMEIEF Duque de Caxias

Área: Atendimento à diversidade

O projeto Raízes africanas na formação da cultura brasileira tem como intenção analisar a influência cultural dos 
africanos no Brasil. Observa-se o intenso intercâmbio cultural ocorrido entre os escravos africanos, os indígenas 
e os europeus. Essas permutas culturais ocorridas por vários séculos durante o período colonial brasileiro contri-
buíram para a formação de uma cultura plural e bastante rica. Essa cultura, presente na sala de aula, devido a 
origem de cada estudante, é o corpus da pesquisa. Sobre ela, nos aprofundamos nos mais diversos aspectos para 
conhecer, entender e valorizar a contribuição dos mais diversos povos. Por fim, reconhecer a contribuição do 
outro e a origem da diversidade presente no dia a dia. 

BRASIL, MOSTRA A TUA CARA
Autoria: Angélica Arcanja Vieira [angelicaarcanjavieira@hotmail.com]
Marcos Roberto Fernandes de Almeida [marcosrfalmeida@hotmail.com]

Instituição: EMEIEF Duque de Caxias
Área: História

"Brasil, mostra tua cara" tem como objetivo abordar as heranças culturais indígenas e africanas na sociedade bra-
sileira, de modo a fomentar, entre os alunos, o orgulho de suas raízes e identidade, bem como o respeito da diver-
sidade cultural do nosso país. Esse projeto foi desenvolvido de forma interdisciplinar por meio de uma série de 
práticas que buscavam aguçar a criatividade e habilidades artísticas dos alunos, culminando em resultados que 
foram além dos muros da escola.
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CONHECENDO OS PONTOS TURÍSTICOS DE 
SÃO VICENTE  PELA LÍNGUA INGLESA
Autoria: Alexandre Veiga de Oliveira [alexandreveiga75@gmail.com]
Instituição: EMEIEF Duque de Caxias
Área: Língua Estrangeira: Inglês

O presente projeto visa a fazer um passeio pelos principais pontos turísticos da cidade de São Vicente, no litoral 
de São Paulo, não somente em Língua Portuguesa, mas principalmente em Língua Inglesa, por meio de um fo-
lheto distribuído gratuitamente na entrada do Parque Ecológico do Voturuá. Os alunos terão contato com o in-
glês ao conhecer doze pontos turísticos de sua cidade e identificar em frases descritivas palavras de sentido 
transparente com o português (as chamadas "palavras cognatas). O nosso intuito é demonstrar ao aluno que a 
língua estrangeira não está amarrada somente ao senso comum do conhecimento do verbo "to be", ou seja, ao seu 
aspecto gramatical e sim, a toda realidade que o rodeia. Mesmo que não tenha conhecimento aprofundado da 
língua, o aluno é convidado a participar de um passeio pela Geografia, História e Ciências  e perceber o quanto 
sabe (ou o quanto precisa saber) sobre a sua própria cidade não somente em seu idioma, mas em inglês também. 

CIRCUITO PATRIMONIAL E HISTÓRICO DO 
CENTRO DE RIBEIRÃO PRETO/SP
Autoria: Ulysses de Paiva Faleiros Neto [ulysses_historia@outlook.com]
Marcelo Gouveia de Araujo [dr.marcelo.g.araujo@bol.com.br]
Instituição: Escola Atheneu Lev Vygotsky / Serviço Social da Indústria - SESI - Unidade 259
Área: História

O projeto se constituiu na caminhada por um circuito histórico no centro do município de Ribeirão Preto/SP, 
acompanhando os patrimônios edificados existentes ali. Buscamos com essa proposta, oferecer aos alunos um 
vislumbre dos diversos momentos que tiveram vez no processo histórico do município e do Brasil e que foram 
eternizados em edificações que sobreviveram à ação do homem e do tempo. Assim, pretendemos despertá-los para 
a importância da preservação do patrimônio histórico. O passeio foi conduzido por um engenheiro, também 
formado em História, o que nos possibilitou ampliar as reflexões sobre a arquitetura dos edifícios. Os resultados 
foram satisfatórios, os alunos após o passeio demonstraram maior interesse pela disciplina de História e pela 
história do município.

PROJETO TEMPO — O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA
Autoria: Vicente Romeu Cianciarulo Longo [vicromelong@uol.com.br]
Instituição: Escola Bilíngue Pueri Domus
Área: Matemática

Este projeto, visa a apresentar ao aluno:
— a definição da grandeza física tempo, sua aplicação e medidas na cronologia histórico-científica, a simbologia 
a.C./d.C. e sua aplicação na medida de movimentos dos corpos;

— checar suas habilidades na confecção de um relógio solar, observar um modelo, projetá-lo em escala, desenhar a 
sua planificação numa folha A4, recortar, colar e saber ler as horas a cada hora do dia, mediante padronização e 
identificação da sombra solar nele projetada com as horas registradas em um relógio moderno;

— o aluno também deverá saber medir com um cronômetro o tempo que se leva para executar algumas tarefas 
práticas, como fazer um doce brigadeiro e lavar um carro (lavagem completa, com aspiração);

— finalizando, deverá calcular o valor da aceleração da gravidade terrestre (g=9,81 m/s2), usando um pêndulo 
simples, aplicando os conceitos de raiz quadrada, usar uma calculadora simples e identificar as causas dos erros 
nas medidas.
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A ESFERA PÚBLICA E O DEBATE:                             
A CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DA FALA

Autoria: Igor Costa Pereira de Souza [icostaps@gmail.com]
Instituição: Escola Bilíngue Pueri Domus
Área: Sociologia, Antropologia e Política

Nossa proposta foi fazer com que a prática da ocupação dos espaços públicos de debates seja realizada da maneira 
mais democrática possível, fornecendo aos educandos um contato inicial com temas de políticas públicas e suas 
diversas interpretações dentro de uma sociedade diversa. O objetivo geral do projeto, por sua vez, focou tanto no 
desenvolvimento de habilidades de pesquisa quanto de refinamento dos dados analisados. Temas como aborto, des-
criminalização de drogas, movimentos de empoderamento de corpos abjetos, ocupações de espaços públicos e pri-
vacidade nas relações virtuais tornaram-se ferramentas de discussão de dilemas da contemporaneidade, assim como 
possibilitaram uma maior familiarização com as práticas democráticas da dissensão.
Debater políticas públicas, por sua vez, se torna também, em aspecto micro, uma ferramenta de práticas de relações 
interpessoais e da formação da subjetividade de pessoas em níveis tanto do indivíduo quanto das coletividades.

FERRAMENTAS DIGITAIS INTEGRADAS: COLABORAÇÃO 
E APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (PBL)

Autoria: Danielle Lima de Vasconcelos [nanancalima@gmail.com] 
Caroline Campos de Oliveira [karoline_kampos@hotmail.com]

Instituição: Escola Bosque
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Os alunos participaram do III Fórum Verde Sul SP, apresentando uma maquete de cidade sustentável.
Esse projeto foi realizado por alguns alunos do 6º e 7º ano, que confeccionaram a maquete utilizando Lego, para 
diminuir a geração de resíduos, uma vez que as peças são reutilizáveis. Também confeccionaram um painel feito 
de material reciclável com informações sobre um futuro sustentável.
Para organizar as ideias e debaterem sobre o tema e a apresentação, utilizaram três ferramentas do Office 365 
(Microsoft): Word Online, o Sway e o Skype. O Skype foi usado para um debate sobre o tema com outra escola, 
situada em Londrina (PR). O Word serviu para, de forma colaborativa, definir que eixos temáticos seriam aborda-
dos na maquete. O Sway foi usado para a apresentação do trabalho, sendo compartilhado por meio de um link e/
ou QR code.

MÃOS DADAS: PROCESSO COLABORATIVO 
E EDUCAÇÃO PARA O TEATRO

Autoria: Adilson Doniseti Ledubino [adilson.ledubino@ecomunitaria.com.br]
Instituição: Escola Comunitária de Campinas

Área: Arte: Teatro

Esse trabalho apresenta possíveis caminhos para a utilização do processo colaborativo de criação teatral como 
metodologia ativa de ensino-aprendizagem. Artisticamente, é um modo de produção que visa à horizontalidade 
nas relações hierárquicas, com espaço democrático para todos se colocarem como criadores. Em contexto escolar, 
é uma estratégia eficaz no desenvolvimento de uma educação para e pelo teatro, caracterizada por rigor acadêmico 
e artístico, bem como pela amplitude do espectro que possibilita: criação autoral, transposição de linguagem e 
montagem de textos clássicos da dramaturgia, por exemplo. Incentivando o protagonismo dos estudantes, se 
mostra perfeitamente alinhada às teorias socioconstrutivistas e tem em autores como Paulo Freire, Augusto Boal 
e Bertolt Brecht importante base teórica. Alunos de 8° e 9° anos puderam vivenciar experiências estéticas e artís-
ticas marcantes, compartilhá-las com o público e construir conhecimentos sensíveis por meio do teatro. 
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PROJETO AMÉRICA LATINA: REFLEXÕES 
SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE
Autoria: Natália Goldschmidt Guidetti [natalia.guidetti@ecomunitaria.com.br]
Fátima Faleiros Lopes [fatima.lopes@ecomunitaria.com.br]
Instituição: Escola Comunitária de Campinas
Área: Geografia

Buscando o reconhecimento e a construção-reconstrução da identidade latino-americana marcada pela história 
comum de formação territorial, diversidade étnico-cultural, resistência social e manifestações linguísticas com-
partilhadas, o projeto interdisciplinar América Latina desenvolvido com os 8ºs anos da Escola Comunitária de 
Campinas contou com profissionais das áreas de Geografia, História, Espanhol, Artes Visuais e Fotografia. Com 
duração de cinco meses a partir de estudos em sala de aula, realização de estudo do meio, elaboração de material 
didático e apresentação, esse projeto faz refletir sobre a importância da temática e da interdisciplinaridade na 
construção da relação ensino-aprendizagem.

INTERCÂMBIO CULTURAL: ARTE POSTAL 
E ESCRITA DE CARTAS EM INGLÊS
Autoria: Magaly Farias Guimarães [magalyfariasguimaraes@hotmail.com]
Marillyn Rodrigues do Prado [pradomarillyn@terra.com.br]
Luciene Teodoro Casassanta Sousa [lucienetcs@gmail.com]
Instituição: Escola Comunitária de Campinas
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto é desenvolvido com o 7º ano do EF II em parceria Inglês e Artes Visuais. Nas aulas de Inglês, é desen-
volvida uma sequência didática que visa a trocar informações e experiências por meio de cartas, e-mails e fotos 
com escolas de outros países, visando a ampliar o conhecimento de outras culturas, promover o respeito às dife-
renças e utilizar o idioma em situações reais de comunicação. Nas aulas de Arte, os alunos trabalham com a Arte 
Postal enfocando a correspondência com valor artístico. Eles são motivados a criar postais abordando o tema 
Desenvolvimento sustentável e a compartilhar com um colega de outra escola e de outro país a sua produção. 
Enquanto forma artística, a Arte Postal transforma o modo de fazer e produz significados por meio da interação. 
Assim, o projeto interdisciplinar visa a mostrar que a arte pode ser um agente de transformação social, desper-
tando o senso crítico em todas as áreas do conhecimento e promover uma escrita real e significativa em inglês.

LITERATURA: FERRAMENTA DE INTERAÇÃO 
E PARTICIPAÇÃO EM CONTEXTOS 
SOCIAIS DE INTERLOCUÇÃO
Autoria: Maria Silmara Roveran [silroveran@ig.com.br] 
Silvia Regina Lopes Siqueira [silviculae@uol.com.br]
Instituição: Escola Comunitária de Campinas
Área: Língua Portuguesa

O discurso literário se configura a partir da articulação entre diferentes agentes: autor, público, contexto de pro-
dução e de circulação. Conhecer essa articulação permite ao aluno compreender por que um determinado texto 
literário filia-se a uma estética específica. 
A leitura e análise de textos literários permite identificar costumes, crenças e visões de mundo que marcaram dife-
rentes momentos da existência humana. O contato com essa diversidade humana e cultural registrada em histó-
rias imortais tem o potencial de amadurecer e enriquecer a perspectiva individual dos alunos, tornando-os pessoas 
preparadas para lidar com o diferente.
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O objetivo final é auxiliar o aluno a compreender que a linguagem, considerada em seu aspecto prático ou artís-
tico, é parte integrante de nossas vidas; é um instrumento indispensável, tanto para a aquisição de conhecimento 
em todas as áreas do saber, quanto para nossa participação nos mais diversos contextos sociais de interlocução.

O DIABO DOS NÚMEROS
Autoria: Juliana Facanali [juliana.facanali@gmail.com]

Instituição: Escola Comunitária de Campinas
Área: Matemática

A partir da leitura de um trecho do livro O diabo dos números, de Hans Magnus Enzensberger, os alunos foram 
instigados, em uma atividade planejada pela professora, a identificar e utilizar padrões numéricos para fazer pre-
visões a respeito co comportantento futuro de um sequência. Eles tinham à disposição calculadoras e durante seu 
uso puderam perceber suas limitações, bem como criar estratégias para lidar com tais limitações. Além disso, os 
alunos foram convidados a comunicar as conclusões obtidas de forma oral e escrita, utilizando para isso a lingua-
gem matemática, debatendo-as, argumentando, confirmando ou refutando-as.

BIODIVERSIDADE DA ESCOLA 
COMUNITÁRIA DE CAMPINAS 

Autoria: Dalila Figueiredo [dalila.figueiredo@ecomunitaria.com.br] 
Daniela Tullio Bellenzani Valbert [daniela.valbert@ecomunitaria.com.br]

Denise de Alemar Gaspar [denise.alemar@gmail.com]
Instituição: Escola Comunitária de Campinas

Área: Ciências Naturais

O projeto teve início no começo do ano letivo de 2017. As classes dos 4ºs  e 7ºs anos fizeram visitas monitoradas 
a áreas naturais de Campinas – Bosque dos Jequitibás e Trilha do Bonde (Joaquim Egídio), respectivamente — 
para uma sensibilização inicial e para observações e discussões sobre a nossa biodiversidade vegetal, animal e de 
microorganismos.
No ambiente da escola, materiais, como folhas, flores, frutos e animais associados e informações, como medidas 
das plantas, foram coletados e levados ao laboratório de Ciências para análise das suas principais características e 
identificação das espécies. Em sequência, no laboratório de Informática, os alunos organizaram fichas sínteses 
com as principais informações levantadas no laboratório de Ciências e complementadas por pesquisa em litera-
tura digital e em páginas especializadas na internet. Essas fichas foram inseridas em um banco de dados e podem 
ser acessadas via smartphone pelo sistema QR code.

THE SOUND OF MUSIC
Autoria: Maysa Rizzatti Gomes [maysa.gomes@escolaconcept.com.br]
Pedro Luiz de Mattos Rubiano [pedro.rubiano@escolaconcept.com.br]

Instituição: Escola Concept — Ribeirão Preto
Área: Arte: Música

O projeto "The Sound Of Music" surgiu do interesse dos estudantes em aprender a compor canções e compreen-
der os elementos que tornam uma música atemporal. Com isso, os alunos desenvolveram atividades relacionadas 
à pesquisa de canções que se tornaram hits de sucesso no Brasil e no mundo. Durante as atividades, um aluno 
mencionou que sua avó, que apresenta sintomas iniciais de Alzheimer, consegue acessar memórias e, assim, inte-
ragir melhor com a família quando escuta músicas da sua juventude. A partir disso, os educadores apresentaram 
aos alunos o documentário Alive Inside que mostra como a música tem o poder de acessar diferentes partes do 
cérebro, ajudando no tratamento de idosos com Alzheimer e outras demências senis. Após assistir ao documentá-
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rio, os estudantes decidiram fazer uma ação social em uma casa de repouso, utilizando a música como ferramenta 
para se conectar com os idosos.

ENSINO DE CIÊNCIAS COM UMA 
ABORDAGEM VIVENCIONISTA
Autoria: Felipe Otávio Nunes [felipeotavio.nunes@gmail.com]
Instituição: Escola do Max
Área: Ciências Naturais

A pedagogia vivencionista consiste em colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. O professor age 
como um facilitador. Para isso, essa abordagem trabalha com projetos. Os estudantes decidem um tema, baseado 
em sua curiosidade, esse tema não precisa ser relacionado com a disciplina. No caso apresentado, aplicado com os 
alunos do 6º ano no Ensino Fundamental, os estudantes escolheram estudar sobre o Canadá na aula de Ciências. Os 
estudantes elaboraram questões sobre o país a fim de buscar ideias que poderiam ser usadas para realizar um pro-
duto final. Durante a escolha, os alunos fizeram relações com o que poderia ser estudado em Ciências; nesse caso, 
decidiram estudar biomas. Assim, como produto final, os alunos propuseram confeccionar uma “pista de esqui” 
com lona, detergente e água, o que foi feito, permitindo que eles se divertissem “esquiando” durante a aula de Ciên-
cias, ao mesmo tempo em que aprendiam sobre características dos biomas.

METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIA 
NO ENSINO DE HISTÓRIA
Autoria: Victor Sobreira [victor.sobreira@me.com]
Instituição: Escola Granja Viana
Área: História

Atualmente, a discussão em torno de metodologias ativas está novamente em voga, agora pensando também o 
papel da tecnologia que está presente em nosso cotidiano nas salas de aula. A partir dessa reflexão, novas aborda-
gens surgiram, como ensino por meio de Steam (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) e diversas 
obras coletivas foram escritas nos últimos anos sobre o assunto. Contudo, é curioso constatar que até o momento 
o ensino de História está fora dessas discussões. Seria possível pensar o ensino de História a partir de metodolo-
gias ativas? E qual seria o papel da tecnologia? Dessa forma, o presente trabalho pretende abordar essas questões 
a partir de experiências desenvolvidas em sala de aula com estudantes do 7º ano.

INCLUSÃO ESCOLAR DE UMA 
ALUNA COM BAIXA VISÃO
Autoria: Gabriela Cordaro [gabrielac@lourencocastanho.com.br] 
Andrea Bivar Correa [andreab@lourencocastanho.com.br ] 
Ligia Pinheiro Paganin [ligiap@lourencocastanho.com.br ]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Atendimento à diversidade

Esse trabalho trouxe como proposta a inclusão escolar e social de uma aluna com baixa visão, do Ensino Funda-
mental II. 
Em um primeiro momento, o projeto pautou-se no componente curricular de Geografia, focando no aprendizado 
de conteúdos de climatologia, por meio de dois principais instrumentos: a produção de um diário de tempo at-
mosférico em formato de vídeo e o uso de climogramas táteis. 
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Após a realização desse trabalho, a aluna o apresentou para a turma, e uma avaliação trimestral formal, 100% em 
áudio, foi proposta para a estudante. 
Num último momento, foi aberta uma discussão e vivência com os alunos, com a participação da aluna com baixa 
visão, para refletirem sobre as condições dela e sobre a proposta de inclusão da escola. 
O projeto permitiu evidenciar as potencialidades, facilidades e até mesmo dificuldades da aluna, bem como pro-
duzir uma nova relação com os colegas, que puderam "olhá-la" de outra forma.

PAISAGENS DOS MEUS OLHOS!
Autoria: Giovana Luz [luzgiovana@gmail.com]
Valéria Rossi Domingos [valross@terra.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Geografia

Ao longo de 2017 foi desenvolvido com o módulo 3 (6° e 7° ano) um estudo sobre as regiões do Brasil e suas ca-
racterísticas ambientais, econômicas e populacionais. Durante o percurso, alunas e alunos tiveram diferentes 
descobertas e resgataram conhecimentos prévios em cada região abordada. 
Durante o estudo do meio, realizado em Ubatuba-SP, os alunos entraram em contato com algumas das pautas 
abordadas em classe e se dedicaram a organizar informações e refletir como mostrar esses conteúdos. Surgiu a 
ideia de construir um site com as informações, fotos e memórias das alunas e alunos a respeito das regiões do 
Brasil e de suas cidades de origem.
A Mostra Cultural da escola foi eleita como ocasião para apresentar o trabalho, que envolveu alunos desde Alfabe-
tização até o Ensino Médio. Houve diferentes níveis de envolvimento de cada ano, sendo que o módulo 3 em-
preendeu maior esforço em elaborar os conteúdos.

REHAB (REHABILITATION SOFTWARE): 
UTILIZANDO SCRATCH E KINECT PARA O 

AUXÍLIO DA REABILITAÇÃO MOTORA
Autoria: Rodrigo Lemonica Rosa [rodrigor@lourencocastanho.com.br]

Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Informática

O Rehab foi projetado e construído por alunos dos 7ºs anos da escola Lourenço Castanho, após uma demonstra-
ção durante a mostra cultural envolvendo games e programas elaborados utilizando o Scratch e o Kinect. Um mé-
dico fisioterapeuta sugeriu a esses alunos a produção de um software que pudesse ajudar médicos e pacientes 
durante as sessões de fisioterapia, permitindo interação dinâmica, capacidade e mais possibilidades terapêuticas. 
O objetivo do Rehab é disponibilizar aos pacientes uma atividade prazerosa e envolvente, culminando esponta-
neamente na realização dos exercícios fisioterapêuticos que antes o paciente não conseguiria fazer, através da 
realidade virtual. Pesquisas recentes indicam que o uso da realidade virtual promove ganhos funcionais significa-
tivos no tratamento e motivação dos pacientes. Os benefícios do tratamento com o uso da realidade virtual são: 
ganho de equilíbrio; coordenação; resistência; e força muscular.
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PECHA KUCHA: DESENVOLVENDO 
CONFIANÇA, ESPONTANEIDADE E ORALIDADE 
NAS AULAS DE INGLÊS DO EF2
Autoria: Tadeu Benedito Veiga Francisco [tadeuf@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto visa à utilização da ferramenta de apresentação Pecha Kucha, mundialmente difundida no mundo 
acadêmico e do trabalho, para o desenvolvimento de prontidão, espontaneidade e oralidade em alunos de Língua 
Inglesa no 8° ano do EF II. Por meio de slides de Power Point temporizados, os alunos devem apresentar fotos de 
fatos importantes/relevantes de suas vidas para os seus colegas e são desafiados a organizar toda a mensagem que 
desejam transmitir por meio de cada slide em exatamente 20 segundos, utilizando vocabulário, gramática, expres-
sões, pronúncia e entonação apropriados e coerentes com tal assunto. Tal trabalho pode ampliar a experiência dos 
alunos com o uso da Língua Inglesa de uma maneira real, relevante e extremamente interessante, ao promover 
troca de informações entre eles. 

CLUE — CONGRESSO LUMIAR PARA ESTUDANTES
Autoria: Graziela Miê Peres Lopes  [graziela@lumiar.org.br]
Instituição: Escola Lumiar Internacional
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Motivados pela participação no Congresso ICLOC Jovem, em 2016, os estudantes do Fundamental II decidiram 
organizar um "Congresso de Estudante para Estudante", para que as escolas da nossa região (município de Santo 
Antônio do Pinhal — interior de São Paulo) também tivessem a oportunidade de participar desse tipo de evento. 
Os desafios foram muitos: patrocínio, divulgação, adequação do espaço, organização da programação, criação da 
logística para realização de inscrições, entre outros. O CLuE (Congresso Lumiar para Estudantes) aconteceu em 
outubro de 2017.  O evento saiu melhor do que poderíamos prever, com a participação ativa e bem humorada de 
todos que estiveram lá (estudantes da Lumiar, estudantes de outras escolas, educadores e convidados). A equipe 
de estudantes organizadora do CLuE estava radiante no dia por ver tudo aquilo que planejaram se materializar. 
Após o evento, tiveram a oportunidade de avaliar o evento de forma qualitativa e quantitativa. 

MENDELEEV ENSINA A TABELA 
PERIÓDICA NO SÉC. XXI
Autoria: Tiago Coelho de Campos [tiagoccampos@yahoo.com.br]
Instituição: Escola Monteiro Lobato (São José dos Campos)
Área: Química

Este trabalho consiste no relato de uma experiência pedagógica em aulas do tema tabela periódica dos elementos 
químicos. Como forma de mudança na rotina e ambientação da aula, o professor caracterizou-se como o cientista 
Dmitri Mendeleev para construir uma perspectiva histórica do tema aliada a elementos próprios da natureza do 
conhecimento científico, como o dinamismo e o caráter criativo e colaborativo. Com a caracterização, foi percep-
tível a empolgação dos estudantes com a aula, na qual tudo poderia ser uma nova surpresa, mantendo-os em es-
tado constante de atenção e desejo de participação. A interação dos alunos com o personagem Mendeleev foi 
muito positiva, inclusive no momento da montagem de uma tabela periódica, organizando cartas de elementos 
químicos, imitando o princípio de organização da tabela original do cientista no século XIX. Também destaca-
ram-se a originalidade da proposta e os anseios dos estudantes por mais propostas diferenciadas de aulas. 
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TEATRO NA ESCOLA
Autoria: Carmem Silvia Cristoforo Nano [carmemsecco@yahoo.com.br]

Instituição: Escola Prof. Luiz Rosa
Área: Arte: Teatro

Esse projeto visa a levar os alunos a apreciarem o texto produzido por eles e pelos colegas na arte teatral. Propõe 
também incentivá-los a ter autonomia na construção de cenários, figurinos e sonoplastia, reaproveitando diver-
sos materiais recicláveis; valorizar o trabalho em equipe, respeitando a individualidade de cada um. Está voltado 
para levar a arte e a cultura para a vida, transformando-as em um estilo cultural. 

PROJETO JORNAL — SÉCULO XX EM FOCO
Autoria: Maria Cláudia Brombal [claudiabrombal@yahoo.com.br]

Instituição: Escola Prof. Luiz Rosa
Área: Língua Portuguesa

Projeto Jornal — focado no século XX explora as grandes transformações vividas pelo ser humano nos campos da 
atualidade, esportes, ciências, cenário político e as relações do ser humano e a natureza e tecnologia, por meio da 
leitura, observação crítica e produção de notícias.

REVISTA ELETRÔNICA
Autoria: Maria Josefa de Jesus Batista Dias [maria.bdias1@gmail.com]

Instituição: Escola Prof. Luiz Rosa
Área: Língua Portuguesa

O objetivo do projeto da revista eletrônica é criar um veículo de comunicação reunindo todos os gêneros textuais 
estudados durante o ano letivo, estimulando os alunos à prática de produção de textos. 
União da teoria e da prática no universo da escrita: após a aplicação teórica das técnicas de escrita de cada gênero 
textual, os alunos produziam os textos que foram revisados e selecionados para a publicação.
O resultado do trabalho foi a publicação dos textos na Revista eletrônica no portal da escola, onde todos os alu-
nos tinham fácil acesso para a apreciação dos trabalhos produzidos pelos colegas. 

CAMERAÇÃO — UMA PROPOSTA EDUCOMUNICATIVA
Autoria: Rafael Tinel Simões de Almeida [rafael.tinel@gmail.com] 

Instituição: Escola Projeto Vida
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Escutar, aprender a se expressar e transmitir ideias tornou-se essencial na vida dos novos profissionais que lidarão 
com um mundo conectado, onde o diálogo é cada vez mais exigido. Estimular a produção de vídeo pode ser um 
dos caminhos possíveis para incentivar o jovem a criar e falar do seu cotidiano. No curso camerAção, em sua edi-
ção de 2017, os jovens produziram curtas, ficcionais e documentais, a partir do olhar educomunicativo. Investiga-
ram o contexto escolar e a partir da reflexão entenderam que existe uma dúvida comum entre eles: “O que é ser 
adolescente?”. Essa questão deu um norte para a produção do documentário Ser adolescente, que fala de temas 
presentes no dia a dia dos jovens, como a amizade, a escola e a tecnologia. 
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FRAGMENTOS DE MIM - IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO
Autoria: Aline Tamara Cintia Duarte da Silva [aline.silva@escolapv.com.br]
Priscilla Barranqueiros Ramos Nannini [priscilla.nannini@escolapv.com.br]
Cristina Costa [cristina.costa@escolapv.com.br]
Instituição: Escola Projeto Vida
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O desenvolvimento de algumas habilidades no 6º ano é foco para a ação dos professores no novo segmento. É im-
portante que o aluno possa dar continuidade à construção de sua identidade, por meio da reflexão das dimensões   
cognitivas, sociais, afetivas, físicas, culturais, além de suas preferências, facilidades, dificuldades etc. Outra aborda-
gem se faz por meio da construção de diferentes formas de narrativas de si para reconhecer-se como sujeito e parti-
cipante de um grupo, explorando os diferentes papéis que pode exercer nele, percebendo o quanto, nesse movimento, 
se constitui e ao mesmo tempo é constituído por esse grupo, como também auxilia em sua construção. Incentiva-se 
o educando a apresentar-se individualmente e por meio de representação coletiva, utilizando a comunicação oral, 
escrita e artística. 

PROJETO MONOGAFIA
Autoria: Thandara Garcia Ravelli [thandara.ravelli@escolapv.com.br]
Tathiana Almeida Muricy [tathiana.muricy@escolapv.com.br]
Camila Nardoni De Oliveira [camila.nardoni@escolapv.com.br] 
Instituição: Escola Projeto Vida
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto Monografia foi proposto com o objetivo de favorecer a produção da escrita de uma monografia, levando 
em consideração as condições de produção, de maneira a proporcionar o desenvolvimento do pensamento inter-
disciplinar para resolução de problemas do século XXI. Para isso, os alunos elaboraram cada etapa da monografia 
(introdução, desenvolvimento e conclusão), resultando em duas versões, com contribuições do professor orienta-
dor para chegarem na versão final do trabalho escrito. Por fim, os alunos foram avaliados: por uma banca exami-
nadora, por uma apresentação oral, pela escrita da monografia e por uma autoavaliação, por meio de rubricas.

AUTONOMIA E LIÇÃO DE CASA
Autoria: Solange Maria Mick [solange.mick@escolapv.com.br]
Instituição: Escola Projeto Vida
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto visa a trazer um olhar mais reflexivo no que tange o trabalho dos alunos fora da sala de aula — a lição 
de casa. Incontestáveis e bem-vindos são os desafios e demandas que o século XXI trouxe para a educação. Entre 
eles, a nossa missão de formar alunos mais autônomos, protagonistas, críticos e responsáveis pelo seu próprio 
processo de aprendizagem. Refletimos sobre a lição de casa. É necessário ainda dar lição de casa? Toda lição de 
cada é mesmo essencial? Uma mesma lição de casa contempla as necessidades de todos os alunos do mesmo 
grupo? O aluno pode escolher não fazê-la? Pensando nessas questões e acreditando que nossos alunos têm sim o 
poder de escolha em seu processo e desenvolvimento, resolvemos trazer uma nova prática na indicação dessas li-
ções, rompendo com o tradicionalmente conhecido "compulsório".  Os resultados foram surpreendentes.
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CINE PV: AÇÃO E REFLEXÃO
Autoria: Henny Cordeiro [henny.cordeiro@escolapv.com.br] 

Camila Nardoni [camila.nardoni@escolapv.com.br]
Instituição: Escola Projeto Vida

Área: Outra: Cinema reflexivo

Esse projeto visa a criar nos alunos a autonomia em produzir bons momentos de discussões enriquecedoras, além 
de proporcionar a autocriticidade diante dos mais diversos assuntos. Acredita-se na capacidade que adquirem em 
superar desafios e cada vez mais atingir outros alunos, adultos, que não possuem essa prática. Esse projeto é rea-
lizado com alunos do Fundamental II, o que proporciona o envolvimento de diferentes faixas etárias para um 
único foco. Além disso, também traz às famílias e ex-alunos um momento de proximidade com seus filhos e es-
paço escolar. Poder vê-los descobrindo os próprios pensamentos, a escuta ativa, a resolução de problemas, o pen-
samento crítico, a autonomia tem sido a maior riqueza desse projeto. 

AULA INVERTIDA E O DESENVOLVIMENTO 
DA AUTONOMIA 

Autoria: Luciene de Sousa Braga Batista [lucienes.mat@gmail.com] 
Instituição: Escola Santi

Área: Matemática

Essa atividade tem como objetivo principal trabalhar conhecimentos relacionados às cevianas do triângulo e de-
senvolver habilidade de investigação, análise  e sistematização de conhecimentos. Além disso, é objetivo também 
promover o protagonismo do aluno, expondo-o a situações que demandam autonomia e organização. Desenvol-
vida com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II, ela está dividida em três etapas, norteadas por roteiros que 
se complementam numa progressão contínua de dificuldade.  São utilizadas videoaulas, construções com régua e 
compasso e perguntas norteadoras cujo papel é fundamental para a potencialização do trabalho. O aprendizado 
por meio da aula invertida acontece de forma diferente da tradicional, o que possibilita momentos de interação e 
explicação motivados pelas demandas trazidas pelos alunos. Assim, o papel do professor, bem como a postura do 
aluno se destacam, imersos num contexto em que o mais importante é o aprender a aprender.

FOI NA REAL
Autoria: Sheldon Pereira de Assis [sheldon.assis@gmail.com] 

Roberto Augusto do Prado Ribeiro [robertoapribeiro@gmail.com]
Instituição: Escola SEB

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Partindo do principio de que vivemos em uma sociedade permeada por notícias diversas, e muitas delas falsas 
(fake news), potencializadas pela expansão dos meios de comunicação, os jovens são levados, cada vez mais, a 
acompanhar os noticiários, tanto escritos quanto televisionados.
Como educadores, nos preocupamos em preparar nossos alunos para enfrentarem os novos desafios que a sociedade 
lhes propõe. A análise, interpretação e produção de noticias é um desses desafios.
Portanto, pretendemos oferecer por meio do projeto “Foi na real” condições necessárias para que os educandos te-
nham habilidades e competências para utilizar de maneira correta e integral essa linguagem usada pelos noticiários.

 731  

 732  

 733  



286INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

JOGANDO COM A LÍNGUA PORTUGUESA
Autoria: Adriana Alves Mendes [adriana.alves@sebsa.com.br]
Instituição: Escola SEB
Área: Língua Portuguesa

Os jogos tornam–se uma ótima ferramenta para chamar atenção do aluno para o processo ensino-aprendizagem.
Eles proporcionam uma abordagem diferente para o desenvolvimento das competências cognitivas.
Trabalhar com jogos educativos auxilia os educandos a manter a concentração e a render mais. 

METODOLOGIA DIVERTIDA NA 
CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS
Autoria: Soraya Nascimento Apolori Krause [sorayaapolori@hotmail.com]
Instituição: Escola SEB
Área: Matemática

O uso da tecnologia por meio do aplicativo possibilitou uma forma de aprendizagem fantástica, instigando a 
curiosidade dos alunos.
Os estudantes não focaram apenas na criação de vídeos para correção dos exercícios, mas utilizaram o aplicativo 
para outros fins, tais como: filmes e teatros. O objetivo do projeto foi alcançado, uma vez que os educandos pude-
ram observar que a correção de exercícios também pode ser divertida e prazerosa.

HERÓIS DO BEM
Autoria: Núbia Dias Costa [nubiartes@gmail.com] 
Instituição: Escola SEB — SEBCOC
Área: Gestão da aula

Esse projeto visou a observar materiais utilizados nas composições da Pop Arte e do artista contemporâneo Vik 
Muniz; a construir composições coletivas; manusear objetos com destreza observando cores e formas; além de 
conhecer materiais diversificados e manipulá-los com autonomia. Também teve por objetivos explorar o gesto nas 
produções plásticas; utilizar nossas coleções para produções plásticas; reconhecer a própria contribuição nas ati-
vidades coletivas; por meio do projeto social
Os alunos deram um novo  significado às nossas produções; além de expressar opiniões sobre o trabalho, conhe-
ceram a realidade de pessoas que vivem em situação de descaso público. 
Ao construirmos as obras que se intitularam Heróis do Bem, criamos a possibilidade de produzir atividades plás-
ticas com materiais variados e inusitados, e, principalmente, olhar para o outro com compaixão. 

PBL — POTION EXPLOSION
Autoria: Luís Henrique Rosa Vital Brasil Bogado [bogadomatematica@gmail.com] 
Instituição: Escola SEB Dínatos
Área: Matemática

Potion Explosion é um jogo familiar, com uma boa dose de estratégia. Os jogadores podem escolher tiles de re-
ceita e comprar bolas coloridas de ingredientes a partir do distribuidor a fim de completar suas poções mágicas. 
O jogo tornou-se um grande sucesso. Sua dinâmica simples, sem deixar de lado a estratégia, chamou a atenção 
dos board gamers. Mas uma reclamação alertou a empresa: o jogo comporta apenas 4 jogadores. Nesse projeto, os 
alunos fazem parte da Equipe de Criatividade e Desenvolvimento de Jogos e precisam resolver tal problema. Qual 
a melhor opção? 5, 6 ou 8 jogadores? A partir dos conceitos de proporção, regra de três, pesquisa de mercado, e 
debates, eles precisam, em grupo, decidir qual a melhor opção e lançar uma adaptação. Após essa decisão, devem 
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apresentar seu projeto para o corpo diretivo. A equipe com o melhor projeto vence. O projeto foi uma excelente 
experiência. Os resultados das apresentações, bem como da prova, foram acima da média, e a motivação dos alu-
nos é impagável!

A ARTE DO CORPO
Autoria: Grazielle Cãndida Cláudio [grazicandida37@gmail.com]

Kobe Odaguiri Enes [kobeodaguiri@hotmail.com]
Instituição: Escola SEB Dínatos

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Uma conversa entre professores gerou a vontade de realizar uma prática pedagógica diferenciada, utilizando Arte 
e Ciências (emoção e razão), como forma de demonstrar o conhecimento adquirido em sala em aula. Os resulta-
dos foram superiores às expectativas.  

A IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO BIOLÓGICA
Autoria: Kelly de Amorim Rocha Peixoto Almeida [karpalmeida@hotmail.com]

Instituição: Escola SEB Maceió
Área: Ciências Naturais

Uma cartela plastificada com as imagens de diversos tipos de seres vivos foi o pontapé inicial para o reconhecimento 
da importância da classificação biológica para o estudo didático dos seres vivos. 
Após a exposição dos conceitos de classificação, critério e taxonomia, os alunos foram desafiados a construir sua 
própria classificação biológica seguindo critérios estabelecidos por eles. Analisando as classificações existentes por 
meio de uma breve pesquisa na internet, os grupos chegaram a uma decisão. Dois deles coincidiram ao criar uma 
classificação já existente — a de Aristóteles. 
A partir do debate acerca dos critérios estabelecidos, foram apresentados os critérios da classificação atual, bem 
como suas categorias taxonômicas e suas regras de nomenclatura. Dessa vez, em posse do conhecimento construído, 
os alunos organizaram os seres vivos representados na cartela de acordo com a classificação biológica atual.

ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA, 
CONSTRUINDO UM FUTURO SAUDÁVEL
Autoria: Maria Edvania dos Santos Barbosa [vania_hand@hotmail.com] 

Juliana Borges da Silva [julianaborgesedf@gmail.com]
Instituição: Escola SEB Maceió

Área: Educação Física

Esse projeto visa a despertar a importância de uma boa alimentação para o ser humano, independentemente da 
sua idade e classe social, possibilitando com isso uma autonomia na descoberta dos diferentes conhecimentos ad-
quiridos pelos  nossos alunos na escolha da sua qualidade de vida durante seu ciclo vital.
A distribuição do projeto em momentos práticos e teóricos fez com que o envolvimento das nossas turmas fossem de 
maneira alegre e participativa, tendo sido produzidos lindos e talentosos trabalhos durante todo o caminho proposto.
Nossa culminância teve a participação de 100% das turmas envolvidas abrilhantando assim ainda mais o nosso 
projeto.
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CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE 
COM O DOMINÓ MEXICANO
Autoria: Fábio Salgueiro Barbosa da Silva [fabinhosalgueiro@hotmail.com]
Instituição: Escola SEB Maceió
Área: Matemática

Essa aula tem o compromisso de demonstrar de forma divertida e direta a importância dos critérios de divisibili-
dade e múltiplos dos números naturais. A utilização do dominó com 91 peças deixou o projeto mais desafiador. 
O encaixe das peças foi realizado de acordo com as propostas dos conceitos preliminares e foi fundamental para 
uma melhor fixação do conteúdo por parte dos alunos.

OLHA O TEMPO — POR DENTRO DA METEOROLOGIA
Autoria: Maria Claudia Pontes Pedrosa [mariaclaudiapp@hotmail.com]
Instituição: Escola SEB Maceió
Área: Atendimento à diversidade

Esse material tem o objetivo de trabalhar de forma concreta e prazerosa o estudo e conhecimento  de dados me-
teorológicos e previsões de tempo. Utiliza para tal finalidade a interdisciplinaridade com o auxílio da Geografia, 
Língua Portuguesa e Arte, além do uso da tecnologia para as pesquisas e organização de dados coletados. As pre-
visões diárias do tempo são vistas em telejornais de forma diferente, pois após a realização desse trabalho, os 
alunos conseguem entender e conhecer os dados e símbolos que são empregados nas previsões de tempo e apren-
dem que são de extrema importância para nossas programações diárias. 

PROJETO DA FORCA GEOGRÁFICA
Autoria: Daniel Gimenes [danigimenes79@gmail.com]
Instituição: Escola SEB Thathi
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto visa a despertar o conhecimento no aluno por meio de um gamefication, no qual ele irá jogar o famoso 
jogo de "forca", tão conhecido por nós educadores, pelos pais e alunos desde a década de 1980. Desenvolvido pelo 
professor, o jogo traz novidades como dez palavras sendo jogadas simultaneamente, com três rodadas extras, e 
que cada uma representa um ponto importante da matéria. Cada palavra aberta recebe a explicação por parte de 
um dos membros da equipe, ou mais, sendo feito de forma randômica, sem repetir os mesmos alunos nas palavras 
seguintes. Após o término da atividade, os grupos são estimulados a fazer uma redação, utilizando as palavras 
utilizadas durante o gamefication, onde irá organizar os conhecimentos sobre a matéria estudada e entregar ao 
professor para receber nota e correção posteriormente.

 RIOS DESCOBERTOS: DESLOCANDO 
OS LUGARES NA SALA DE AULA
Autoria: Andréia Cristina Silva de Paula [andreia_letraseflores@yahoo.com.br]
Instituição: Escola Vera Cruz
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse trabalho tem como objetivo relatar uma prática de sala de aula, vivenciada no 6º ano do Ensino Fundamental, 
na área de Estudos Sociais, sob o tema hidrosfera. Nossa intenção foi propiciar ao estudante  o aprofundamento do 
conteúdo, a partir de um processo de investigação autônoma, em que novas questões pudessem impulsionar a con-
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tinuidade do trabalho e demandar a produção de registros autorais e eficientes para a construção do conhecimento 
e posterior comunicação aos demais colegas da sala. Pretende-se compartilhar, a partir de um recorte da sequência 
didática, o processo de investigação do professor como (des)articulador de aprendizagens e suas intervenções no 
caminho que  percorreram os estudantes para a construção autônoma do conhecimento. 

APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PROJETOS: REFORÇANDO A ATUAÇÃO 

DA ESCOLA EM SUA COMUNIDADE
Autoria: Janaína Katinskas [profjanainakatinskas@gmail.com]

Victor Fiorotti [victorffiorotti@gmail.com]
Instituição: Escola Villare

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Repensar a função social da escola torna-se imperativo nos dias atuais. Em consequência, repensar o papel que as 
aulas de projetos em Língua Inglesa têm em nossa comunidade escolar também se faz necessário. Partindo-se da 
metodologia ativa de ensino propagada pelo PBL (Aprendizagem Baseada em Projetos), propusemos aos nossos 
alunos dos 6ºs anos que mapeassem problemas e questões sociais relevantes em nossas comunidades e planejas-
sem efetivamente soluções possíveis. Dessa maneira, as relações de ensino-aprendizagem perpassaram diferentes 
conteúdos formais e integraram, ao final, diversos saberes. Para além disso, nossos alunos puderam compreender 
o papel de um projeto enquanto ferramenta transformadora da sociedade, por meio da aprendizagem colabora-
tiva e participativa.

BILINGUAL WEEK — WHAT CAN WE TEACH IN ENGLISH?
Autoria: Celso Ferraz Gonçalves [celsoferraz@prof.educacao.sp.gov.br]

Instituição: Escola Villare
Área: Língua Estrangeira: Inglês

E se você tivesse que ensinar a outros alunos algum conteúdo que estivesse aprendendo, só que em inglês? Com 
essa pergunta em mente e com os objetivos de expandir o conhecimento em inglês, colocar em prática os pressu-
postos do PBL (Abordagem Baseada em Projetos) e proporcionar aos nossos alunos o estabelecimento de etapas, 
a criticidade e o poder de escolha, trabalhando a melhor maneira de compartilhar seu conhecimento, demos iní-
cio ao nosso projeto Bilingual Week - what can we teach in English?. 
Aprender uma nova língua oferece benefícios que vão muito além de viagens ao exterior e de ter melhores oportu-
nidades. Esse projeto teve o intuito de integrar o Inglês com outras disciplinas e, a partir de uma questão desafia-
dora, oferecer aos nossos alunos não apenas o aprimoramento de vocabulário e estruturas, mas colocar em prática 
todo conhecimento  e competências adquiridos durante a pesquisa. Diferentes temas, habilidades do século  XXI 
como autonomia, resolução de problemas e decisões em grupos foram essenciais e nortearam nosso projeto do 
começo ao fim. Alunos de 7ºs e 8ºs anos foram professores de outras turmas e adaptaram  conhecimento, língua 
e atividades de uma maneira incrível. 
What about knowing more about it? Join our session! 
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PROMOTING ARGUMENTATION THROUGH 
MEANINGFUL DEBATE PRACTICES
Autoria: Vagner da Silva Bacarim [vagnerbacarim@gmail.com]
Instituição: Esfera Escola Internacional
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse workshop tem como objetivo demonstrar como promover a argumentação por meio de práticas estruturadas 
de debate. Os atendentes serão conduzidos através das etapas de planejamento, execução e reflexão de uma se-
quência de atividades significativa e envolvente, que promoveu o empoderamento dos alunos e ajudou a conscien-
tizá-los sobre algumas das suas fraquezas e pontos fortes quando se trata das artes da retórica e da dialética.
Amostras de prática serão apresentadas, juntamente com modelos e rubricas de avaliação.

PROJETO EM AÇÃO - POEMAS
Autoria: Lúcia Junqueira Caldas Lacerda de Oliveira [lucia.oliveira@cda.colegiodante.com.br] 
Rodrigo Abrantes da Silva [absilva.rodrigo@gmail.com]
Instituição: Esfera Escola Internacional
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto visa a formar leitores aptos a interpretar e compreender as diferentes formas de expressão do gênero 
poema. A leitura e a interpretação de textos poéticos são feitas de forma lúdica, com a participação ativa dos alu-
nos no processo criativo da versificação. Nesse contexto, o projeto visa à familiarização e aproximação desses jo-
vens alunos, a fim de levá-los a apreciar suas próprias produções e as dos demais colegas. 
Com o intuito de valorizar a arte e a fruição da expressão poética em seus variados estilos, os alunos foram levados 
não somente a criar seus versos, mas também compartilhá-los por meio de declamações, leitura dramática, leitura 
com suporte visual de cartazes e poemas musicados. Os alunos foram instruídos a adequar a linguagem e o formato 
de cada apresentação conforme os segmentos de colaboradores da escola, que serviram como seus públicos-alvos. 

EMPATIA EM UMA ESCOLA HUMANIZADORA
Autoria: Roseli Ribeiro [cpef2@esicolegiosaojose.com.br]
Ana Carolina Gomes [orientacao@esicolegiosaojose.com.br]
Maria Iolanda de Benedetto
Instituição: ESI Colégio São José
Área: Orientação educacional: empatia em uma escola humanizadora.

Empatia é fazer uma viagem para fora de si na tentativa de enxergar as situações da vida de uma outra pessoa sob 
o ponto de vista dela; e, ao mesmo tempo, procurar estar isento de seus pontos de vista individuais. É ser capaz de 
sentir ou entender o que a outra pessoa está sentindo. É desenvolver um olhar fraterno e respeitoso. 
Nos encontros com os alunos dos 8ºs anos, por meio de vídeos, dinâmicas e jogos, discutimos a importância de 
lidar com as próprias emoções, conviver e interagir de forma empática.
Quatro encontros muito intensos, cheios de emoção e aprendizado!
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DIDÁTICA COSAC: UMA NOVA 
DINÂMICA EM SALA DE AULA

Autoria: Flavio Monteiro Cosac [flaviocosac@gmail.com]
Instituição: FIAP School

Área: Geografia

Numa época em que o professor busca sua reinvenção, rivalizar com as tecnologias mostra-se perda de tempo e me-
diação transforma-se numa possibilidade. Fomentar a pesquisa, direcionar os debates e criar responsabilidades nos 
alunos dentro do processo de aprendizagem impactaram minhas aulas e me tornaram um professor melhor.

INTERCÂMBIO CULTURAL: UM PROJETO, 
UMA AGÊNCIA, UM APRENDIZADO

Autoria: Flavio Monteiro Cosac [flaviocosac@gmail.com]
Instituição: FIAP School

Área: Geografia

Apropriar-se da cultura de um país, criar uma agência virtual de viagens, formular um roteiro turístico e vender 
uma proposta de intercâmbio cultural. Planejamento de trabalho, pesquisas específicas, estratégias de apresenta-
ção, postura mercadológica, estas são algumas das habilidades trabalhadas nesse projeto.

CONSTRUINDO A HISTÓRIA COM IMAGENS
Autoria: Danyella Dorazio [professoradanyella@gmail.com]

Instituição: FIAP School
Área: Geografia

Em um mundo conectado e de rápidas informações é difícil conseguir fazer com que os alunos estudem e se 
aprofundem nas disciplinas escolares. Diante desse problema, o projeto “Trabalhando a História com imagens” 
tem como objetivo tornar o estudo da disciplina de História atrativa. Para isso os alunos de 6º a 9º ano, orienta-
dos pela professora dessa disciplina, desenvolveram um canal no YouTube, com vídeos educativos que auxiliarão 
a compreensão e o aprofundamento dos conteúdos vistos em sala.

SCRAPBOOK
Autoria: Adriana Vidal [adrianagav@hotmail.com]

Rosana Graziano [profrosana.graziano@fiap.com.br]
Instituição: FIAP School

Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto visa a produção impressa ou digital de um scrapbbok. A ideia é que esse material seja guardado e visto 
no futuro para que os alunos comparem seus pontos de vista. Foram produzidos textos, mediante temas trazidos 
pelas professoras, os quais foram corrigidos e posteriormente transformados em páginas de scrap. O resultado 
foram lindos trabalhos que, com certeza, serão guardados por eles.
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DESACELERANDO A MODA
Autoria: Jussara de Macedo [jotaemef@gmail.com]
Instituição: FIAP School
Área: Língua Portuguesa

O consumo da moda faz, inevitavelmente, parte do universo dos adolescentes, no entanto, desconhecem como é 
produzida e os efeitos no planeta. Como a moda não deixará de ser consumida e alternativas viáveis são necessá-
rias, desenvolvemos o projeto Desacelerando a moda, que pretendeu fazer desse consumo um consumo cons-
ciente. O projeto começou com a busca de informações que levassem à compreensão de desde o que é fast fashion 
até de como se descartam roupas. A produção contou com atividades como textos e ilustrações com retalhos de 
tecidos para um livro; instalação com grandes etiquetas informando sobre a produção e o impacto ambiental dos 
tecidos sintéticos e com vídeo produzido pelos alunos; lojinha para trocas de roupas usadas; recebimento de 
roupas usadas para doação; oficina de customização de roupas utilizando a técnica do estêncil. O trabalho foi 
divulgado em uma página criada no Facebook e em um panfleto. A transformação na relação do aluno com a 
moda foi a marca do projeto.

CARD´S COPA DO MUNDO 2018
Autoria: Jefferson Lemos Silva [pro11057@cefsa.edu.br]
Instituição: Fundação Salvador Arena
Área: Geografia

Um jogo de cartas envolvendo as disciplinas de Geografia e Educação Física, no qual se abordam conceitos trabalha-
dos em sala de aula pelas duas disciplinas, tendo como tema o Mundial de Futebol de 2018, que ocorrerá na Rússia.
O jogo consiste em adquirir todas as cartas dos adversários por meio de escolhas que envolvem conceitos geográ-
ficos característicos de cada nação que participará da Copa.

MÁRIO DE ANDRADE E O MODERNISMO NO 6º ANO
Autoria: Paulo Henrique Gonçalves Oliveira da Silva [paulohgi@hotmail.com] 
Ana Marta de Santana [anams@gracinha.g12.br]
Diogo da Silva Nascimento [diogosn@gracinha.g12.br]
Instituição: Gracinha — Escola Nossa Senhora das Graças
Área: Língua Portuguesa 

“Mário de Andrade e o Modernismo no 6º ano” tem como objetivo apresentar autores clássicos aos alunos do 
Ensino Fundamental. O projeto inicia-se com a leitura do livro O Mário que não é de Andrade, da escritora Luciana 
Sandroni com ilustrações de Spacca (São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2001), com a proposta de os alunos, 
por meio da narrativa ficcional, conhecerem a vida e a obra de Mário de Andrade. Após a leitura, são realizadas 
pesquisas sobre a multiplicidade da vida do escritor (músico, poeta, romancista, folclorista, pesquisador, fotó-
grafo etc.) e o movimento modernista no Brasil. Após esse processo, esperamos que os alunos conheçam também 
outros autores brasileiros como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Fer-
nando Sabino e que, assim, construam um repertório a ser aprofundado nas séries finais do Ensino Médio.
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APLICAÇÕES PRÁTICAS SOBRE ÂNGULOS
Autoria: Gustavo Gomes Moreno Senhora [gustavo.senhora@gmail.com]

Marcelo Oliveira Filho [marcelo-lik@hotmail.com]
Instituição: Instituto Singularidades

Área: Matemática

Com o intuito de ajudar alunos do Ensino Fundamental II a ter uma melhor compreensão acerca de ângulos, dois 
graduandos em Licenciatura em Matemática juntamente com seu professor-orientador criam e aplicam uma se-
quência didática sobre as aplicações práticas dos ângulos.

HORTA COMUNITÁRIA: UMA FERRAMENTA 
DE TRANSFORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

Autoria: Hugo Natalino da Silva do Valle [hugonvalle@gmail.com]
Edielsom Aparecido Albergoni [edielsonalbergoni@hotmail.com]

Instituição: Lar das Crianças da CIP
Área: Ciências Naturais

A construção de uma horta comunitária visa ao desenvolvimento do senso coletivo, a socialização, a autonomia e 
valores éticos da comunidade. Nesse sentido, se reconhecer como parte de um todo e agente transformador do 
meio evidencia a prática de cidadania. O projeto teve como objetivo central a construção de uma horta e com-
preender as diferentes maneiras de se viver em sociedade e possibilidades de intervenção urbana. Assim, desde o 
seu início, com um mutirão, até o seu término, com o preparo para o novo plantio, foram desenvolvidos temas 
importantes como alimentação saudável, reutilização de recursos disponíveis, redução de desperdício e interven-
ção no meio. Ao término desse ciclo, perceber a apropriação da horta por toda a instituição, das crianças até os 
seus colaboradores, mostra como a atividade serviu de ferramenta de construção social. 

EM CENA: ORIGEM DA VIDA NO PLANETA TERRA
Autoria: Valdilene Silva de Carvalho [valdilene@liceusantista.com.br]

Instituição: Liceu Santista
Área: Biologia

Alguns conteúdos do núcleo comum escolar são complexos e, muitas vezes, temos a sensação de que os alunos 
entram no processo de somente decorá-los e não interiorizá-los. Assim, trabalhar “A origem da vida no planeta 
Terra” tomou um significado diferente para os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II:  pequenas cenas 
teatrais  explicaram cada teoria.  Os alunos foram criativos, pesquisadores e críticos com as possibilidades a eles 
apresentadas pela Ciência. A atividade lúdica instigou a capacidade de compreender e passar informações de 
modo qualitativo, visto que era necessário para o público identificar as teorias e ainda debater sobre as possibili-
dades reais.  Sendo autores, atores e críticos das cenas dos companheiros, confirmou-se o protagonismo dos alu-
nos, pois saíram do lugar comum e galgaram outros métodos para o conhecimento que os permitiu identificarem 
no processo Arte/Ciência uma interiorização qualitativa, necessária à construção de conhecimentos reais e signi-
ficativos.
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TELEJORNAL SOBRE SAÚDE
Autoria: Valdilene Silva de Carvalho [valdilene@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista
Área: Biologia

No cotidiano escolar encontramos situações que fogem do nosso controle, mas observando com maior foco, con-
seguimos reverter e fazer de nossos alunos não somente pesquisadores do conhecimento acadêmico, mas também 
verdadeiros multiplicadores em suas comunidades. O tema de nosso telejornal girou em torno das vacinas, como 
tomar, reações, doenças erradicadas e outras reaparecendo. Essa reflexão não surgiu de uma coincidência, mas, 
sim de um surto de caxumba na cidade: ponto de partida para os alunos realizarem entrevistas com vários profis-
sionais acerca do assunto e, assim, conseguirem, transmitir as informações aos participantes do Multirreferência 
da Ciência e Arte, evento anual da escola. Por meio de  mídias sociais, aumentaram o espectro de informações 
colhidas e trabalhadas em sala de aula, em um projeto que durou 8 meses e fez os alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental II orgulhosos protagonistas do conhecimento adquirido. Não foi por acaso que, ao terminar a 
apresentação, todos perguntassem: ano que vem tem mais?!!

SEMINÁRIOS-AULA
Autoria: Marcus Vinícius de Castro Santos [marcus.santos@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista
Área: História

Os seminários-aula formam um conjunto de atividades de pesquisa (a partir de um texto acadêmico e um filme 
pré-selecionados) que têm como objetivo final a realização e apresentação de seminários críticos em formato de 
uma aula. O trabalho envolve leitura de documentos escritos, apreciação e discussão sobre filmes (em eventuais 
sessões de cinema na própria escola — em horário paralelo), elaboração e formatação de slides, além de reuniões 
prévias com o professor. Destacam-se também as tarefas propostas aos demais alunos e seus respectivos grupos 
enquanto espectadores, cabendo a eles o estudo prévio do material-base do seminário e a produção de um relató-
rio em grupo em um texto coletivo compartilhado.  

PROJETO MUROS POR UMA CULTURA DE PAZ 
RELEITURAS “GUERRA ÀS AVESSAS”
Autoria: Gabriela da Silva Ribeiro [gabriela.ribeiro@ligasolidaria.org.br]
Instituição: Liga Solidária — Programa Crianças e Adolescentes
Área: Arte: Artes Plásticas

O projeto Muros por uma Cultura de Paz – Releitura “Guerra às Avessas” parte da necessidade de explorar a liber-
dade criativa dos adolescentes. O trabalho propõe trazer significado e revitalizar os nossos espaços de convívio por 
meio da arte de rua, o grafite.  
Debruçados na abordagem  de Cultura de Paz que norteiam o trabalho pedagógico do CCA, os processos criativos 
a ser instalados na rampa de acesso do prédio do programa Crianças e Adolescentes foram desenvolvidos pela 
pesquisa e o estudo  de artistas que retrataram de alguma forma as mazelas da guerra. Entre os artistas escolhidos 
destacam-se Pablo Picasso com a obra Guernica; Candido Portinari com a obra O menino morto, além de algumas 
obras da série “La manos” de Oswaldo Guayasamim.
Os educandos, após compreenderem essas obras, desenvolveram releituras às avessas, ou seja, uma vitrine de 
quadros que representam a guerra, repensados e transformados em releituras de paz, possibilitando para o cená-
rio externo a percepção e o olhar desses adolescentes para seu espaço de convívio. Foi uma atividade transforma-
dora do nosso cotidiano, tornando-o mais prazeroso e impulsionando um sentimento de pertencimento ao local.
Um museu aberto, vivo e cheio de significados. 
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ESCOLA DE REBELDES
Autoria: Laís Gonzalez Gil [laisggil@gmail.com]

Instituição: Lumiar
Área: Sociologia, Antropologia e Política

Esse trabalho teve como objetivo melhorar as relações entre meninos e meninas do grupo e promover a reflexão 
sobre os padrões de gênero que são muitas vezes impostos pela sociedade, de modo a desconstruí-los. Para isso, o 
grupo de estudantes decidiu utilizar como foco da discussão a proposta da "Escola de princesas", amplamente 
divulgada no período. Os debates foram realizados com base na análise de diversas fontes, com diferentes opi-
niões a respeito da proposta, levando sempre em consideração a utilização de argumentos sólidos, com embasa-
mento, e o respeito aos diferentes pontos de vista. Para dar continuidade ao projeto, o grupo elaborou o roteiro 
de um vídeo contradizendo esteriótipos de gênero e executou sua filmagem com apoio de um profissional da área 
digital. Após finalizado, o vídeo foi apresentado às famílias, que participaram de um debate planejado e condu-
zido pelas crianças. 

AULA-CONVITE: A ARTE COMO EIXO ARTICULADOR 
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ESCOLA
Autoria: Cordelia de Fátima Correa Cronemberger [cordelia.correa@yahoo.com.br]

Instituição: Maple Bear Sorocaba
Área: Formação continuada de professores

Na busca por ressignificar a formação dos professores em serviço, esse trabalho resgata histórias que marcaram a 
trajetória de cada educador e que se sintetizam de maneira singular em sua atuação enquanto professor. Deste 
ponto de partida, a equipe foi convidada a refletir sobre como tais experiências reverberam em suas ações em sala 
de aula e influenciam sua atuação perante os alunos. A partir dessas reflexões, buscamos criar situações realmente 
significativas para os alunos, inspirados pelo pensamento de Dewey, permeados pela sensibilidade de olhar para 
si para olhar para o outro, trilhando nossos caminhos inspirados pela Arte, disciplina que conecta e redireciona a 
perspectiva da formação de professores na escola.

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

Autoria: Andrea Funchal Lens [andrea.funchal@gmail.com]
Instituição: Maple Bear Sorocaba

Área: Língua Estrangeira: Inglês

O jornal intitulado Maple Times, produzido na escola Maple Bear Sorocaba, foi um projeto iniciado em 2017 com 
os alunos de 6º e 7º ano do Fundamental II. O processo envolveu a escolha de pautas, coleta de material por meio 
de pesquisa, verificação de fontes e seleção do material coletado, produção escrita, revisão e edição a partir das 
seções: Maple Times (Projects, Opinion, Experiments, Interview, It Happened in Maple Bear), Arts & Culture (Book and 
Movie Review, Believe It or Not, Storytelling, Comics, Cartoons and Jokes, Drawing Contest), e Sports (Game, History, The 
Rules, Best Players, Brazil’s Idols). Os alunos foram encorajados a trabalhar como investigadores ao escolherem 
temas ligados à comunidade escolar e desenvolvê-los dentro dos processos descritos. Também cultivaram suas 
relações interpessoais no trabalho de escrita, escrita conjunta e revisão em equipe, além de aprimorar a fluência 
em língua inglesa explorando novas possibilidades.
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O IMAGINÁRIO COMO FERRAMENTA 
PARA EXPRESSÃO CRIATIVA
Autoria: Alexandre Soares [alesoares@live.com]
Instituição: Maple Bear Sorocaba
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto tem como objetivo apresentar as estratégias utilizadas para trabalhar em sala os conceitos de identi-
dade, expressão própria e representação literária durante as aulas de Inglês no 7º ano do Ensino Fundamental. Ao 
longo dos primeiros meses de aula, os alunos puderam trabalhar com leituras de diferentes gêneros, representa-
ção dos sentidos do corpo, interpretação de obras de arte e poemas, assim como expressões próprias de caráter 
pessoal e literário, por meio de diários pessoais, contos e a construção completa de personagens individuais. Com 
esses personagens criados, partimos para a escrita criativa em conjunto, utilizando-os como protagonistas da 
história, redigindo capítulos sob pontos de vista  diversos.

TUTORIA: A CONSTRUÇÃO DA 
DEMOCRACIA NA ESCOLA
Autoria: Rafael Rodrigues Amaro Nunes [rafaelamaro.993@gmail.com]
Cordelia de Fátima Correa Cronemberger [cordelia.correa@yahoo.com.br]
Instituição: Maple Bear Sorocaba
Área: Orientação educacional: cidadania

É um trabalho de relato da experiência sobre a prática da democracia na escola Maple Bear Sorocaba, em que 
instituímos desde a implementação do Fundamental II em uma aula semanal destinada ao fortalecimento de va-
lores como respeito, empatia, cidadania e a reflexão sobre a coletividade em nossa comunidade. Por meio do relato 
de educadores, alunos e pais, procuramos estabelecer as etapas de implementação, os resultados alcançados e os 
depoimentos das partes envolvidas.

ESTRATÉGIAS E PERCURSO DE ESTUDO 
DOS CONTOS DE EDGAR ALLAN POE
Autoria: Bianca Nóbrega [bianca.nobrega@hotmail.com]
Instituição: Maple Bear Sorocaba
Área: Outra: Literatura

A proposta de leitura dos contos de Edgar Alan Poe suscitou certo mal-estar entre os estudantes do 7º ano. Sa-
bendo que alguns deles apresentavam resistência ao estilo do autor, foi preciso primeiro construir uma relação 
entre obra ficcional e leitor. A ideia era perceber que, antes de se dizer a opinião sobre uma obra, é preciso analisar 
sua estrutura, seus recursos de linguagem e aceitar seu convite para desenvolver a imaginação e a criatividade. A 
partir disso, os alunos foram convidados a apresentar aos colegas dois contos de Edgar Alan Poe de modo que 
fosse construído em sala de aula o clima do texto. Ao fim de cada apresentação, era feita uma roda de conversa 
para perceber o estilo do texto e a interpretação que o aluno havia feito da obra. Para completar esse trabalho, os 
alunos criaram um painel com as principais informações de cada conto do autor. 
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NÃ... PARA ENCONTRAR PINDORAMA
Autoria: Selma Da Vinha [selma.vinha@yahoo.com.br] 

Gilmara de Fátima Sanches Moreira [gilmara-sanches@hotmail.com]
Glauco Roberto da Silva [silva_glauco@yahoo.com.br]

Instituição: Organização Einstein de Ensino
Área: Outra: Linguagens artísticas e culturais

Damos início ao caminho desse projeto sentindo que estamos diante de um mundo cada vez mais distante das 
possibilidades de se conviver com as diferenças. Mundo esse onde as relações humanas e naturais obedecem, por 
vezes, lógicas de consumo e mercado que, cada dia mais, esgotam as relações ser humano-ser humano e ser hu-
mano-natureza. Diante disso, vemos a necessidade de viver, sentir e pensar a vida de outra forma. Buscamos ma-
neiras em que possamos enxergar melhor a vida que se manifesta em nós e em nossa volta. Para isso encontramos 
inspiração nos projetos literários e educativos de Daniel Munduruku. Nesse material, encontramos um lugar em 
que o viver se dá de outras maneiras que não aquelas já prontas, de observação da natureza, de contemplação,  
preservação e respeito com o passado, com o outro etc.   

PERUS EDUCATIVO
Autoria: Luciene Ribeiro da Silva [lucienelucida@gmail.com] 

Instituição: PMSP
Área: Sociologia, Antropologia e Política

Um projeto educativo para o território criado pelas pessoas daquele espaço; agrega escolas que reconhecem seu 
papel transformador e que entendem a cidade como espaço de aprendizado; articula diferentes setores, como 
educação, saúde, cultura, assistência social em prol dos indivíduos. 

JORNAL LAURA — NOSSA VOZ IMPRESSA
Autoria: Márcio Simões da Silva [msimoespiv@gmail.com]

Instituição: Prefeitura Municipal de São Vicente
Área: Língua Portuguesa

O jornal "Nossa Voz Impressa", da EMEF Professora Laura Filgueiras, São Vicente/SP, surgiu como alternativa às 
exigências de pesquisa, leitura e produção textual — fundamentais para o ensino e o aprendizado de boa quali-
dade. Promovendo o diálogo entre os próprios discentes, tornando-os redatores e repórteres, buscou-se oportuni-
zar o debate e aprofundamento sobre temas relacionados à sociedade, à ética e ao comportamento, a partir do 
conceito de cidadania. Assim, a partir da pesquisa, leitura, diálogo e produção textual, publicamos três edições do 
jornal que trataram dos mais variados temas, a saber: educação; regionalismo; preconceito linguístico; campanha 
antitabagista; violência contra a mulher; consciência no trânsito; xenofobia; homofobia; visibilidade LGBTQ; ra-
cismo; violência contra o idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), entre outros. 

 769  

 770  

 771  



298INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

TIC — TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Autoria: Kátia Aparecida de Castro [katiacastro.bio@gmail.com]
Instituição: Pueri Domus Escola Bilíngue
Área: Orientação educacional

O Trabalho de Iniciação Científica (TIC) é um projeto que faz parte do currículo dos alunos do Pueri Domus Es-
cola Bilíngue no 9° ano. Em pequenos grupos de interesse, educandos têm a oportunidade de viver a metodologia 
de pesquisa orientada em sala de aula física e virtual (plataforma Scules). Temas escolhidos, o novo desafio é 
proporcionar leituras, visando a um repertorio teórico. Munidos de leituras, os alunos têm condições de elaborar 
uma pergunta-problema que garante um norte para a realização das seguintes experiências formativas: investiga-
ção de um tema à luz da literatura de referência;  reconhecimento de diferentes metodologias de pesquisa; elabo-
ração de plano de pesquisa; confecção de um banner de divulgação; elaboração e aplicação de formulários para 
tratamento estatístico; preparação da apresentação para a comunidade escolar; e elaboração um artigo cientifico. 
Esse projeto anual fomenta uma postura de investigação que respeita e reconhece a importância da pesquisa 
científica. 

DIFERENCIAÇÃO EM SALA DE AULA 
NA LÍNGUA ESPANHOLA
Autoria: Juan Carlos Espínola Cassa [juan.cassa@santanna.g12.br]
Jenny Mireya Fuentes de Camargo [jenny.camargo@santanna.g12.br]
Instituição: Sant'Anna International School
Área: Língua Estrangeira: Espanhol

A prática da diferenciação em sala de aula na Língua Espanhola permite a aprendizagem na diversidade e a explo-
ração de novos rumos nos processos educacionais. Como ensinar uma língua e a sua cultura aplicando novas manei-
ras de ensinar? Nos tempos de hoje é difícil e até preocupante o professor pensar num mesmo tipo de avaliação e de 
trabalho em sala de aula com uma classe heterogênea, na qual há alunos com diversas habilidades e níveis distintos 
de dificuldade. Nosso trabalho está focado na diferenciação, partindo de algumas técnicas, que se mostraram eficien-
tes durante nossa docência como: formatos diferentes de sala, focados no tipo de aula que será ministrada; ensino 
híbrido, com o uso de tecnologias para melhor aprender e, finalmente, avaliações formais e informais diferenciadas, 
as quais servirão para avaliar os alunos em diversos níveis de aprendizado e de habilidades.

SOBRE NÓS
Autoria: Paulo Saul Duek [paulo.duek@uol.com.br]
Instituição: Secretaria de Educação de Praia Grande
Área: Atendimento à diversidade

O projeto "Sobre nós" tem como objetivo captar imagens, além de pensar na fotografia como cultura visual, e na 
escola como espaço de exibição para práticas que vão além da sala de aula. "Pérola Negra" e "Beautiful" são tra-
balhos fotográficos realizados à luz da diversidade e do comportamento adolescente.
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AVA — AVALIAÇÃO DE VERIFICAÇÃO 
DA APRENDIZAGEM 

Autoria: Israel Batista de Oliveira [prof.israelbatista38@gmail.com]
Fernanda Hannickel Portela [seduc.fundamental@praiagrande.sp.gov.br]

Instituição: Secretaria de Educação de Praia Grande
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A AVA é uma ação integrada que envolve professores, coordenadores  pedagógicos e técnicos da Seduc  e escolas 
municipais. Fornece indicadores qualitativos do processo de aprendizagem do educando, a partir das habilidades 
contidas nos descritores da matriz de referência do Saeb, com  o intuito de subsidiar os professores na elaboração 
coletiva de estratégias para reverter rendimentos insatisfatórios num processo de recuperação contínua. 
A AVA é uma avaliação composta por 10 questões com quatro alternativas, tendo como base as  Matrizes de Refe-
rência  do Saeb - Língua Portuguesa e Matemática – 4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental, 
desenvolvida pelos professores e coordenadores pedagógicos de cada unidade escolar.
Aplicada desde 2017, inicialmente com os 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental, neste ano contempla 4º, 5º, 
6º e 8º anos. Houve mudança na prática pedagógica em sala de aula, por meio de estratégias diversificadas.

MANGÁS, JOGOS ON-LINE E O CYBERBULLYING
Autoria: Renata da Silva Barbosa [renata.s.barbosa@hotmail.com] 

Instituição: Secretaria de Educação de São Vicente
Área: Atendimento à diversidade: bullying e cyberbullying 

Esse projeto tem por objetivo de enriquecer as aulas de Língua Portuguesa e articular o gênero textual mangá à 
história e funcionamento dos jogos on-line, abordando ainda os riscos e desafios desse novo modo de se relacio-
nar: cyberbullying e suas consequências. Em parceria com a empresa publicadora de jogos — Global Games — e o 
Centro de Valorização à Vida — CVV, foram realizados bate-papos informativos e esclarecedores aos alunos e 
professores, contando ainda com dinâmicas, apresentações em slides, vídeos e depoimentos, resultando na sensi-
bilização dos alunos para a participação de uma ação de valorização à vida. O projeto criou, ainda, infinitas pos-
sibilidades pedagógicas interdisciplinares para serem trabalhadas no espaço escolar.

METAS EM FOCO — LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO
Autoria: Marisa Carvalho Pires de Freitas [profmarisa.freitas@gmail.com]

Claudia Maria Rodrigues Alonso [profclaudiaalonso@gmail.com]
Instituição: Secretaria de Educação do Município de Santos

Área: Formação continuada de professores

Frente às provas institucionais promovidas pelos governos estadual e federal, tem-se tornado necessário e rele-
vante ressignificar a avaliação processual e elaborar modelos que mensurem e classifiquem adequadamente as 
habilidades e competências do educando. Diante dessa demanda, é importante oferecer formação específica e 
continuada aos professores de Língua Portuguesa para obter um resultado de excelência nessas avaliações, conse-
quência natural do desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos. Esse é o grande mote do trabalho 
desenvolvido no Metas em Foco 9º ano — Língua Portuguesa.
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GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL 
POR MEIO DE ORIGAMIS
Autoria: Jocilene Aparecida Gonzaga de Jesus Mulero [jocilene.aparecida@hotmail.com]
Instituição: Secretaria Municipal de Educação de São Vicente
Área: Matemática

A proposta foi trabalhar de forma diferenciada com os alunos do 6º ano os conteúdos de espaço e forma, geome-
tria plana e espacial com origamis. Desenvolvemos ao mesmo tempo a construção de conhecimentos que permi-
tiu aos educandos compreenderem e construírem conceitos por meio da dobradura. Percebemos que houve uma 
construção do saber de forma colaborativa e participativa. Os alunos questionaram e valorizaram todos os traba-
lhos expostos por meio de debates. As ideias surgiram a partir do curso de formação de professores de Matemática, 

“Matemática na Prática I e II”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de São Vicente.

JOGOS E EXPRESSÕES ALGÉBRICAS: POSSIBILIDADES 
E PROBABILIDADES NA CORRIDA DE CAVALOS
Autoria: José Martins Guerra [jmartins178@gmail.com] 
Ana Paula Gonçalves Pita [anapaulagpita@gmail.com]
Cristiano Costa da Souza [c.ccsouza@gmail.com]
Instituição: Secretaria Municipal de Educação de São Vicente
Área: Matemática

Os jogos em sala de aula podem auxiliar o professor e o aluno no processo de ensino e de aprendizagem da Mate-
mática à medida que provocam uma reflexão sobre práticas de sala de aula. A utilização de jogos em sala de aula 
pode influenciar também na disciplina, provocando um interesse maior por parte do aluno na resolução de ques-
tões matemáticas, fazendo com que certos obstáculos na compreensão de determinados conteúdos sejam supera-
dos. A busca por um lugar privilegiado, a disputa, a motivação de concorrer com o outro, sempre buscando 
alcançar um objetivo, levam o aluno a se dedicar com mais entusiasmo no jogo, ao mesmo tempo em que vai 
aplicando os conceitos matemáticos específicos a determinado jogo. A Corrida de cavalos faz com que o aluno 
utilize conceitos matemáticos em determinadas situações para alcançar seus objetivos, trabalhando conteúdos 
como: adição, valor numérico de uma expressão algébrica, possibilidades e probabilidades.

#INTOLERÂNCIA SEXUAL EM NÚMEROS
Autoria: Anna Paola Pagano Costa [anna.costa@see-saw.com.br]
Ivana Almeida Silva Marques [ialmeida88@gmail.com]
Maria Romilda Ribeiro Magalhães [romildamagalhaes@hotmail.com]
Instituição: See-Saw Panamby Bilingual School
Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto teve como objetivos fazer os alunos compreenderem e vivenciarem, por meio de dinâmicas, o signifi-
cado da palavra intolerância; conhecerem e respeitarem as diversidades sexuais que os cercam; identificarem diver-
sos casos de intolerância; sensibilizá-los a reconhecer, respeitar e aceitar pessoas do cotidiano que se enquadrassem  
na diversidade sexual.
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A COPA DO MUNDO NO MUNDO
Autoria: Vinicius Gruppo Hilário [viniciusghilario@gmail.com] 

Instituição: See-Saw Panamby Bilingual School
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto visa a um maior entendimento sobre fuso horário, mais especificamente na Copa do Mundo. Um 
grande desafio que muitos professores de Geografia encontram pelo caminho de docência é o de como passar fuso 
horário de uma maneira mais interessante e, pensando nisso resolvi juntar esse desafio com um grande evento 
esportivo que acontecerá este ano, a Copa do Mundo de futebol masculino. Como será que são escolhidos os ho-
rários dos jogos? Esta foi a pergunta que mais inquietou os alunos e impulsionou o processo de envolvimento 
para que o projeto desse certo. Apesar da questão do fuso horário ser a norteadora do projeto, os alunos viram 
uma oportunidade de discutir os impactos para a população em relação aos horários em que os jogos iriam ser 
transmitidos. Isso ajudou muito no processo de desenvolvimento dos alunos quanto a olhar o outro e se colocar 
no lugar dele, empatia.  

A INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA  NAS 
ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DA ESCOLA

Autoria: Alexander dos Santos [alex.santos@see-saw.com.br]
José Roberto Gonçalves Dias [josergdias@yahoo.com.br]

Instituição: See-Saw Panamby Bilingual School
Área: Educação Física

A Educação Física tem parte importante na vida acadêmica do aluno e da escola. Ela tem algo de muito impor-
tante para contribuir na formação dos alunos. Por meio de diferentes didáticas e metodologias, é possível aproxi-
mar essa disciplina da vida cultural escolar. Projetos com jogos, lutas, danças, ginásticas e esportes facilitam a 
inclusão dos alunos e o entendimento do mundo contemporâneo. Associando a isso os projetos de estudo do 
meio, os alunos registram e são registrados nas suas experiências. Tudo isso é apresentado aos pais em um evento 
para conhecerem bem de perto o que os filhos fazem nas aulas e do que eles são capazes e estimulados a fazer. 
Com esse trabalho, dá-se um passo importante na valorização do trabalho do professor. 

A OLIMPÍADA INTERNA COMO FATOR DE 
INTEGRAÇÃO SOCIAL NO AMBIENTE ESCOLAR

Autoria: Caio Eduardo de Castro Santos [kioedu@hotmail.com]
Rodolfo Martins dos Santos [rodolfomsantos_4@hotmail.com]

Alexander dos Santos [alex.santos@see-saw.com.br]
Instituição: See-saw Panamby Bilingual School

Área: Educação Física

A Educação Física tem parte importante na vida escolar. É espaço de aprendizado de diferentes linguagens corpo-
rais e também uma disciplina que privilegia a valorização das relações sociais de uma escola. Por meio da organi-
zação de uma Olimpíada interna, onde aproximadamente 400 alunos fazem atividades físicas, representando 
cores, durante uma semana, é possível postular a integração e o respeito entre os membros da comunidade escolar. 
As atividades são pensadas para facilitar isso. A valorização de jogos criados na própria escola dá sentido e incen-
tivo para a participação dos alunos. Tudo isso fica registrado em um documentário em vídeo elaborado pelos 
próprios alunos, que é apresentado para a comunidade escolar no último dia do evento.
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A POESIA COMO FERRAMENTA PARA O 
TRABALHO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Autoria: Talyta Berti Carvalhaes [tberti@msn.com]
José Roberto Gonçalves Dias [jose.roberto@see-saw.com.br]
Instituição: See-saw Panamby Bilingual School
Área: Língua Portuguesa

A integração entre alunos da rede pública e da rede privada é sempre um desafio. Por meio da poesia e das possibili-
dades que ela nos apresenta, fomentamos o trabalho colaborativo entre alunos de diferentes realidades sociais. As 
atividades realizadas na construção de poesias e o trabalho com o livro Paisagens brasileiras de Fátima Miguez geraram 
produtos finais inovadores e também um novo olhar entre os alunos inseridos em contextos muito diferentes.

RESPEITÁVEL PÚBLICO — UM OLHAR 
SOBRE O CIRCO DE ONTEM E DE HOJE
Autoria: Erica Viviane Bracarense Fusco [erica.oliveira@sesisp.org.br]
Instituição: SESI CE 031 — Itu
Área: Outra: Eixo Integrador de Linguagens

Respeitável Público — Um olhar sobre o circo de ontem e de hoje foi um trabalho desenvolvido na disciplina Eixo 
Integrador de Linguagens, cujo objetivo era promover a reflexão dos estudantes acerca desse tema. Por meio de 
pesquisas e conversas com artistas circenses, os alunos se aprofundaram na história do circo, na vida das pessoas 
que vivem dessa arte, no preconceito enfrentado por elas, na beleza das técnicas e movimentos feitos pelos artistas. 
O trabalho coletivo foi priorizado e os estudantes decidiram como gostariam de expor o resultado de suas pesqui-
sas e discussões: um espetáculo circense. A apresentação foi elaborada pelos próprios alunos e contou com núme-
ros diversos, como palhaços e mágicos. O cenário e a produção também ficaram sob responsabilidade deles, bem 
como atividades que compuseram a caracterização de um circo, como maquiagem para o público, jogos e distri-
buição de pipoca. A lição essencial aprendida veio da própria realidade circense — o trabalho em equipe.

PROJETO MÚSICA E MOVIMENTO: OBJETOS SONOROS
Autoria: Ana Carolina Fernandes Bueno [carolfbueno@yahoo.com.br]
Instituição: SESI CE 080 — Ribeirão Pires
Área: Arte: Música

Esse projeto visa a vivenciar a música por meio da percussão corporal e movimento, e da utilização de objetos 
sonoros na produção sonora; apreciar diversos gêneros musicais; construir composições coletivas; manusear ob-
jetos com destreza observando suas possibilidades timbrísticas; participar ativamente na construção musical; 
conhecer materiais diversificados e manipulá-los com autonomia; conhecer e compreender o percurso durante a 
composição musical. O trabalho realizado com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental partiu de uma vivência 
com música e movimento proposta pelo artista Estêvão Marques. Além de tê-la como inspiração, buscamos apre-
ciar outros gêneros musicais e a exploração de diferentes objetos sonoros. Ao realizarmos as composições, cria-
mos a possibilidade de produzir atividades musicais com materiais variados e inusitados. Brincando com a música, 
os adolescentes agiram cognitivamente, ficaram livres para determinar suas ações e tomar decisões.

 784  

 785  

 786  



ENSINO FUNDAMENTAL II303

DIÁLOGO DA CAPOEIRA
Autoria: Tatiana Zavanella [tatiana.zavanella@sesisp.org.br] 
Ana Carolina Fernandes Bueno [carolfbueno@yahoo.com.br]

Instituição: SESI CE 080 — Ribeirão Pires
Área: Educação Física

Esse projeto tem como objetivo a compreensão do diálogo entre as linguagens corporais e artísticas reconhecendo 
a capoeira como uma manifestação da cultura corporal, fruto de uma produção histórica da cultura afro-brasi-
leira e de importante papel nas funções socioculturais. Para isso, os trabalhos realizados com alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental partiram de suas próprias referências a respeito da manifestação. As práticas musicais e a 
confecção de instrumentos pertencentes à capoeira ampliaram os aspectos contextuais envolventes, viabilizando 
a compreensão dos movimentos de luta como parte da expressão de uma cultura. Sendo assim, tal processo favo-
receu a abertura para o aprofundamento das discussões que permeiam as relações de poder em nossa sociedade e 
a descolonização do currículo. 

DIÁRIO DE UM NÁUFRAGO —                               
DA BIBLIOTECA AO OFFICE 365

Autoria: Érica Fátima Inácio Padovesi [erica.padovesi@sesisp.org.br]
Ana Claudia da Silva [acaludia@sesisp.org.br]

Fernanda Alves de Godoy [fergodoysbo@hotmail.com]
Instituição: SESI CE 099 — Santa Bárbara D'Oeste

Área: Língua Portuguesa

A construção da prática do trabalho de produção textual, dos diferentes gêneros, por meio do uso da biblioteca 
escolar, das técnicas de pesquisa e uso das tecnologias (Office 365) vem ao encontro da ampliação das habilidades 
de leitura e escrita, uma vez que ao utilizar tais recursos na proposta de produção de maneira significativa e con-
textualizada, o estudante pode ter os instrumentos necessários para a busca de informações e para a compreensão 
do mundo, colocando-se como sujeito ativo e protagonista na investigação e na busca de respostas às situações 
propostas. Ao produzirem o livro, foram proporcionadas práticas que permitissem ao estudante organizar, regis-
trar e comunicar ao professor e ao coletivo, por meio de diferentes linguagens, sua compreensão do conteúdo es-
tudado e dos novos conhecimentos adquiridos, quebrando a ideia da revisão textual realizada no papel. Os alunos 
vivenciaram a prática de produção do gênero  com sensibilidade e paixão pela escrita.

ENGLISH SPEAKING COUNTRIES: OUR QUIZ SHOW
Autoria: Débora Guaraldo Diniz [debbyguaraldo@yahoo.com.br]

Instituição: SESI CE 109 — Franca
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Conhecer mais sobre países que falam inglês como língua oficial nos cinco continentes, participar de uma ativi-
dade cooperativa e brincar de perguntas e respostas no estilo Show do Milhão foram os objetivos para a prática 
realizada com os alunos dos 8ºs anos do CE SESI, em Franca, SP. Eles tiveram a oportunidade de trabalhar em 
grupos e aprender sobre países como Jamaica, Nova Zelândia, Camarões e Filipinas. Além disso, puderam criar 
suas próprias perguntas e respostas para o jogo, e participaram do game "English Speaking Countries: Our Quiz Show" 
seja como jogador, universitário ou ajudante. Como resultado, os alunos puderam se comunicar efetivamente em 
língua inglesa, tanto de forma oral como escrita, além de conhecer culturas diferentes de forma lúdica e prazerosa.  
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SIMULANDO COMÉRCIO INTERNACIONAL COM O USO 
DAS TICS, CIÊNCIAS HUMANAS E A MATEMÁTICA
Autoria: Agnaldo Bino [agnaldo.bino@sesisp.org.br]
Ana Lúcia Baldassare Rôa [ana.roa@sesisp.org.br]
Patricia Mattioli [patricia.mattioli@sesisp.org.br]
Instituição: SESI CE 114 — Agudos
Área: Geografia

O presente trabalho buscou estimular os alunos do 9º ano da Escola SESI 114 – Agudos a refletirem sobre as difi-
culdades comerciais da economia global. 
Após o estudo sobre os conceitos básicos de relações comerciais nas aulas de Geografia,  iniciou-se a simulação do 
comércio internacional. Ao término, o aluno deveria concluir com a balança comercial em superávit. 
Para facilitar a compreensão dos altos valores, paralelamente foi trabalhada nas aulas de Matemática a notação 
científica. Com o apoio da analista de suporte em Informática, o trabalho foi finalizado no laboratório de Infor-
mática educacional, com a construção da planilha Excel utilizando fórmulas.

ESTIMULANDO A APRENDIZAGEM AUTÔNOMA 
POR MEIO DE JOGOS DIGITAIS
Autoria: Nadielle Arruda Monteiro de Mello Torres  [nadielleam@gmail.com] 
Lívia Barreto Carvalha Pinto [liviabcarvalhal@gmail.com]
Instituição: SESI CE 160 — Jacareí
Área: Ciências Naturais

Esse trabalho aborda a utilização de jogos digitais gratuitos e on-line como abordagem principal  no desenvolvi-
mento de uma aprendizagem autônoma, indutiva e reflexiva sobre cadeia alimentar.
Os jogos foram divididos em etapas com objetivos específicos e eram intercalados entre rodas de conversa que 
possibilitaram o diagnóstico e avaliação para o nivelamento dos saberes e aprimoramento de conceitos e um 
questionário para verificação e  análise da aprendizagem. Durante a pesquisa, foi possível verificar que a utilização 
de jogos desenvolve nos alunos a capacidade de deduzir regras pela simples observação, promovem a interativi-
dade e a formulação de estratégias, motivam os alunos na construção de uma aprendizagem personalizada e dife-
renciada, transformando o professor num estruturador de conteúdos e mediador do processo de aprendizagem. 

INTRODUÇÃO À QUÍMICA: DO SENSO 
COMUM À PRÁTICA SOCIAL
Autoria: Gisele Maria de Figueiredo Matheus [gifmatheus@hotmail.com]
Instituição: SESI CE 298 — Castelo Branco
Área: Ciências Naturais

O estudo da Química abordando o cotidiano é uma forma eficiente para desfazer sensos comuns. É recorrente, 
associarem esta Ciência com coisas ruins ou contrárias àquilo que é saudável. Estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental II apresentavam tal visão estereotipada da Química. Trazer diferentes situações para retratar o coti-
diano em sala de aula e buscar aproximá-los dos conceitos químicos foram os objetivos traçados. Os experimentos 
com materiais simples e caseiros mostraram que os conceitos de Química não estavam apenas dentro dos labora-
tórios. A utilização de diferentes materiais pedagógicos, as buscas de informações sobre assuntos do cotidiano 
dos adolescentes e de interesse social mais abrangente, possibilitaram acesso aos novos conceitos da Química. A 
fabricação de sabão caseiro trouxe aos estudantes o enfoque cultural, social e ambiental. Dar o acesso e articular 
os conhecimentos científicos disponíveis colaboram para a alfabetização e o letramento científico.   

 790  

 791  

 792  



ENSINO FUNDAMENTAL II305

A IMPORTÂNCIA DAS ÁRVORES DIANTE 
DO FENÔMENO RIOS VOADORES
Autoria: Anderson Bacciotti [baccibiologia@hotmail.com]

Instituição: SESI CE 300 — Avaré
Área: Ciências Naturais

Esse trabalho foi desenvolvido na escola SESI 300 da cidade de Avaré/SP  durante o ano de 2017, com alunos do 
7º ano do Ensino Fundamental. O objetivo geral era compreender a importância das árvores para os seres vivos 
do nosso planeta, visando a ações de investigação sobre o fenômeno "rios voadores" que influencia no regime de 
chuvas de nosso país. Para isso os alunos realizaram pesquisas de campo, experimentos com germinação de se-
mentes, distribuição de mudas nativas produzidas na escola e como produto final elaboraram um site com infor-
mações facilitadoras para pesquisa e informação de outros estudantes.

MOSTRADOR DE RELÓGIO ANALÓGICO E 
OS ELEMENTOS DA CIRCUNFERÊNCIA

Autoria: Wilson Junior Batista [wilson.batista@sesisp.org.br]
Instituição: SESI CE 337 — Pederneiras

Área: Matemática

Esse projeto visa a reconhecer os elementos da circunferência, e para isso os alunos do 8º ano do Ensino Funda-
mental construíram mostradores de relógios analógicos, em duplas. Para a construção desses mostradores, os 
alunos usaram a criatividade e habilidades artísticas e matemáticas para fazerem desenhos em uma peça de ma-
deira em formato circular, com 30 cm de diâmetro, utilizando os elementos da circunferência (circunferência, 
arco, diâmetro, raio, corda, ângulo central, setor circular e segmento circular) e colocando os números nas posi-
ções exatas (30º entre eles). Após as construções, cada dupla apresentou o seu mostrador para a classe, identifi-
cando todos os elementos da circunferência em seu desenho. Depois, juntos ao professor, colocaram as máquinas 
e ponteiros nos relógios, e colocaram cada relógio em uma sala de aula da escola.

TEMAS GERADORES E O ENSINO DE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA EM CTSA

Autoria: Franciane Diniz [fracianedinizb@gmail.com]
Instituição: SESI CE 339 — Araraquara

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O trabalho tem como objetivo analisar a aprendizagem de habilidades e conceitos do ensino de Ciências por meio 
do método de temas geradores de Paulo Freire dentro de uma perspectiva de Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente — CTSA.
O trabalho foi desenvolvido com 32 estudantes de uma turma de 8º ano do EFII. As atividades foram organizadas 
em 11 encontros, nos quais os estudantes puderam participar de apresentações de vídeos, discussões de temas 
relacionados a CTSA e posteriormente organizaram-se para o cultivo de uma horta escolar. Esse contexto possibi-
litou o desenvolvimento de conceitos científicos e habilidades relacionadas a criticidade e autonomia dos estu-
dantes.
O trabalho desenvolvido com os estudantes demonstrou que o uso da horta como recurso para o desenvolvi-
mento de conceitos, procedimentos e atitudes no ensino de Ciências Naturais, dentro de uma perspectiva CTSA, 
pode trazer bons resultados quando colocado em prática por meio do método dos temas geradores. O processo 
de ensino evidenciou o envolvimento dos estudantes em construir o saber, fato esse que foi possível pela dialogi-
cidade e a valorização do conjunto de saberes que cada um já possuía.
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CONTROLE DE CONFLITOS POR MEIO DE 
AGRUPAMENTOS DIVERSIFICADOS
Autoria: Marina Cervini Lentini [marinacervinioficial@gmail.com]
Instituição: SESI CE 402 — Vila das Mercês
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse trabalho tem como objetivo apresentar soluções para possíveis conflitos em sala de aula como bullying, inci-
vilidade, indisciplina, atitudes agressivas, entre outros. O projeto foi aplicado junto ao 7º ano do Ensino Funda-
mental II. 
Partindo da junção de variadas técnicas pedagógicas e também do coaching educacional, os alunos reconheceram 
as suas características individuais e grupais, pontos positivos, pontos de melhoria e convivência com a diversidade. 
Também criaram agrupamentos diversificados onde trabalharam por meio de desafios e criações de projetos com 
colegas cuja convivência havia sido pouco explorada. 
Cada aluno pode reconhecer o seu papel individual e no grupo da sala de aula, identificar como as suas atitudes e com-
portamentos colaboram ou estimulam a criação de conflitos, dessa maneira percebendo e encontrado por meio da vi-
vência e construção produtiva das relações, soluções para uma cultura de paz e convivência pacífica e colaborativa.

HORTAS EM FORMAS DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS PLANAS
Autoria: Valter José de Almeida [valterbiologo@hotmail.com]
Cristiano Kiyoshi Munakata [kiyoshi06@hotmail.com]
Instituição: Sistema Educacional Quintal
Área: Ciências Naturais

O projeto Sabores e saberes configura-se como um excelente instrumento pedagógico  para a prática de educação 
ambiental, valorizando a participação dos alunos na proposição e no desenvolvimento da construção de uma 
horta didática. Montar uma horta na escola é um trabalho grandioso, pois este é um tema rico que possibilita ao 
professor a abrangência de várias disciplinas, dentre elas, Ciências e Matemática. Assim, por meio de uma pes-
quisa-ação, o aluno tem a oportunidade de perceber que Matemática e Ciências não acontecem apenas dentro da 
sala de aula. É uma prática pedagógica que envolve aspectos técnicos, históricos e artísticos, conduz a um maior 
interesse pela Geometria e, em específico, por conteúdos como área e perímetro de figuras planas. Em Ciências, 
muito além do simples cultivo, as hortas podem ser educativas quando abordam a temática meio ambiente, prá-
ticas alimentares saudáveis, saúde, cidadania, conservação do solo e qualidade de vida.

SANGUE: CONHECIMENTO E CIDADANIA EM AÇÃO
Autoria: Valter José de Almeida [valterbiologo@hotmail.com]
Douglas Rocha [souza.rocha@hotmail.com]
João Rodrigues Netto [jnett_@hotmail.com]
Instituição: Sistema Educacional Quintal
Área: Ciências Naturais

A adolescência é um período da vida caracterizado por intenso desenvolvimento, manifestado por transformações 
anatômicas, fisiológicas, psicológicas e sociais. Para contextualização do estudo de Ciências no 8º ano, o projeto 
Corpo e saúde procurou direcionar o estudo da anatomia e fisiologia humana para a prevenção de doenças, obje-
tivando uma melhor qualidade de vida dos alunos. Vários profissionais de áreas correlacionadas foram convida-
dos a palestrar sobre sexualidade, nutrição, prevenção de acidentes, saúde bucal, mental e reprodutiva e demais 
temas que envolveram o conteúdo programático de Ciências. Para trazer o projeto mais próximo da comunidade 
e demonstrar que a escola não se resume à sala de aula, decidimos trabalhar o tema “doação de sangue” com a 
participação das disciplinas de Língua Portuguesa e Arte. Os alunos construíram o projeto em várias etapas, tais 
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como a pesquisa sobre o tema, criação de frases motivacionais, confecção de camisetas ilustrativas, dramatização 
sobre a importância da doação de sangue e a mobilização de pessoas para a doação de sangue, numa verdadeira 
ação concreta de solidariedade.

ANÁLISE E CONSTRUÇÃO LÍRICA
Autoria: Diego Davi Ferreira [diegoroots@gmail.com]

Robson Messias da Silva [musicrobson@yahoo.com.br]
Emerson Mendes Dias [nagocativeiro@gmail.com]

Instituição: UniSant'Anna
Área: Arte: Música 

Lírica é a qualidade de algo sentimental, que se destaca pelo seu excessivo sentimentalismo. Esse adjetivo costuma 
ser utilizado para se referir ao gênero literário composto pelo uso do canto e da música, em que o autor da obra 
utiliza-se do “eu-lírico” para expor intensas emoções e sentimentos no texto.
Na literatura, o gênero lírico consiste basicamente na poesia (texto em verso), formado por quatro principais as-
pectos: o eu-lírico, a subjetividade, o lirismo (sentimentalidade) e a musicalidade.
No Operatório Formal o estudante tem a capacidade de colocar à prova todas as suas hipóteses, pensando em si-
tuações possíveis que, através de combinações lógicas, pode levar à resolução de problema.
Assim, levamos  propostas em oficinas de técnicas de criação de poesia e rima, em que cada aluno terá que compor 
um poema sobre determinado tema e transformar essa poesia em música, ajudando-os na  musicalização com a  
criação de  uma métrica para a composição, para, por fim, cantarem em grupo com percussão corporal.

CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO —
PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS

Autoria: Samantha Batista Meles [samanthameles@unisantos.br]
Instituição: Universidade Católica de Santos

Área: Ciências Naturais

O objetivo desse projeto de pesquisa é priorizar a construção de materiais didáticos com vista a subsidiar o ensino 
de Ciências Naturais na Educação Básica, tendo como foco a água.
O trabalho justifica-se pela necessidade de produzir materiais de ensino que possibilitam o desenvolvimento de 
práticas educativas diversificadas e motivadoras para professores e alunos do Ensino Básico. 

BLOG SOBRE BIODIVERSIDADE EM MATA 
ATLÂNTICA: REPRESENTAÇÕES DO 6º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Autoria: Rogério Soares Cordeiro [rocordeiro1@yahoo.com.br]

Rafaela Damas Moura Silva
Maria Santina de Castro Morini

Instituição: Universidade de Mogi das Cruzes — UMC
Área: Ciências Naturais

Aulas práticas de campo propiciam o contato, o conhecimento, a interação e a sensação de pertencimento do 
meio. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi aproximar uma vivência no ambiente de Mata Atlântica com a 
linguagem virtual dos blogs, bem como entender, via questionários, as representações sociais dos estudantes en-
volvidos nesse processo. Participaram da pesquisa 25 estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II de uma 
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escola pública municipal em Barra do Una no município de São Sebastião, litoral do Estado de São Paulo. A 
sensação de pertencimento quando reconhecem o bioma na composição paisagística local e a apropriação do 
conceito de biodiversidade, também foram denotados. O produto final dessa vivência foi a elaboração de um blog, 
espaço virtual onde os alunos assumiram total autoria.

DESCOBRINDO BIOMAS E REAPROVEITANDO CDS
Autoria: Patrícia Bamban [bamban_84@hotmail.com ] 
Everton Viesba-Garcia [evertonviesba@uol.com.br]
Marilena Rosalen [marilena.rosalen@gmail.com]
Instituição: Universidade Federal de São Paulo
Área: Ciências Naturais

Entre os inúmeros problemas que assolam os diferentes biomas do mundo, um dos que se destacam é o descarte 
incorreto de resíduos. Neste aspecto, ganha atenção a questão da reutilização de materiais, principalmente para o 
artesanato - “do it yourself”, ou mesmo para a independência financeira como nas economias solidárias, que vêm 
crescendo nos últimos anos. A atividade relatada no presente trabalho objetivou levar os estudantes a conhecerem 
as características da fauna e da flora típicas dos biomas terrestres, utilizando para isso técnicas de artesanato e os 
princípios dos 5 R’s, buscando aprimorar a cidadania ambiental. A oficina possibilitou observar durante seu desen-
volvimento que quando se trata de “lixo” os estudantes precisam de atividades que os ajudem a desconstruir o con-
ceito de que aquilo que não vale para nada, no caso, os CDs velhos e riscados, puderam ser reutilizados e após a 
atividade realizada se transformarem em móbiles. 

TENTILHÕES DE DARWIN E ESPECIAÇÃO: 
EXPERIÊNCIA EM UMA OFICINA PEDAGÓGICA
Autoria: Patrícia Bamban [bamban_84@hotmail.com ] 
Everton Viesba-Garcia [evertonviesba@uol.com.br]
Marilena Rosalen [marilena.rosalen@gmail.com]
Instituição: Universidade Federal de São Paulo
Área: Ciências Naturais

A oficina objetivou facilitar a compreensão sobre como ocorre a adaptação de pequenos passos evolutivos, para 
isso foram utilizadas pesquisas, discussões em grupo e uma montagem de mapas e tampinhas KS, que repre-
sentaram as Ilhas Galápagos e os tentilhões de Darwin, respectivamente. A atividade foi desenvolvida em 4 
horas/aula e dividida em 4 momentos: apresentação e discussão inicial; pesquisa; confecção dos mapas e tenti-
lhões e montagem dos mapas e discussões finais. Foi observado que os objetivos foram alcançados pois os es-
tudantes debruçaram-se em pesquisas sobre habitat, evolução e nichos dos tentilhões, a busca pelo conhecimento 
e formas de entendimento, demonstrando a sensibilização para as questões ambientais de maneira a conhecer 
para conservar. Também, a oficina facilitou o aprendizado sobre um tema considerado complexo pelos estu-
dantes. 
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médio

 Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais  
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo do 

trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida 
pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 

(Competências Gerais da Base Nacional Curricular Comum. Nº- 6)
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ENSINO PERSONALIZADO COM O USO 
DE PLATAFORMAS EDUCACIONAIS
Autoria: Lívia Barreto Carvalhal Pinto [liviabcarvalhal@gmail.com] 
Nadielle Arruda Monteiro de Mello Torres [nadielleam@gmail.com]
Instituição: SESI CE 160 — Jacareí
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto visa a utilizar plataformas educacionais como apoio à aprendizagem; aproximar o desenvolvimento das 
habilidades e competências com o uso de tecnologia; possibilitar o desenvolvimento das habilidades de forma indi-
vidual com dificuldades progressivas; desenvolver a autonomia; acompanhar ativamente as dificuldades; desenvolver 
o trabalho colaborativo em equipe; analisar o rendimento dos alunos com o uso dessas novas metodologias. Ao ini-
ciarmos o uso das plataformas educacionais possibilitamos aos alunos o contato com metodologias inovadoras, 
utilizando a tecnologia que está presente no cotidiano. Assistindo às videoaulas os alunos ativaram o cognitivo em 
várias dimensões, ficaram livres para desenvolver as suas habilidades de acordo com as suas potencialidades e em seu 
tempo. Resolver as atividades individualmente nas plataformas com o acompanhamento do professor nas dificulda-
des existentes possibilita a aprendizagem significativa com a obtenção de melhores resultados.

DESVENDAR DE UMA FIGUEIRA, PRÁTICAS 
NO ENSINO DE BOTÂNICA
Autoria: Gabrielli Michellini Santos Thomsen [gabriellimichellini@gmail.com] 
Laila Edilon Alves [lailaedilon@hotmail.com]
Instituição: Associação Educacional Dom Bosco
Área: Biologia

Sabe-se que aulas práticas enchem os olhos dos alunos, por outro lado, aulas teóricas podem ser cansativas e de-
sinteressantes. Dentro do ensino de Biologia, a botânica é uma das áreas que apresentam o maior desinteresse dos 
alunos sendo visto como tema complexo e difícil de ser assimilado, porém, quando aliado às aulas teóricas com 
práticas, pode se tornar mais cativante. Esse trabalho teve por objetivo ensinar botânica para diferentes níveis de 
ensino básico, aplicando aulas teóricas e práticas e utilizando, como instrumento de ensino, as figueiras nativas 
de Mata Atlântica. As figueiras representam uma espécie de plantas com potencial para ensinar botânica de forma 
multidisciplinar, que vá além da ultrapassada e arcaica forma de dar aulas sobre plantas.

ONEDROP — O PODER DE UMA GOTA
Autoria: Rogério Fadul [rogeriof.oliveira@sebsa.com.br]
Instituição: CECAN — Centro de Ensino Candanguinho — SEB
Área: Biologia

OneDrop — o poder de uma gota é um conjunto de três práticas que possuem em comum a utilização de gotas de 
água para definir conceitos físico-químicos da água e de ecossistema, além de despertar a criatividade, o trabalho 
em grupo e as habilidades não cognitivas de paciência e tolerância. Primeiramente, utilizamos a gota de água 
como lente macro para fotografarmos detalhes de objetos variados. Em seguida, usamos uma gota de água de 
aquário iluminado com um feixe de laser para estudarmos conceitos ecológicos. E, por último, desafiamos os 
alunos a colocarem muitas gotas de água sobre a superfície de uma moeda.  
As atividades práticas são importantes na transformação do aluno passivo em estudante ativo, e, com isso, tive-
mos resultados de engajamento bem positivos. Conceitos teóricos foram mais bem compreendidos. Despertar-
mos a curiosidade e desenvolvemos o espírito científico dos alunos.
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INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO MÉDIO PELO 
PAINEL INTEGRADO VERTICAL/HORIZONTAL

Autoria: Ademir Ricardo de Souza Júnior [ademirricardo90@hotmail.com]
Instituição: Centro Paula Souza 

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: construção 
do conhecimento pelo aluno com mediação

Atualmente, as avançadas formas de tecnologia advindas da globalização requerem da escola que prepare os seus 
alunos restritamente para a linha de produção, com saberes fragmentados e apenas suficientes para essas ações de 
servidão. No entanto, a contradição capitalista requer, ao mesmo tempo, dos alunos egressos, que ingressem no 
mercado de trabalho de forma proativa, ou seja, que eles devam atuar além de suas habilidades técnicas. O capital 
contraditório deseja ter um profissional competente, que esteja apto para transformar dados em informações e 
dar soluções às situações imprevistas. Assim, torna-se imperativo o desenvolvimento do trabalho de projetos in-
terdisciplinares (painel integrado vertical/horizontal) em sala de aula que rompa com a fragmentação dos conhe-
cimentos a serem ensinados e dê significados relevantes ao processo de ensino e aprendizagem dos componentes 
curriculares da última etapa da Educação Básica. 

JOGOS MATEMÁTICOS
Autoria: Silvana Aparecida Camolesi [silvana.camolesi@gmail.com]
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Dep. Ary de Camargo Pedroso

Área: Matemática

Esse trabalho visa a ensinar Matemática de forma diferenciada e proporcionar maior interação por parte dos 
alunos. Verificar as potencialidades que o uso de recursos diferenciados proporcionam para o desenvolvimento de 
atividades em sala de aula no processo de ensino e aprendizagem da matemática, tendo em vista a melhoria da 
qualidade de ensino, a motivação, o aprendizado e a ampliação do desenvolvimento cognitivos do estudante.
A proposta apresentada aos alunos foi desenvolver, em grupos compostos por 4 ou 5 alunos, a criação de jogos 
matemáticos com a utilização de materiais manipuláveis e com conteúdos vistos em sala de aula, que envolvem 
conceitos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Os trabalhos foram desenvolvidos em sala de aula com 
orientação da professora, após o término em data fixada houve apresentação para a própria sala e aberta aos de-
mais alunos da escola.

JORNADA DA LUZ: A APRENDIZAGEM 
DA FÍSICA POR MEIO DE PROJETOS

Autoria: Vânia Aparecida da Costa [vdacosta16@gmail.com]
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Jaraguá

Área: Física

A aprendizagem baseada em projetos tem se tornado uma ferramenta bastante adequada para o ensino-aprendi-
zagem de componentes curriculares da área de Ciências Exatas e da Natureza. Nesse contexto, o objetivo desse 
trabalho foi desenvolver o interesse pela Física por meio da interdisciplinaridade com Arte e História. O projeto 
teve como base uma linha do tempo que mostra a importância das descobertas relacionadas ao estudo da luz e 
sua importância para a sociedade atual. Para cada período histórico foram apresentados experimentos com mate-
riais de baixo custo para a discussão dos conceitos físicos envolvidos. A apresentação foi realizada na forma de um 
circuito numa sala escura, com o público sendo guiado por personagens que contavam a história de descobertas 
científicas. Além de proporcionar mais conhecimento sobre conteúdos de óptica, foi possível notar que, ao final 
do projeto, os estudantes se perceberam capazes de uma autonomia intelectual e superaram o desafio do trabalho 
em equipe.
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DA FORMAÇÃO DOS MONITORES AO PROTAGONISMO 
ESTUDANTIL: CONSTRUINDO SABERES
Autoria: Davi Kiyoshi Inoue [davi3069@yahoo.com.br] 
Gabriela Fernandes Rodrigues [gabriela.pibidbio.ifsp@gmail.com] 
Cleandho Marcos de Souza [cleandho@gmail.com]
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Prof. André Bogasian
Área: Biologia

A realização de aulas práticas e investigativas são fundamentais para que os alunos sejam protagonistas no pro-
cesso ensino-aprendizagem. Portanto, o objetivo desse trabalho era realizar uma atividade de extração de DNA 
vegetal para turmas de Ensino Médio da ETEC Prof. André Bogasian, a partir da formação de grupo de alunos-

-monitores para aplicar a sequência e também a produção de questionários para verificar o impacto da atividade. 
Foram 13 alunos monitores (voluntários) e 279 alunos participantes de dez turmas de Ensino Médio. Foi possível 
verificar após a coleta de dados: o aprendizado autônomo, comunicação interpessoal, motivação para aprender e 
ensinar, e autoconfiança nos alunos-monitores; e a satisfação e o aumento de interesse dos alunos em ciências.

COLA COMPARTILHADA
Autoria: Vivian Assensio Mendes Ruberti [vivian.ruberti@gmail.com]
Instituição: Colégio Anglo Sorocaba
Área: Biologia

Seja no Ensino Fundamental, Médio ou Superior, o famoso truque de levar uma anotação escondida para a hora 
da prova não é nenhuma surpresa entre a classe acadêmica. Mas, como você é FERA e não utiliza esses recursos, 
proponho uma cola coletiva que deverá auxiliá-lo no seu estudo ANTES da realização da prova bimestral de Bio-
logia. Além das habilidades cognitivas analisadas juntamente com o conteúdo do resumo, também serão avalia-
das as habilidades socioemocionais do grupo (colaboração, organização...).

MONTEIRO 'BIO'LOBATO: UM VISIONÁRIO
Autoria: Rogério Soares Cordeiro [rocordeiro1@yahoo.com.br] 
Carolina Bertini da Silva
Beatriz Bueno Oliveira
Instituição: Colégio Aruã
Área: Biologia

José Bento Renato Monteiro Lobato, ou somente Monteiro Lobato, é muitíssimo conhecido pela sua ampla pro-
dução de obras literárias, especialmente quando se trata do público infantil. O que não pode negar é que a obra 
de Monteiro Lobato tem um viés biológico muito marcante, uma evidência disso são as citações de seus textos em 
questões relacionadas às verminoses, como o amarelão de Jeca-Tatu. A partir da Feciart, feira cultural anual pro-
movida pelo Colégio Aruã, esse trabalho trouxe reflexões acerca das contribuições de Monteiro Lobato para Bio-
logia. As discussões partiram das verminoses até abordagens mais modernas como a biotecnologia e engenharia 
genética, pautada na possibilidade de ser Visconde-de-Sabugosa um transgênico e do saci-pererê ter sofrido al-
guma mutação, dentre outras. Estudantes do 1º ano do Ensino Médio protagonizaram todo o processo, desde 
roteiro, construção da exposição e monitoria aos visitantes.
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A CONSTRUÇÃO DE UMA USINA ELÉTRICA: 
ATIVIDADE PRÁTICA QUE ENSINA

Autoria: Renata Soares Ventura [resoares.ventura@gmail.com]
Instituição: Colégio Aruã

Área: Física

A ciência Física é vista pelos alunos como extensão da Matemática, visto que utilizamos tal disciplina como ferra-
menta. Tal recurso é de grande, pois o olhar curioso e investigativo faz o estudo dessa ciência se desenvolver, am-
pliando a compreensão das relações entre tecnologia e sociedade. 
Para reforçar esse propósito, criou-se um projeto de ensino em que o aluno é o protagonista crítico e criativo do 
trabalho. Para tanto, compreender as leis do eletromagnetismo foi um ponto fundamental para argumentar e 
desenvolver o principal objetivo da atividade, que era analisar uma grandeza física comum do nosso cotidiano: 
corrente elétrica, seu reflexo no desenvolvimento da sociedade e da história, considerando as consequências bio-
lógicas e geofísicas de sua obtenção.
Ressalta-se que a interdisciplinaridade nesse projeto foi o grande diferencial, tornando possível trabalhar em par-
ceria com professores de História, Geografia, Biologia e Química. 

COMUNICAÇÃO DIGITAL
Autoria: Gabriela Morelli Macedo [gabriela.macedo@colegiocarbonell.com.br]

Instituição: Colégio Carbonell
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O colégio adotou um sistema de comunicação digital que moderniza a troca de informações entre colaboradores, 
num ambiente mais seguro e dotado de ferramentas que impulsionam a produtividade. Para tanto, foi escolhida 
a suíte de aplicativos do Google para Educação, que, além de pertencer à maior empresa de tecnologia do mundo, 
ainda apresenta soluções ideais e sob medida para o cotidiano escolar. 

ARTE VIVA: A REFLEXÃO CRÍTICA 
E A PRODUÇÃO AUTORAL

Autoria: Charles Marlon Porfirio de Sousa [charles.souza@colcristorei.com.br] 
Thiago Cavalcante Sá Cubas de Sousa [thiago.cavalcante@colcristorei.com.br]

Júnior Ribeiro da Silva [jr.junioribeiro@gmail.com]
Instituição: Colégio Cristo Rei

Área: Língua Portuguesa

"Arte é chato", "a Arte é só para especialistas" são frases muito comuns, também entre os alunos. Entretanto, se-
gundo Todorov e Pennac, entre outros, a Arte deveria estar ao alcance de todos. Assim sendo, o objetivo do projeto 
foi, desde o início, reaproximar os alunos da leitura, apreciação crítica e produção autoral, desmistificando o fazer 
artístico, incentivando-os a escreverem seus próprios textos. Foram muitas leituras, análises, esboços, reelabora-
ções, revisões até a edição final do livro. Ao fim, com o livro impresso e publicado, os autores apresentaram a obra 
em um Sarau-Concerto-Premiação.
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EU CIDADE: USO DE APLICATIVOS PARA 
O EMPREENDEDORISMO DA GESTÃO 
DE PROBLEMAS URBANOS
Autoria: Otacílio de Souza [otacilio.souza@cda.colegiodante.com.br]
Márcia Regina Saltini [marcia.saltini@cda.colegiodante.com.br]
Instituição: Colégio Dante Alighieri
Área: Geografia

Esse trabalho teve como objetivo desenvolver procedimentos, habilidades e competências relacionadas ao em-
preendedorismo direcionado para melhorar a gestão pública dos problemas urbanos de São Paulo. Fez parte de 
um projeto interdisciplinar maior. O caminho foi organizado em três fases. Durante a primeira e segunda fases, o 
estudante foi desafiado a construir uma cidade virtual por meio o do aplicativo Simcity e do jogo on-line "Cidade 
em jogo". Estudou a fundamentação teórica sobre o contraditório processo de (re) construção do espaço urbano 
para identificar e entender a origem dos problemas. Na última, em grupo, foi orientado a conhecer o gênero textual 

"projeto de lei" e a  partir dos resultados das fases anteriores, elaborou um projeto de lei para combater um problema 
urbano com potencial para ser apresentado na Câmara de Vereadores do município. A finalização desse trabalho se 
deu com transposição dos resultados para um plano de negócio ou aplicativo envolvendo todas as disciplinas. 

MANIFESTO DA JUVENTUDE: OS JOVENS 
COMO PROTAGONISTAS DO SEU TEMPO
Autoria: Cibele de Cássia Xavier Cruz [cibelecruz05@hotmail.com]
Instituição: Colégio Dom Bosco Ahú — SEB
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto visa a desafiar os jovens do Ensino Médio a se engajarem em discussões relevantes e dar voz aos seus 
anseios, desejos e temores. Por que trabalhar com a construção de manifestos? Manifesto é um gênero textual que 
consiste numa espécie de declaração formal, persuasiva e pública para a transmissão de opiniões, decisões, inten-
ções e ideias. Normalmente direcionado para o cenário político, essa compreensão limitada, de certa forma, acaba 
afastando o jovem do uso social de tal gênero textual, como forma de posicionamento efetivo diante de seus 
grupos de convivência. Um manifesto tem como objetivo principal expor determinado ponto de vista publica-
mente. Considerando-se que o cenário da Educação Básica contribui sobremaneira para o desenvolvimento da 
cidadania, essa ferramenta de trabalho se torna muito eficiente com jovens alunos do Ensino Médio.

SALA DE AULA INVERTIDA EM QUÍMICA
Autoria: Vânia Valéria Valente [vania.valente@elvirabrandao.com.br]
Lucia Helena Alves de Souza [luciahelena.souza@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Química

Na sala de aula invertida, também conhecida como flipped classroom, que é considerada uma grande inovação no 
processo de aprendizagem, empregamos o processo metodológico por completo, colocando o aluno como prota-
gonista, com autonomia necessária para adquirir novos conhecimentos e habilidades quando lhe fosse mais con-
veniente, por meio do uso de tecnologias propícias para tal. 
Somado a isso, o aluno pode interagir com colegas e discutir de forma presencial os principais conceitos e ideias 
aprendidos durante todo esse processo e colocá-los em prática a partir de atividades diversas, estimulando tam-
bém o trabalho em equipe.
O resultado foi uma melhoria no desempenho. Os alunos ficaram mais ativos, conseguiram flexibilizar melhor o 
tempo, o rendimento aumentou, uma vez que aprenderam a focar no que era mais importante, sem falar na pro-
dução colaborativa que mudou a cultura de aprendizagem em Química.
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CAMUFLAGEM: UMA ESTRATÉGIA DE 
SOBREVIVÊNCIA DOS SERES VIVOS NUMA 

ATMOSFERA MULTIDISCIPLINAR
Autoria: Carolina da Silva Freitas Cardozo [carolina.cardozo@elvirabrandao.com.br]

Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Biologia

Proporcionar uma aprendizagem significativa, autônoma e criativa sobre o conceito de camuflagem realizada 
pelos seres vivos foi o objetivo desse trabalho.
Foi necessário um cuidado com a seleção do local, a escolha da técnica artística e dos respectivos materiais, além 
de trabalho em equipe e multidisciplinar para que a atividade tivesse o resultado esperado.
O planejamento, roteiro e construção na cultura do fazer do aluno foram essenciais para o processo dessa ativi-
dade de atmosfera artística e cultural do saber biológico

PROJETO SINAPSE
Autoria: Márcia Azevedo Coelho [mazevedocoelho@gmail.com]

Cristiane Imperador [crisimperador@hotmail.com]
Instituição: Colégio Espírito Santo

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Formação continuada de professores

O projeto Sinapse tem o objetivo de promover a ampliação da cultura científica de professores e alunos, relacio-
nando-a aos demais campos de conhecimento. A proposta é trabalhar com textos de divulgação científica, priori-
tariamente, de forma transdisciplinar, a fim de aproximar a ciência, enquanto processo, de contextos culturais 
mais amplos, nos quais se encontram intrínsecos valores, interesses e socialização dos indivíduos. As atividades se 
desenvolvem em quatro etapas divididas entre formação continuada de docentes e aplicação do projeto com os 
estudantes. Percebeu-se ao final das atividades que os textos de divulgação científica têm o potencial de atualizar 
as unidades do conhecimento trabalhadas em sala de aula de forma a atribuir sentido na aprendizagem, desper-
tando maior interesse do estudante, destituindo das aulas o tom absolutamente pedagógico sem abrir mão de 
conteúdos da grade curricular. 

OBSERVAÇÃO DE CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E 
FUNGOS PRESENTES EM APARELHOS CELULARES

Autoria: Lauriane de Lourenço Loures Costa [laurianeloures@hotmail.com]
Instituição: Colégio Estadual Senador Onofre Quinan

Área: Biologia

Acredito que além de vencer a luta contra o celular dentro da sala de aula, despertei o interesse pela ciência e 
cumpri com o conteúdo proposto pela matriz, trabalhando as habilidades e competências exigidas em uma inicia-
çãoo cientifica. Isso graças a uma metodologia que adotei nas aulas, que prenderam a atenção dos alunos e, conse-
quentemente, fizeram melhorar o desempenho deles. Também ocorreu um aumento significativo de presenças dos 
estudantes na escola. Com aulas acontecendo no laboratório de Biologia, todo conteúdo da matriz curricular foi 
associado com a vivência prática. Adolescentes e jovens só dão atenção àquilo por que conseguem se sentir atraídos. 
Eles precisam saber para que serve e como aplicar esse ou aquele conhecimento. Nas aulas práticas, eles conseguem 
vivenciar isso. Tive um aumento de 30% nas notas e as frequências melhoram bastante. O ensino de Ciências da 
Natureza, quando combinado com metodologias ativas, pode tornar o processo de aprender mais desafiador.
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ESPELHO ESPELHO MEU. REFLITA 
CONHECIMENTO COMO EU!
Autoria: Leonardo Teixeira da Silveira [leonardo.silveira@fecap.br] 
Michelle Aparecida Silveira [michelle.silveira@fecap.br]
Instituição: Colégio FECAP
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto teve como objetivo mostrar para os alunos que as disciplinas Matemática, Física, Química e História pode-
riam ser tratadas de forma interdisciplinar ao abordarmos o tema espelho.
O trabalho realizado com os alunos em História partiu de uma busca bibliográfica sobre a origem dos espelhos, o valor 
desses objetos em determinadas épocas, bem como em que momento aconteceu sua popularização.
Em Química, os alunos aprenderam e executaram experimentos com a reação química usada na fabricação de espelhos.
Em Matemática, colocaram em prática conceitos geométricos de simetria e desenvolveram uma planilha de custos 
utilizando diversos recursos algébricos.
Em Física, realizaram experimentos práticos de todo o conteúdo de óptica aprendido em sala.
Pudemos observar, durante a execução e apresentação do projeto, que os alunos realmente se apropriaram dos conteú-
dos, sendo capazes de estabelecer conexões entre eles e ampliá-los.

TABULEIRO DE GAULTON
Autoria: Edson Kuroda [ekuroda73@gmail.com]
Instituição: Colégio FECAP
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Objetivos da oficina: levar o aluno a compreender a expansão do Binômio de Newton, tópico da Matemática 
apresentada no 2º ano do Ensino Médio.
Linha Geral: Apresentamos a teoria do Binômio de Newton e levamos o aluno a compreender como esse assunto 
se conecta com outro campo da Matemática (Estatística).
Resultados: A partir da prática docente com esse material, o alunado é levado a compreender de forma prática 
como este assunto pode ser utilizado na vida prática. 

MOVIMENTOS DA HUMANIDADE NO ESPAÇO 
E NO TEMPO: IMIGRANTES E REFUGIADOS
Autoria: Adriana Gallão [adrigallao@gmail.com]
Instituição: Colégio Hugo Sarmento
Área: Geografia

Atualmente, um dos grandes desafios da humanidade está nos movimentos migratórios mundiais. A discussão 
sobre as causas, os impactos sociais e geopolíticos e suas consequências passou a fazer parte do nosso cotidiano. 
Na disciplina de Geografia esse conteúdo faz parte da grade curricular e também é destaque nos vestibulares e 
Enem. Atento à importância desse assunto, o Colégio Hugo Sarmento propôs para o projeto anual interdiscipli-
nar o tema Movimentos da humanidade no espaço e no tempo. Todos os segmentos da escola participaram. Cada 
segmento estudou um aspecto e coube ao EM tratar do assunto refugiados na atualidade. Nas aulas, os alunos 
selecionaram os estudos de caso para pesquisar. Trabalhos de campo, palestras, entrevistas e pesquisas foram os 
métodos utilizados. Os alunos organizaram-se em grupos multisseriados para desenvolver o estudo. Apresenta-
ram trabalhos artísticos na Exposição de Arte anual, além de outras avaliações. O engajamento com as novas 
descobertas foi um sucesso, assim como a empatia com as pessoas refugiadas.
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ATUALIDADES NA SALA DE AULA
Autoria: Elvis da Silva Almeida [filopoeta@hotmail.com]

Instituição: Colégio Ipê 
Área: Sociologia, Antropologia e Política

Nossa proposta objetiva que os estudantes sejam protagonistas de discussões temáticas em sala de aula a partir 
de temas contemporâneos. Para isso, analisamos algumas revistas mensais de atualidades e decidimos pela Le 
Monde Dilplomatique Brasil. Os estudantes são organizados em pequenos grupos ao longo do ano para que todos 
participem do processo como experiência formativa. Eles recebem a revista (que fica sob a responsabilidade deles) 
e têm a tarefa de escolher dois artigos diferentes e decidirem como farão a apresentação à sala no mês posterior. 
Também recebem uma ficha com os critérios de apresentação para serem avaliados. Sob orientação do professor 
responsável pela proposta, que os auxilia no desenvolvimento da experiência, em uma data combinada cada grupo 
apresenta para os colegas o que pesquisou e as conclusões a que chegou.
Portanto, usamos uma aula por mês para favorecer a autonomia e o estudo de temas diversos em sala de aula. 

ESPORTES OLÍMPICOS E A FUNÇÃO DE 2º GRAU
Autoria: Edna Moraes Martins [edna_mmartins@hotmail.com]

Instituição: Colégio Jardim Anália Franco
Área: Matemática

O tema funções, que relacionam duas grandezas, é aplicado em assuntos do cotidiano, o que não é fácil para o 
educando perceber. Por esse motivo, associei o tema ao de esportes olímpicos, abordando a questão de atletas que 
marcaram época. Foi então possível ter a visualização da curva que representa essa função e, com a ajuda da Educa-
ção Física, a prática. 
O trabalho com metodologias ativas tem como meta o envolvimento crescente de todos na busca pelo conhecimento 
e a colaboração espontânea entre os componentes do grupo, para que todos equitativamente compreendam e consi-
gam chegar ao final da tarefa com tranquilidade e acerto. Durante o processo, os alunos puderam acompanhar o 
desenrolar do projeto, as etapas e entregas de atividades, por um quadro fixado no mural da sala de aula.
Foram submetidos a dois tipos de avaliação: uma com questões de seleção no aplicativo em Ipad e outra disserta-
tiva ao final das estações.
Tudo correu com tranquilidade, porém tivemos algumas dificuldades como ser um processo novo com pouco 
tempo para ser aplicado.

ALKIMIA — PRODUZINDO EM LABORATÓRIO 
PRODUTOS COMERCIAIS

Autoria: Carlos Eduardo Burin de Oliveira [cebdeo@hotmail.com]
Instituição: Colégio Koelle

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto permite que o aluno tome conhecimento, em escala menor, de processos industriais na elaboração de 
produtos comerciais, vivencie práticas e metodologias empregadas em laboratório e empresas, manuseie substân-
cias e vidrarias, o que muitas vezes não é comum em aulas tradicionais de laboratório de Ensino Médio, melhore 
a fixação de conceitos obtidos em aulas teóricas e compare as qualidades da substância produzida por ele na es-
cola com produtos comerciais similares de casa. 
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MAPA CONCEITUAL E AS CONFERÊNCIAS 
DE MEIO AMBIENTE
Autoria: Rodolfo Ferreira Biazotto [rodolfo.biazotto@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A primeira parte do trabalho desenvolvido consistiu em ministrar uma aula expositiva sobre o meio ambiente e a 
relação que o ser humano vem tendo com ele desde a Primeira Revolução Industrial. Foram mostradas para os 
alunos e alunas as transformações sociais provocadas pela revolução e como tais transformações impactaram de 
maneira bastante significativa o meio ambiente, principalmente pelo aumento da emissão de poluentes e do con-
sumo.
Em seguida, os alunos assistiram a reportagens no YouTube, sobre como era a vida de algumas pessoas que deci-
diram viver gerando a menor quantidade de lixo possível, especialmente um documentário chamado: A obsolescên-
cia programada. Após essa atividade, fizeram uma leitura do livro didático, onde puderam acompanhar todas as 
ações realizadas por órgãos internacionais sobre o meio ambiente e responderam perguntas sobre o texto.
A última atividade foi a elaboração de um mapa conceitual. 

MATEMÁTICA GOURMET
Autoria: João Eichenberger Neto [joao.eichenberger@colegiokoelle.com.br]
Instituição: Colégio Koelle
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Atividade desenvolvida com a proposta de ensinar multiplicação matricial na prática, antes de apresentar o proce-
dimento teórico. As operações com matrizes foram desenvolvidas para que fizessem sentido na prática. Fazendo o 
trabalho, os estudantes puderam vivenciar tal procedimento antes de conhecê-lo, o que tornou o aprendizado bem 
mais significativo. Para motivar os alunos, foram inseridos os elementos da gastronomia, que incluíram a escolha de 
ingredientes para criação de dois tipos de lanches, e questões nutricionais, para que os ingrediente pudessem suprir 
necessidades alimentares. Os estudantes também precisaram resolver questões de administração, quando os alunos 
determinaram o custo e o preço de venda da receita que criaram. Igualmente puderam exercitar a criatividade e o 
conhecimento tecnológico ao criar uma peça publicitária para divulgação da lanchonete que comercializaria os 
sanduiches criados.

TEXTOS FILOSÓFICOS EM SALA DE 
AULA NO ENSINO MÉDIO
Autoria: Luiz Nelson Macedo Abbud [luiznelson.abbud@gmail.com]
Instituição: Colégio Koelle
Área: Filosofia

O maior desafio que o ensino de Filosofia no Ensino Médio enfrenta é atender a uma dupla exigência: usar uma 
linguagem acessível aos iniciantes na área, sem contudo deixar de tratar com alguma profundidade de questões e 
conceitos levantados pelos pensadores consagrados na História. Por isso, esse trabalho defende a prática de partir 
das questões filosóficas e buscar as respostas nos textos originais dos pensadores.
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DO PAPEL ÀS TELAS: O GÊNERO ROTEIRO
Autoria: Cristiane Passafaro Guzzi [cristiane.guzzi@colegiokoelle.com.br]

Instituição: Colégio Koelle
Área: Outra: Literatura e Cinema

As releituras de obras literárias para a televisão e o cinema estão inaugurando um espaço sólido na contempora-
neidade ao construírem novos horizontes de leituras possíveis para os estudos em sala de aula. Há um aumento 
de releituras de textos literários já pensados para serem traduzidos em suportes audiovisuais. A crescente mobili-
zação do mercado editorial em reproduzir todos os processos envolvidos na adaptação de um livro para um filme/
série vem despertando interesse. Enquanto formadores, buscamos levar os alunos a entender as estratégias de 
produção e de leitura que são mobilizadas nos textos verbais/visuais e que eles estão frequentemente consumindo. 
A atividade desenvolvida teve a proposta de apresentar estratégias de leitura e de escrita específicas dos textos re-
feridos e confrontá-las na escritura de um outro gênero, mais técnico, como é o caso do roteiro, habilitando o 
aluno para transitar em diferentes modalidades de aquisição das camadas que configuram do processo de criação 
artístico. 

 QUÍMICA EM AÇÃO
Autoria: Thiago Christofoletti [thiago.christofoletti@colegiokoelle.com.br]

Instituição: Colégio Koelle
Área: Química

O artigo aqui apresentado mostra a possibilidade de se trabalhar com a pesquisa como alternativa para o processo 
ensino-aprendizagem. Numa proposta de aprendizagem pela pesquisa, o aluno foi motivado a sair da postura 
passiva, na qual ele apenas é objeto do processo, para uma atuação na qual ele, por meio da pesquisa e de estudos, 
mostra sua capacidade, desenvolvendo competências e habilidades importantes para sua formação. Dessa forma, 
os alunos se apropriaram de conhecimentos da termodinâmica e transferências de calor, bases científicas da Física, 
de uma forma contextualizada com o cotidiano da culinária e seus equipamentos.

ITINERÁRIO FORMATIVO: CULTURA E SOCIEDADE
Autoria: Daniel Eduardo Mafra [daniel.emafra@gmail.com] 

Valentino Massariol Ruy [valentinoruy@hotmail.com]
Instituição: Colégio Madre Cabrini

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O trabalho se pauta na prática de dois projetos já existentes: um de cinema e outro de debate. Escolhemos a alter-
nância entre os encontros, sendo sempre um filme que suscita posteriormente um debate mais amplo, de temas 
da atualidade, de natureza polêmica e de grande repercussão. Na primeira etapa, os alunos partícipes do curso são 
convidados à reflexão de cada filme e debatem sobre suas impressões subjetivas, bem como sobre elementos téc-
nicos da produção (fotografia, direção, trilha sonora etc.). Surgem diversos temas, que conduzem a debates mais 
complexos e que geralmente sobrepujam os limites do filme em si. Aqui se propõe a segunda etapa do movimento: 
um amplo debate, onde os estudantes são alimentados por textos e vídeos diversos que contribuem para seus ar-
gumentos. Produto final: produção de curtas-metragens dirigidos e escritos pelos alunos, apresentados para a 
comunidade escolar e premiados em evento institucional da escola.

 831  

 832  

 833  



320INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

TEATRO DE ARENA EM SALA DE AULA: O CÍRCULO 
DE GIZ CAUCASIANO, DE BERTOLD BRECHT
Autoria: João Paulo Bense [joao.bense@usp.br]
Instituição: Colégio Madre Paula Montalt
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto procurou explorar as múltiplas possibilidades de leitura da obra O círculo de giz caucasiano, de Bertold 
Brecht; usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identi-
dade; pensar a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integradora da organização do mundo 
e da própria identidade; analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos 
com seus contextos e de acordo com as condições de produção e recepção; confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. O contato com o texto proporcionou que os alu-
nos atualizassem o cenário da União Soviética em fins da Segunda Guerra Mundial para os problemas encontra-
dos hoje no país: a questão da terra e o conceito de família contemporânea. 

PROJETO CRÔNICAS DA VIDA
Autoria: Heliana Maria do Carmo Barbosa Han [heliana.han@gmail.com] 
Instituição: Colégio Magister
Área: Biologia

Esse trabalho tem como objetivos: estimular a leitura científica, proporcionar ao jovem uma alfabetização cientí-
fica ampla, de forma a extrapolar os conteúdos da sala de aula.  Desenvolver as competências e habilidade do 
Enem tais como compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, 
percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. 
Desenvolvimento: o trabalho será desenvolvido a partir da leitura do livro A longa marcha dos grilos canibais, de 
Fernando Reinach (São Paulo: Companhia das Letras, 2010). Os alunos primeiramente farão uma  leitura com-
partilhada das crônicas escolhidas por eles em sala de aula. A sala será dividida em grupos, cada grupo irá optar 
pelo tipo de apresentação das crônicas que poderá ser sob a forma de teatro, vídeo, seminário, história em quadri-
nhos, jogos, dinâmica de sala de aula invertida etc… O nosso trabalho se encontra em andamento.

OFICINA DE REDAÇÃO
Autoria: Fátima Scartezini [fatima.scartezini@colegiomagister.com.br]
Instituição: Colégio Magister
Área: Língua Portuguesa

A dificuldade que a maioria dos jovens apresenta para elaborar um discurso oral, ler uma mensagem verbal ou não 
verbal, produzir um texto escrito, selecionar argumentos, buscar uma conclusão ou uma intervenção textual, 
exige, especialmente de nós, professores de Língua Portuguesa, uma postura mais assertiva. Um curso direcio-
nado a múltiplas leituras para compreensão e interpretação em diferentes gêneros literários seria o indicado.
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PROJETO FELICIDADE
Autoria: Jose Carlos Demarchi [jc.demarchi@colegiomaterdei.net]

René Pereira de Barros [renedebarros77@gmail.com]
Instituição: Colégio Mater Dei

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Numa sociedade cada vez mais líquida, em que as relações são frágeis, nos mais variados âmbitos, o tema da feli-
cidade, seus pressupostos e consequências são questões caras que merecem atenção da nossa parte.
O projeto Felicidade tem como ponto de partida a leitura do livro Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos, 
do pensador Zygmunth Bauman (Rio de Janeiro: Zahar, 2004) em contraponto com textos diversos de filosofia e 
literatura, visando a um olhar crítico sobre questões contemporâneas e outras nem tanto sobre a felicidade. Desde 
os aspectos filosóficos dela até a necessidade de ser feliz no século XXI, passando pela análise de vídeos com pen-
sadores discutindo o tema, a frustração da felicidade em romances realistas, o happy end das narrativas românticas 
dentre outros.  

UMA PROPOSTA INCLUSIVA PARA O 
ENSINO DE HISTÓRIA: O JOGO COMO 

RECURSO DE ACESSIBILIDADE
Autoria: Ana Paula Sanches Leite [annyhistory@gmail.com]

Instituição: Colégio Municipal Tenente General Gaspar de Godói Colaço
Área: História

Esse trabalho visa a contribuir com o debate sobre práticas em sala de aula, por se tratar de um projeto desafiador 
que, diante da necessidade de promover práticas de ensino, de fato, inclusivas, alcançou um feliz e satisfatório 
resultado. Após cursar a capacitação oferecida pelo programa de Educação Inclusiva da associação sem fins lucra-
tivos “Turma do Jiló”, que tem parceria com a escola municipal onde atuo como docente da disciplina de História, 
questões importantes sobre como trabalhar com os alunos incluídos, como promover melhor apreensão do con-
teúdo a ser trabalhado e uma melhor interação entre os alunos, foram suscitadas.  A partir dos questionamentos: 
o quê? para quem? como? e por quê? desenvolvi um trabalho que teve como objetivo abordar a peste negra no 
período medieval, de modo que todos os alunos apreendessem o conteúdo e participassem coletivamente das 
atividades. Contos de época e confecção de jogo serviram como recursos de acessibilidade e interação. 

A REINSERÇÃO DA PSICOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: 
RELATO SOBRE O PROJETO "PSICOLOGIAS"

Autoria: Bruno Picchi [bpicchi@colegionotredame.com.br]
Instituição: Colégio Notre Dame

Área: Sociologia, Antropologia e Política

A Psicologia, enquanto ciência que estuda o comportamento, a experiência subjetiva e os processos mentais a eles 
subjacentes, possui uma extensa área de trabalho que perpassa também a dimensão educacional. Assim, essa co-
municação tem como objetivo apresentar as práticas e os resultados de um projeto executado dentro do compo-
nente curricular de Sociologia para o Ensino Médio acerca das diferentes abordagens teóricas em Psicologia, 
tendo como foco três principais linhas: a Psicologia Comportamental, com destaque aos trabalhos de B. F. Skin-
ner; a Psicologia Analítica, que estudou C. G. Jung; e a Psicanálise, pela análise do pensamento de S. Freud. O re-
sultado final desse projeto com os alunos se deu por meio de seminários, avaliação individual e debate coletivo, 
sendo a apresentação a sistematização desta experiência com vistas a discutir e refletir a Psicologia, esta que já foi 
inserida na Educação Básica e que apresenta grande potencialidade no contexto educacional.
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TUTORIA DOS SETE HÁBITOS — 
DESPERTANDO PELA SENSIBILIDADE
Autoria: Carlos Alberto Pereira de Campos [tiokaka@gmail.com]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba — Zona Norte
Área: Orientação educacional

Esse projeto ocorre há 3 anos em nossa unidade, e busca desenvolver habilidades e despertar hábitos por meio da 
sensibilização; discutir formas de alcançar eficácia na escola e na vida; promover mudanças importantes na forma de 
se relacionar com amigos, pais e professores; descobrir-se como ser especial, com habilidades e competências específi-
cas que atendam aos seus anseios e buscas, além do despertar da sua proatividade e a autoestima. Durante esses 3 anos, 
o projeto sempre alcançou de modo significativo seus objetivos, tendo como principais resultados a melhora da au-
toestima, o hábito da proatividade, a reflexão diária e a mudança de comportamento.  

MINICENSO
Autoria: Eliana Villaça Micheletto [elianamicheletto@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Paulo Freire — Jundiaí
Área: Geografia

Entre os conteúdos trabalhados no Ensino médio, o tema população mundial e do Brasil é abordado em Geogra-
fia e percebem-se as dificuldades apresentadas pelo alunos em entender e analisar os gráficos e tabelas.
O projeto Minicenso visa a tornar mais real e concreto o estudo populacional.
Pretende-se fazer entrevistas, tabulação dos dados, construção de gráficos de barras, de linhas, circulares, pirâmi-
des etárias, pesquisas e análises, facilitando assim a melhor  aprendizagem do tema.  

O PERCURSO DO HERÓI NA LITERATURA 
E NA CONTEMPORANEIDADE
Autoria: Danielle de Campos Gaspar Arraes [dani.gaspar@hotmail.com]
Instituição: Colégio Paulo Freire — Jundiaí
Área: Outra: Literatura

Por meio da análise dos tipos de herói da literatura, esse trabalho objetiva demonstrar a importância de com-
preender a arte e a língua portuguesa como saberes culturais e estéticos geradores de significação e integradores 
da organização do mundo e da própria identidade; bem como a necessidade de analisar, interpretar e aplicar re-
cursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organi-
zação, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção.
Acredita-se que, por meio da leitura e análise de diferentes textos literários e da produção de portfólios de Litera-
tura (Diário de Literatura),  sejam desenvolvidas não somente competências e habilidades leitoras que visam à 
autonomia do pensar, como também o (re)(auto)conhecimento do contexto atual e da função da arte, principal-
mente a Literatura, como uma forma de ação no mundo e vice-versa.
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IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NOS 
PROCESSOS DE APRENDIZAGEM

Autoria: Priscila Vallinoto [priscila.vallinoto@colegiopentagono.com] 
Gabriela Pereira Bezerra da Rocha [gabi.p.b.rocha@gmail.com]

Instituição: Colégio Pentágono
Área: Química

A aprendizagem de conceitos que envolvem abstração e/ou memorização de nomes e fórmulas é, comumente, um 
empecilho para os estudantes. O primeiro ano do Ensino Médio traz para os alunos, além das dificuldades natu-
rais da idade, devido às mudanças hormonais, conceitos que exigem muita abstração e memorização. A utilização 
de aulas expositivas é bastante importante, porém, se ocorre em conjunto com outras práticas de ensino, pode 
tornar a aprendizagem mais efetiva. Práticas envolvendo o lúdico, incluindo jogos, tornam as aulas mais dinâmi-
cas e interessantes. Os estudantes se percebem como protagonistas de sua aprendizagem e não apenas espectador 
das aulas. Os jogos podem ser um bom estímulo para os alunos desenvolverem estratégias, cooperação e, inclusive, 
aprenderem a utilizar a competição como forma de aprendizagem. 
As atividades foram realizadas com alunos do 9º ano do EF II e com os três anos do EM. 

OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE 
LUNETAS ASTRONÔMICAS

Autoria: Reinaldo Borges Júnior [reinaldoborgesjunior@yahoo.com.br]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie

Área: Física

A oficina de construção de lunetas astronômicas foi realizada com alunos do Ensino Médio, do Colégio Presbite-
riano Mackenzie, em São Paulo. 
O objetivo principal foi aprofundar os conceitos de óptica geométrica e astronomia aprendidos em sala de aula e 
estimular os alunos com relação às práticas astronômicas, observações do céu noturno, observações de astros em 
nosso céu, participação em olimpíadas científicas e interesse pela ciência, mais especificamente pela astronomia e 
pela Física.
Encerrada a oficina, os alunos puderam dar continuidade aos seus estudos utilizando artigos científicos e realizando 
práticas de astrofotografia com suas lunetas construídas, tornando o aprendizado mais significativo.  

DICIONÁRIO FILOPOÉTICO
Autoria: Gabriela Ferraz Granja [gabriela.g@renascenca.br]

Fernanda Elias Zaccarelli Salgueiro [fernanda.s@renascenca.br] 
Instituição: Colégio Renascença

Área: Filosofia

A partir do tema da Ciranda de Cultura de 2017, "O tempo das coisas e as coisas do tempo", nada mais filosófico 
que começar pela reflexão primordial “o que é o tempo?”. A partir daí, coube aos alunos escolher outros verbetes 
que gostariam de definir, por livre escolha, ou por livre inspiração em um Dicionário Filopoético. A produção textual 
não precisava atender a nenhum requisito formal ou material, permitindo que a Filosofia se encontrasse logo ali 
com a Poesia. O resultado deste trabalho foi uma exposição do Dicionário Filopoético, projeto com o qual os visitan-
tes se surpreenderam: “Amigos”, “Amor”, “Espiritualidade”, “Família”, “Lágrimas”, “Liberdade”, “Político”. As 
definições fazem, sobretudo, uma leitura crítica do mundo em que vivemos e colocam afetos em ação. Expres-
sando o ponto de vista dos estudantes nesse momento de suas vidas, o dicionário reflete nossa época e, ao mesmo 
tempo, permite que reflitamos sobre ela.
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OS ESPAÇOS E SEUS LAÇOS EM MICROCONTOS
Autoria: Fernanda Elias Zaccarelli Salgueiro [fernanda.s@renascenca.br] 
Marcelo de Souza Brandão [marcelo.b@renascenca.br]
Instituição: Colégio Renascença
Área: Língua Portuguesa

Segundo Antonie Bailly, “o homem é ator geográfico e o lugar é seu espaço de vida". Tendo isso em mente, os 
alunos do 2º ano do Ensino Médio leram e analisaram o romance O cortiço, de Aluísio de Azevedo, na disciplina 
de Literatura, refletiram sobre o direito e as reivindicações à moradia digna no curso de Sociologia e assistiram a 
uma palestra na escola sobre o tema. Então, produziram narrativas que foram escritas e reescritas em busca da 
síntese, do mínimo, da brevidade até chegar ao microconto e seus 145 caracteres. Os objetivos foram observar, 
refletir, ler, discutir e escrever sobre os espaços sociais e os múltiplos laços por eles gerados, e eles foram alcança-
dos, pois os alunos articularam conceitos de Sociologia com a prática literária e escreveram de forma autoral seus 
microcontos, que foram apresentados e expostos na Ciranda de Cultura do colégio. 

CHALLENGE ROOM: ESCAPE SE FOR CAPAZ!
Autoria: Silvana Batista Geremonte [silvana.co@renovatus.com.br]
Janaína Fernandes Possati Zagria [janainafz.pf@renovatus.com.br]
Alessandra Cristina Pedrosa [alessandracp.pf@renovatus.com.br]
Instituição: Colégio Renovatus
Área: Língua Portuguesa

O objetivo geral do "Challenge Room: escape se for capaz!" foi produzir um jogo de escape, com alunos de Ensino 
Médio, a partir do desenvolvimento de um enredo enigmático e da construção de uma sala temática, envolvendo 
as disciplinas de Literatura, Português e Inglês. Foi uma atividade que visou ao desenvolvimento de habilidades 
como: raciocínio lógico, instinto de investigação, capacidade de solucionar problemas, trabalho em equipe, além 
de favorecer o protagonismo do aluno. O resultado foi um jogo interativo e surpreendente!

UMA BALEIA INCOMODA MUITA GENTE...
Autoria: Samuel Luna de Almeida [samuelunalmeida@gmail.com]
Camila Vilar Canhete [camila.vilar@crb.g12.br] 
Caio Mendes dos Santos [caio.mendes@crb.g12.br]
Instituição: Colégio Rio Branco
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Durante as pesquisas sobre o tema “Sustentabilidade” nos deparamos com o seguinte alerta da campanha norte-
-americana Strawless Ocean: até o ano de 2050, haverá mais plástico do que peixes no oceano se o consumo e o 
descarte desse material não diminuir. Levantamos o questionamento - por que não estamos fazendo nada? — e, 
como resultado dessa reflexão, foi confeccionada e exposta a obra Baleia, uma instalação artística composta por 
cerca de 4 mil copos plásticos usados, recolhidos em nossa escola ao longo de duas semanas. A obra tem aproxi-
madamente 6 m de comprimento, 3,5 m de largura e 1,5 m de altura e representa o corpo de uma baleia jubarte. 
Para que a instalação fosse confeccionada, o material foi recolhido por alunos participantes do Coletivo Humana 
Mente e do grupo Reaja do Colégio Rio Branco — Granja Vianna. Cerca de 30 alunos do Ensino Fundamental II e 
Médio colaboraram com a execução da obra, contando com a ajuda da equipe de funcionários de manutenção e 
limpeza da escola. 
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CONSTRUÇÃO DE UMA MINI CNC PLOTTER
Autoria: Bruno Agrofoglio Ferreira [bruno.ferreira@riobranco.org.br]

Nelson Henrique Ribeiro Mortean [nelson.mortean@riobranco.org.br] 
Juliana Caetano [juliana.caetano@riobranco.org.br]

Instituição: Colégio Rio Branco — Campinas
Área: Física

Este projeto foi elaborado a partir de um tutorial disponível na rede mundial de computadores em: https://gi-
thub.com/MakerBlock/TinyCNC-Sketches (acesso em: 3 set. 2017). Foram reaproveitados peças e material como 
sucata que, em conjunto com a plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre Arduino, possibilitaram 
a interpretação e impressão de imagens geradas em linguagem própria (G-code). Os discentes aprenderam concei-
tos básicos sobre mecânica por meio do manuseio de ferramentas, montagem e desmontagem de componentes 
eletrônicos de baixa complexidade. Ensinamos princípios básicos sobre eletrônica, caracterização dos componen-
tes eletrônicos, solda e conexão. Apresentamos conceitos de linguagem de programação de alto nível como C/C++ 
utilizada pela interface do Arduino e Processing, uma linguagem de programação desenvolvida por ex-membros 
do MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab influenciada pelas linguagens C, Java, OpenGL e 
PostScript.

ADAPTAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO DE QUÍMICA 
PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Autoria: Liz Specian de Moraes [liz.moraes@riobranco.org.br]
Ricardo Thimossi [ricardo.thimossi@riobranco.org.br] 

Instituição: Colégio Rio Branco — Campinas
Área: Química

O objetivo desse trabalho consistiu em desenvolver materiais e textos com uma linguagem mais adaptada, bem 
como utilizar experimentos e atividades práticas em laboratório, para aproximar a Química das condições cogni-
tivas, motoras e sociais dos alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs), relacionando os tópicos dessa 
disciplina com o seu cotidiano, a fim de contextualizá-los de modo mais concreto. Durante o ano letivo, foram 
desenvolvidos roteiros e textos-base com o conteúdo de Química para serem utilizados como referência no pro-
cesso de ensino-aprendizagem dos estudantes com NEEs, ademais foram realizados experimentos práticos em 
laboratório, empregando materiais, reagentes e vidrarias adaptados. A utilização dessas práticas de ensino colabo-
rou para estimular o desenvolvimento dos alunos com NEEs, especialmente na parte cognitiva, por meio da inte-
ração sensório-motora com os materiais e atividades que lhes eram apresentados.

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL EM 
GASOLINA: EXPLORANDO CONCEITOS 

DE QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO
Autoria: Liz Specian de Moraes [liz.moraes@riobranco.org.br]

Maria Cecília Pinto Lima [maria.cecilia@riobranco.org.br] 
Instituição: Colégio Rio Branco — Campinas

Área: Química

O objetivo desse trabalho consistiu em explorar conceitos de Química que são abordados no 1º ano do Ensino 
Médio, por meio da realização de um experimento em laboratório, no qual os alunos pudessem constatar o efeito 
macroscópico dos fenômenos estudados em sala de aula. Para a prática de determinação do teor de álcool em 
gasolina, os alunos receberam uma amostra de gasolina comercial e outra com teor desconhecido de etanol. Uti-
lizando solução aquosa de NaCl 10%, eles separaram a mistura em duas fases: aquosa e orgânica. A partir do vo-
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lume de cada fase, calcularam o teor de etanol em ambas as amostras e compararam com o percentual estabelecido 
pela legislação vigente. Visando a associar o conteúdo visto em sala com o fenômeno observado, os alunos foram 
convidados a explicar o que estava ocasionando a variação de volume. A partir desse experimento, puderam cons-
tatar visualmente a ocorrência de interações intermoleculares entre moléculas polares.

(UMA ÁRVORE, UMA RUA); (UM PÁSSARO, UMA RUA)
Autoria: Nicolau Ferreira Barra junior [nicolau.junior@csamalia.com.br] 
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Biologia

A atividade proposta tem como objetivo levar o aluno a conhecer as principais características morfológicas e 
adaptativas de uma espécie de planta e de uma espécie de pássaro que tenham seu nome popular denominando 
uma rua ou avenida do município de São Paulo. O segundo objetivo é levar o aluno a conhecer as características 
socioambientais das ruas que possuem o nome da planta e do pássaro estudados na primeira etapa. A atividade é 
realizada em dupla com os alunos no 2º ano do Ensino Médio, composta de etapas de pesquisas, comparação, 
intervenção e apresentação para os colegas. O objetivo final é classificar a rua como boa ou não de morar, em uma 
escala de 1 a 5.

FABRICAÇÃO ARTESANAL DE LENTES ESFÉRICAS 
PARA AULAS DE FÍSICA EXPERIMENTAL
Autoria: Thiago da Luz Rente [thiago.ifusp@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Física

O trabalho busca explorar a aplicação prática de importantes elementos da refração luminosa, processos artesa-
nais de modelagem/replicagem de peças e Química orgânica. Para isso, a turma do 2º ano do Ensino Médio foi 
dividida em duplas, com a meta de construir uma lente esférica de resina, cuja vergência deveria corresponder ao 
valor obtido por meio de um sorteio. 
Inicialmente foi feito o cálculo do índice de refração de um corpo de prova em forma de paralelepípedo de 3 mm, 
feito do mesmo material da lente, juntamente com folha milimetrada e um laser, para obtenção dos dados. Pela 
equação de Halley, foi obtido o raio de curvatura de face curva da lente (plano-convexa). Em seguida, gabaritos 
feitos de cartões de plástico foram produzidos para auxiliar na escultura das matrizes das lentes. Após o término 
das esculturas, os respectivos moldes eram fabricados em silicone para replicagem em resina cristal e posterior 
polimento da lente após a cura da resina, com lixas d'água e cera automotiva.

CADERNO DE REDAÇÃO — ORGANIZAR E PROGREDIR
Autoria: Rute Augusto Possebom [rute.possebom@gmail.com]
Instituição: Colégio Santa Amália — Saúde
Área: Língua Portuguesa

O caderno de redação é um volume com folhas suficientes para as produções textuais de todo o ano, com as pági-
nas numeradas e espaço para a redação, as correções e comentários do professor e para o aluno, após pesquisar no 
dicionário, reescrever as palavras que errou. Foi criado porque a professora de Língua Portuguesa propunha aos 
alunos que produzissem redações observando as características presentes nos diversos gêneros textuais e notava 
que eles não progrediam. A maioria dos estudantes apenas se preocupava com a nota atribuída pela professora ou 
corretora e, algumas vezes, descartava a folha de redação sem qualquer preocupação com as observações feitas 
durante a correção. Com o caderno, os textos ficam organizados e os alunos podem recorrer aos comentários fei-
tos pelo docente e, assim, melhorar sua forma de escrever e de expor as ideias. 
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HUMANOS DO SANTO AMÉRICO
Autoria: Thiago Galvão Ramalho Dianezi [tg_dianezi@hotmail.com] 

Marina Brancher
Natália Maurano

Instituição: Colégio Santo Américo
Área: Outra: Ensino Religioso

Esse projeto busca contribuir para uma profunda reflexão sobre a dignidade humana; humanizar as relações na 
comunidade escolar; coletar e refletir sobre histórias de vida dos colaboradores do colégio; entrar em contato com 
a diversidade de expressões religiosas e culturais presentes no nosso dia a dia. Nesse trabalho realizado com os 
alunos do Ensino Médio foram realizadas entrevistas e fotos de 140 colaboradores do colégio. Esse material foi 
utilizado em algumas discussões e trocas de experiências, culminando na exposição interativa "Humanos do 
Santo Américo", que foi visitada por todos os alunos do Ensino Fundamental II e Médio. Ao final, presenciamos 
uma valorização do trabalho desses colaboradores e um sentimento de comunhão e unidade entre alunos e fun-
cionários.
Ao entrar em contato com as histórias de vida dos colaboradores, os alunos puderam sentir e refletir sobre a dig-
nidade humana e despertar um olhar mais sensível para todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar.

UMA EXPERIÊNCIA DE ‘GAMEFICAÇÃO’ NAS 
ATIVIDADES AVALIADAS: ESCAPE ROOM

Autoria: Renato Casemiro [recasemiro75@gmail.com] 
Instituição: Colégio Santo Américo

Área: Física

Empregar algumas técnicas de “gameficação” nas aulas de Física do Colégio Santo Américo ajudou os alunos do 
1º e 2º anos do Ensino Médio a ficar menos ansiosos em relação às atividades avaliadas e se empenhar mais em 
alcançar os resultados esperados. O objetivo desse trabalho é narrar essa experiência e apresentar as atividades 
propostas aos alunos e discutir os resultados.

PROJETO PORTFÓLIO VIRTUAL — COLÉGIO 
SOKA DO BRASIL: DA PALAVRA AO 

MUNDO, A ESCRITA QUE HUMANIZA
Autoria: Juraci Alcântara dos Santos [juracialcantara@gmail.com] 

Instituição: Colégio Soka do Brasil
Área: Língua Portuguesa

Com o objetivo de criar ambientes virtuais que propiciem o desenvolvimento das habilidades escritoras dos estu-
dantes, por meio do trabalho colaborativo entre professor e aluno, foi desenvolvido o projeto Portfólio Virtual  do 
Colégio Soka do Brasil: da palavra ao mundo, a escrita que humaniza. 
Para referenciar o conceito de Portfólio, foi utilizado o aporte teórico produzido na Universidade Federal de Lon-
drina sobre o tema; além disso, o conceito de aprendizagem por meio de projetos possibilitou  pensar um trabalho 
em parceria, tanto entre alunos e professor, quanto dos alunos entre si. O produto final do processo será um livro 
virtual produzido por cada aluno, ao final do Ensino Médio.
Os suportes tecnológicos ficaram por conta do Google Drive, onde cada aluno criou seu portfólio, e do Padlet, 
usado como mural coletivo das turmas do Ensino Médio. Cada atividade proposta segue uma programação espe-
cífica e possibilita ao aluno a produção de um texto, dentre os mais variados gêneros.
O projeto foi implantado em 2017, com as duas turmas do 1º ano do Ensino Médio e, em 2018, os novos alunos 
do 1º ano foram convidados a também integrar o projeto, cujo produto final será a publicação de um e-book de 
cada estudante. 
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CONVERSÃO DA ENERGIA SOLAR 
EM ENERGIA ELÉTRICA
Autoria: Marcia Regina Martinelli Joaquim [marcia.martinelli62@gmail.com]
Instituição: Cooperativa Educacional Paulo Freire - Colégio Paulo Freire Jundiaí
Área: Química

Esse projeto proporcionou aos alunos refletir em primeiro lugar sobre as oportunidades de profissões e as áreas 
que evidenciam um maior campo de trabalho na área das Ciências; na sequência foram identificados a dependên-
cia do ser humano no consumo da energia elétrica e o consumo dos recursos naturais para aumentar o seu forne-
cimento. Discutimos também o impacto e os valores de instalação das diferentes formas para obter maior 
fornecimento da energia elétrica. Compreendemos a fórmula de cálculo de uma instalação de placas solares em 
uma residência com quatro pessoas e a economia mensal que esse sistema estaria proporcionando. A elaboração 
do diário do projeto foi a base de informações e fotos que os alunos criaram para o desenvolvimento e descrição 
do trabalho escrito de cada trimestre. A construção da célula solar caseira, da placa de circuito elétrico e do pró-
prio “poste de luz” possibilitou aos integrantes desenvolver diferentes habilidades envolvidas em cada etapa. 

TELEDIÁRIO — PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Autoria: Samantha Alves de Almeida [samy-smille@hotmail.com]
Cátia Araújo de Almeida [catia.watson@hotmail.com] 
Juliana Márcia Pereira [julianamarciapereirajmp@gmail.com]
Instituição: Diretoria de Ensino de São Vicente — Centro de Estudos de Línguas — EE Benedito Calixto
Área: Língua Estrangeira: Espanhol

Com esse projeto realizado no Centro de Estudos Línguas Benedito Calixto, visou-se, como prioridade, ao desen-
volvimento da oralidade e proficiência, sem deixar em segundo plano a importância do trabalho em grupo, a 
cooperação e o comprometimento de todos. Uma vez que, se o aluno não cumprisse com suas tarefas, o resultado 
não seria satisfatório. Com essa proposta, os alunos desenvolveram várias habilidades, como: identificar a forma 
verbal no futuro, selecionar expressões que se referem à exposição da notícia, reconhecer o uso de expressões 
adequadas à produção em questão, inferir  regras gramaticais com base na análise de exemplo, identificar o gênero 
informativo, reconhecer os diferentes objetivos  das informações climáticas e como elas interferem no cotidiano 
ou em situações específicas. Além de trabalhar o gênero textual informativo, tempo e correlação verbal.

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE CLASS
Autoria: Bruno Rodrigues Freitas [bruno.freitas@outlook.com]
Juliana Márcia Pereira [julianamarciapereirajmp@gmail.com] 
Cristina Mendes Rodrigues [cris_mr@terra.com.br]
Instituição: Diretoria de Ensino de São Vicente — Centro de Estudos de Línguas — EE Martim Afonso
Área: Língua Estrangeira: Inglês

A comunicação Comparative and Superlative Class consiste na apresentação de um plano de aula com duração de 4 
horas/aula em que  se pode aplicar as três etapas de uma avaliação:
Diagnóstica: sondar o quanto a turma já conhece de adjetivos em inglês.
Formativa: no meio do processo, é possível ensiná-los a usarem os diferentes graus de um adjetivo em inglês, pedir 
a eles que formulem as frases e que as leiam ao final desta etapa.
Somativa: os alunos realizam uma dinâmica a fim de  identificarem o quanto assimilam de vocabulário, pronún-
cia e regras gramaticais.
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¿CONOCES? ¡CONOZCO! LA HISTORIA DE GRANDES 
HOMBRES Y GRANDES MUJERES EN LAS CLASES DE E/LE

Autoria: Priscila Maria de Oliveira Grassi  [profe.pri@gmail.com]
Adilson do Nascimento Gomes [adilson_informativos@yahoo.es] 

Juliana Márcia Pereira [julianamarciapereirajmp@gmail.com]
Instituição: Diretoria de Ensino de São Vicente — Centro de 

Estudos de Línguas — EE Reinaldo Kuntz Bush 
Área: Língua Estrangeira: Espanhol

Este projeto objetiva produzir uma biografia dramatizada, portanto oral, de personalidades históricas dos países 
de língua espanhola nos grupos de terceiro estágio do Nível II do Centro de Estudos de Línguas, na unidade de 
Praia Grande, no litoral de São Paulo. Esse trabalho tem o propósito de ampliar a capacidade de leitura, com-
preensão de mundo e comunicativa em Língua Espanhola, por meio da pesquisa histórica, caracterização e dra-
matização dos fatos que tornaram alguém uma personalidade histórica do mundo hispânico. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA — PROJETOS DE PESQUISAS 
Autoria: Ligia Novac Souza [li.novac@hotmail.com]

Solange Abduch [solange.abduch@gmail.com] 
Instituição: EE Alberto Torres

Área: Ciências Naturais

Título: Iniciação científica
Ementa: essa eletiva tem como meta despertar o letramento científico e estimular pesquisas em parceria com o 
Instituto Butantan.
Justificativa: realização de atividades com inovação e criatividade; identificar e mobilizar recursos metodológicos 
da área científica para a resolução de problemas complexos.
Disciplinas: Biolgia e Química.
Objetivos gerais: preparação científica; desenvolver a capacidade de pesquisar; aprender, criar.
Objetivos específicos: formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas já enunciadas; desen-
volver modelos explicativos para sistemas tecnológicos e naturais;
utilizar instrumentos de medição e de cálculo; procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão 
da situação-problema.

CAFÉ CULTURAL: ALIMENTANDO NOVOS OLHARES 
PARA A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE
Autoria: Viviane de Sá Fernocchio [vivifernocchio@yahoo.com.br] 

Márcia da Silva Bento [marciaheros@hotmail.com] 
Instituição: EE Deputado Rubens Paiva

Área: Atendimento à diversidade

O projeto "Café cultural" visa a propiciar a integração de valores morais, contribuindo assim, com a formação de 
identidade e possibilitando o desenvolvimento de alunos protagonistas, responsáveis e solidários para atuação 
cidadã. As ações contemplam espaços democráticos para exposição de ideias, diálogo, tomadas de decisões e refle-
xões acerca de temáticas integradoras. Desse modo, nesse ínterim, os discentes organizam um café da manhã, 
reafirmando a união, a socialização e a doação. Permite também favorecê-los como agentes autônomos, pela cria-
ção de ações mobilizadoras na comunidade, que intensificam a solidariedade dentro e fora das paredes da escola, 
e com isso, a promoção de transformações significativas no campo da formação integral de cada indivíduo. O 
trabalho consiste em fomentar alunos participativos, estabelecendo novos desafios que nortearão as aprendiza-
gens para uma escola de qualidade, e, assim, por meio da mediação e do afeto, uma sociedade mais justa.
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REALITY SHOW DA VIDA TEEN
Autoria: Cibele Vale de Souza Branquinho [cibele86vale@gmail.com] 
Denise Espindola Gonçalves Abudi [deniseabudi.abudi9@gmail.com]
Instituição: EE Dr. Antônio Ablas Filho
Área: Língua Portuguesa

"Reality show da vida teen" busca a reflexão, sensibilização e conscientização em relação aos diversos contextos da 
vida de um adolescente. Personagens serão construídas, estabelecendo enredos que abordam as problemáticas 
habituais enfrentadas nessa fase de desenvolvimento psicológico, físico e social do indivíduo.

USO DO VÍDEO EM SALA DE AULA
Autoria: Marisa Batista Damasceno [isabdamasceno@gmail.com] 
Instituição: EE Dr. Francisco Thomaz de Carvalho
Área: Gestão da aula: gestão de currículo e formação continuada de professores

A integração de conteúdos e as situações que envolvam a realidade surtem maior “efeito”, ou seja, há maior chance 
de efetivar a aprendizagem e de consolidar a habilidade.

A VIOLÊNCIA QUE ROLA
Autoria: Julio Cesar da Silva [juliohcj@ig.com.br] 
Instituição: EE Expedito Camargo Freire
Área: Orientação educacional

O projeto pretende apresentar valores e princípios indispensáveis para a convivência social e debater como eles 
estão presentes no cotidiano da sociedade. Provavelmente os alunos vão identificar a crise de valores que o Brasil 
atravessa e como interfere na convivência escolar. Formar grupos e distribuir os temas das diferentes formas de 
violência que encontramos na sociedade brasileira, para que realizem uma pesquisa. Cada grupo, em forma de 
plenário, apresentará sua conclusões para os colegas. No final de cada apresentação, os alunos são convidados a 
interagir relatando se conhecem alguém que sofreu algum tipo de violência ou se eles mesmos já vivenciaram al-
guma forma de violência. Espera-se que esse trabalho ajude os estudantes a melhorar a sua conveniência em sala 
de aula.

MUSICAL TEMPOS MODERNOS
Autoria: Julio Cesar da Silva [juliohcj@ig.com.br] 
Instituição: EE Expedito Camargo Freire
Área: Outra: Teatro e Música

O objetivo do projeto é proporcionar aos alunos participantes atividades pelas quais possam expressar suas habi-
lidades artísticas como o canto, a dança, instrumentistas, ou atuar como figurinistas e roteiristas perante a comu-
nidade escolar, melhorando a sua participação na sala de aula.
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HABILIDADES EM FOCO: O MONITORAMENTO 
DA APRENDIZAGEM

Autoria: Elizandra Maria Aleixo [elizandra_aleixo@yahoo.com.br] 
Instituição: EE João XXIII

Área: Geografia

No Currículo Oficial do Estado de São Paulo e nas Matrizes de Referência para Avaliação Processual encontramos 
os conteúdos e as habilidades que devem orientar a prática pedagógica, por bimestre, ano e série. Com isso, viu-se 
a necessidade de apropriar-se desses documentos para realizar o monitoramento do desenvolvimento das habili-
dades que são trabalhadas ao longo do bimestre, na disciplina de Geografia. Dessa forma, foram utilizadas as 
habilidades descritas em tais documentos na elaboração das avaliações, identificando em cada questão a habili-
dade a ser desenvolvida. Foi possível então tabular, de acordo com os resultados dos alunos, as habilidades desen-
volvidas por eles, identificando as defasagens da turma, no geral, e de cada aluno. Esse monitoramento contribuiu 
para a elaboração de ações de recuperação contínua mais eficazes, permitindo trabalhar somente com as habilida-
des que não foram desenvolvidas.

CÓDIGO SECRETO
Autoria: Rosimeire Aparecida de Sousa [rosicida@yahoo.com.br] 

Melissa Mitie Miyasaki [melviseven@yahoo.com.br]
Eliza Mendes Martins de Moura [profa.elizamoura@gmail.com]

Instituição: EE Ministro Costa Manso
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Português, Matemática e Química

São objetivos desse projeto entender métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais e aplicá-los a dife-
rentes contextos, apropriar-se de conhecimentos da Química, Matemática e Português para compreender o 
mundo natural e para interpretar, avaliar e planejar intervenções científico-tecnológicas no mundo contemporâ-
neo. O trabalho também pretende desenvolver e aprofundar os conceitos básicos, proporcionar atividades diver-
sificadas que estimulem o raciocínio lógico, estimular o interesse e o entretenimento, criando um ambiente 
diverso, motivador e divertido e construir o conhecimento por meio da interação social na produção coletiva.

QUE MUNDO É ESSE?
Autoria: Fernanda Gama Bezerra [fegama1981@gmail.com] 

Paulo Roberto Cardoso Lodi [paulorclodo@yahoo.com.br]
Instituição: EE Ministro Costa Manso

Área: História

Utilizando diferenciadas metodologias e variados recursos didáticos, esse projeto, realizado em forma de disci-
plina eletiva, apresentou temas de atualidades, fazendo com que os alunos pudessem posicionar-se criticamente 
frente aos desafios do mundo contemporâneo, levando-os a uma participação ativa na sociedade, exercendo o 
protagonismo de maneira consciente e livre de manipulações. Além disso, as aulas deram um enfoque em conteú-
dos exigidos nos grandes vestibulares e no Enem, a fim de fornecer ferramentas para a concretização dos projetos 
de vida dos estudantes.
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LIVRO — ALFORRIA DE EPISÓDIOS: 
AMOR, HORROR E PRECONCEITO
Autoria: Celso Ferraz Gonçalves [celsoferraz@prof.educacao.sp.gov.br] 
Silvia Schuster [2silviadec@gmail.com] 
Marcelo de Oliveira Léo [marceloleo@prof.educacao.sp.gov.br] 
Instituição: EE Ministro Costa Manso
Área: Outra: Interdisciplinar

A produção do livro Alforria de episódios: amor, horror e preconceito é o resultado de uma prática pedagógica conjunta. 
O objetivo desse trabalho foi trazer nosso aluno a vivenciar a condição de escritor. Em suma, para os textos serem 
desenvolvidos, inicialmente, os alunos escolheram os temas, escreveram, socializaram sua produção para a esco-
lha. Digitados os textos, foram passados aos nossos “revisores mirins”, responsáveis pela primeira revisão, depois 
lapidada pela professora. Numa cultura letrada, a competência de ler e de escrever é parte integrante da vida e está 
associada ao exercício da cidadania, tendo impacto sobre o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Na busca do 
protagonismo por meio da interdisciplinaridade, este projeto traz resultados que transformam a credibilidade na 
Educação em um motivo a mais para se lutar por cidadãos conscientes de sua responsabilidade perante a socie-
dade e dignos para compartilhar as suas experiências de vida, com muito orgulho e dedicação.

ANIMAIS EM EXTINÇÃO
Autoria: Márcia de Almeida Coutinho [acmarcia16@gmail.com] 
Heloisa Cristina Biscolla [helobiscolla@gmail.com]
Instituição: EE Oswaldo Aranha
Área: Ciências Naturais

Nessa proposta, são objetivos a ser alcançados desenvolver cognitiva, afetiva, social e culturalmente o educando, 
conscientizando-o de que é um agente transformador capaz de contribuir para a melhoria do meio ambiente; 
desenvolver o espírito de investigação e pesquisa oferecendo tarefas individuais e coletivas; aprender a respeitar o 
meio ambiente e os animais; contemplar a “Árvore dos sonhos” dos alunos.

FOSFOETANOLAMINA: A PÍLULA DO CÂNCER?
Autoria: Gilberto Ribeiro da Silva [gilaloha@hotmail.com]
Instituição: EE Padre Bruno Ricco
Área: Química

As sequências didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo, 
etapa por etapa. Organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem de 
seus alunos, elas envolvem atividades de aprendizagem e de avaliação. A SD foi aplicada na Escola Padre Bruno Ricco, 
que abrange Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com períodos matutino e vespertino, integrante da rede esta-
dual de escolas do Estado de São Paulo. Localizada no bairro Jardim Presidente Dutra, no município de Guarulhos, 
apresenta em sua estrutura física apresenta muitos problemas, entre eles a ausência de quadra para aulas de Edu-
cação Física e ausência de laboratório de Ciências. No momento a escola está passando por uma reforma. 
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MITOSE COMESTÍVEL
Autoria: Carolina Aparecida Mossolim Moreira Schmith [mussolinibio@gmail.com]

Instituição: EE Prof. Expedito Camargo Freire
Área: Biologia

A partir de uma aula experimental sobre a divisão celular, os alunos fizeram todo o processo da mitose por meio 
de produtos comestíveis (bolo, bala, chocolate, brigadeiro, granulado etc.), na qual essa atividade teve como  ob-
jetivo visualizar e compreender  as diferentes fases da mitose e sua  importância  em nossa vida. Obtiveram resul-
tados satisfatórios, pois foi possível identificar as fases da divisão celular, assim facilitando o ensino-aprendizagem.

ORIGEM DA VIDA EM DISCUSSÃO
Autoria: Carolina Aparecida Mossolim Moreira Schmith [mussolinibio@gmail.com]

Rodrigo dos Santos [emaildords@yahoo.com.br] 
Instituição: EE Prof. Expedito Camargo Freire

Área: Biologia

Essa aula que se tornou um projeto foi uma oportunidade para discutir e problematizar o tema origem da vida. 
Os alunos argumentaram sobre os aspectos religiosos e científicos do tema, obviamente com teses não fechadas. 
Isso resultou num debate amigável, respeitando os valores, a questão ética e que possibilitou e favoreceu o ensino 
e aprendizagem.

AVALIAÇÃO COLETIVA
Autoria: Sergio Gomes [profsergio_gomes@hotmail.com] 

Instituição: EE Prof. Expedito Camargo Freire
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto Avaliação coletiva é mais bem desenvolvido em escolas que adotam salas temáticas ou salas ambientes. 
Todas as classes que frequentam a sala (espaço físico) participam. Inicialmente é feito um debate com as classes 
para que sejam discutidos pontos sobre as atitudes das pessoas em sociedade. Propõem-se abordar aspectos em 
que interesses individuais, necessidades pessoais ou inconsciências se sobrepõem diante de questões de ordem 
coletiva. A seguir há uma conversa sobre patrimônio público e seu caráter coletivo e a necessidade da preservação 
por ser um bem que pertence à sociedade, . É abordada a questão do descarte inconsciente e irregular de lixo em 
locais públicos, seja pelas ruas da cidade, seja em eventos onde se aglomeram pessoas. Por último fala-se sobre a 
sala de aula como ambiente de trabalho e a necessidade de sua organização. Após o debate desses três pontos 
(patrimônio público, lixo e organização do ambiente de trabalho), é colocado que todos temos responsabilidades 
com os grupos dos quais participamos e que uma ação individual pode trazer consequência para todas as pessoas. 
Assim, para um exercício de cidadania em que buscaremos a conscientização em relação às questões de caráter 
coletivo, cada aluno na sala de aula passa a ser responsável por um ponto na média de toda a classe, ou seja, de 
todos os seus colegas. A proposta consiste em que ao saírem os alunos da sala, após as aulas, as carteiras serão 
verificadas pelo professor: não devem conter riscos, desenhos ou danificações, por serem esses objetos patrimô-
nios públicos; também não deve haver sob as carteiras ou no chão da sala papéis descartados durante ou outro 
material que se caracterize como lixo, pois outras turmas no mesmo dia usarão o mesmo espaço e ele não dever 
estar sujo e, por último, se as carteiras foram deixadas alinhadas para que a sala de aula apresente um  ambiente 
com aparente organização (a sala em questão possui a disposição das carteira em duas fileiras com a forma da 
letra U). Caso seja observado alguma não conformidade com a proposta do projeto (carteiras riscadas, escritas, 
desenhadas ou danificadas, lixo descartado fora da lixeira ou carteiras desalinhadas) é feito o registro sobre o que 
foi deixado pela classe que saiu e na próxima aula da mesma turma há um debate sobre o que foi deixado na sala 
na aula anterior. A importância desse momento é a reflexão. Esse debate não é para identificar quem cometeu o 
ato que levou ao registro, mas observar que houve alguém que fez algo que pode comprometer toda a classe. É 
reforçada a ideia de que todos são responsáveis por um ponto da média de todos os alunos da classe e que a ati-
tude individual vai trazer para todos consequências boas ou ruins e que a proposta não é nem dar nem tirar ponto 
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da sala, pois não é um castigo, mas uma ação que pretende levar à reflexão da necessidade de pensamento coletivo. 
Caso no bimestre a classe tenha três registros referentes ao proposto pelo projeto, no quarto registro, todos os 
alunos da classe perdem um ponto na média. Da mesma maneira, caso os registros referentes ao projeto cheguem 
no máximo a três, toda a classe ganha um ponto na média. Por ser esse um projeto que se propõe a uma ação de 
conscientização, há uma intervenção cotidiana e constante, ou seja, em todas as aulas, os alunos são lembrados 
de que estão sendo avaliados e que há um compromisso de responsabilidade individual para com os demais cole-
gas da classe, que sua atitude pessoal repercutirá no coletivo. Inicialmente surgem resistências, principalmente 
porque algum aluno tem certa dificuldade, por questões culturais, em entender sobre as abordagens do projeto, 
mas justamente a insistência faz com que todos passem a ter atitudes dentro do esperado e no tempo em que essa 
ação está sendo realizada, nenhuma sala perdeu ponto na média, inclusive existem casos em que alunos replicam 
a ação.

O MUNDO DE LIBRAS
Autoria: Jose Gabriel Cunha dos Santos [gabrielpinda@yahoo.com.br] 
Instituição: EE Prof. Expedito Camargo Freire 
Área: Educação Física

Esse projeto visa a observar materiais utilizados nas composições das pessoas surdas, criar minidicionário com 
palavras do cotidiano e facilitar o entendimento escolar, auxiliando o processo de ensino-aprendizagem.

CINEMA EM SALA DE AULA: A UTILIZAÇÃO DE 
FILMES NO ENSINO DE LITERATURA PORTUGUESA
Autoria: Giovanna Santos Alves de Lima [gio.alveslima@gmail.com]
Amélia dos Santos Silva [amel_ss@hotmail.com]
Instituição: EE Prof. Gabriel Ortiz
Área: Outra: Literatura Portuguesa

Esse projeto visa a identificar as características do Trovadorismo; desenvolver habilidades de leitura de textos 
verbais e não verbais; trabalhar as cantigas trovadorescas por meio da linguagem cinematográfica; promover o 
conhecimento cinematográfico no ambiente escolar; Identificar similaridades e diferenças, inferir, construir criti-
camente analogias e recolher dados da realidade; criar, recriar e produzir textos a partir de outros textos lidos, 
ouvidos ou assistidos; ler e analisar textos literários vinculados ao tema ou às estéticas literárias estudadas. O 
projeto foi desenvolvido com alunos do 1º ano do Ensino Médio e começou com a análise de de filmes já conhe-
cidos pelo público jovem, com o objetivo de introduzir o Trovadorismo de forma que o conhecimento prévio 
desses jovens fosse levado em consideração. Por meio das atividades desenvolvidas, os alunos tiveram a oportuni-
dade de reinterpretar e criar suas versões das cantigas trovadorescas e ampliaram o seu conhecimento a partir de 
suas produções.

SCHOOLOGY COMO FERRAMENTA DIGITAL 
NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA
Autoria: Fabiano da Silva Araujo [bill1981@uol.com.br]
Instituição: EE Prof. João Magiano Pinto
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse trabalho é resultado das atividades desenvolvidas no 3º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Profº João 
Magiano Pinto, na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. No contexto escolar atual, a escola necessita de um 
olhar mais tecnológico para práticas que desenvolvam novas habilidades. É preciso desenvolver um olhar digital 
caleidoscópico com múltiplas possibilidades pedagógicas. Com o uso do site Schoology foi possível trazer novos 
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elementos para uma docência norteada pelo diálogo e pela interação entre professores e estudantes. Com esse 
sistema de gestão de aprendizagem, os estudantes puderam utilizar seus conhecimentos referentes às redes sociais 
em situações de interação virtual, intuitivas e dinâmicas. Outro ponto positivo da experiência foi a importação de 
conteúdos de outras ferramentas digitais como: Moodle, Blackboard e Google Docs. Com estas experiências busca-
mos promover acessos mais eficientes à informação para a formação intelectual de uma sociedade mais crítica.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA ELETRICIDADE 
COM MATERIAIS SIMPLES

Autoria: Paulo Bier Barbosa [professorbier@yahoo.com.br] 
Instituição: EE Prof. José Heitor Carusi

Área: Física

Esse trabalho visa à apresentação dos conceitos básicos de carga elétrica e seus efeitos dentro do enfoque da ele-
trostática, com o uso de materiais cotidianos. Com uma suscinta exposição dialogada sobre a estrutura atômica 
da matéria e um pouco de história da eletricidade, realizam-se concomitantemente os experimentos. Os alunos 
vivenciam os conceitos elementares da eletricicadade, mais precisamente da eletrostática, de forma que possam 
consolidar  conhecimentos  vistos em aulas, sobre o comportamento elétrico da matéria. Além de adquirirem uma 
vivência desses conceitos, desenvolvendo assim competências e habilidades relacionadas ao assunto, também es-
tarão aptos a reproduzirem os experimentos sozinhos. 
O trabalho também tem como objetivo desenvolver um outro olhar sobre objetos do cotidiano, sendo muitos 
deles descartáveis, o que  incentiva a consciência sobre a reciclagem. 

O USO DA LÓGICA NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Autoria: Valéria Montenegro Rojas Dias [vale-amar@hotmail.com] 

Jônatas Cerqueira Dias [jxdias@ymail.com]
Instituição: EE Prof. Luiz D'Áurea

Área: Outra: Lógica no raciocínio matemático

O desenvolvimento intelectual requer um aprimoramento contínuo, sendo o raciocínio uma das capacidades 
únicas do ser humano. A percepção de uma solução para um determinado problema requer um processo de pla-
nejamento de atividades por meio de sequências lógicas para atingir um determinado objetivo. O planejamento 
compreende a análise e reflexão sobre os caminhos que podem ser percorridos no sentido de atingir um determi-
nado objetivo, permitindo a transformação do participante em um protagonista de sua realidade no cotidiano.
O presente trabalho faz uso da lógica de programação com elaboração de algoritmos na solução de problemas 
matemáticos. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem claras, bem definidas e bem detalhadas que, 
quando colocadas em uma ordem lógica, levam-nos à solução de um problema. Podemos pensar em algoritmo 
como uma receita, uma sequência de instruções que solucionam um determinado problema específico. Essas ta-
refas não podem ser redundantes nem subjetivas.

MATEMÁTICA EM MOVIMENTO
Autoria: Marilene Magalhães Chichetti [prof.marilenemc@gmail.com] 

Cassia Regina Gonçalves [profcassia1975@hotmail.com] 
Teresa Cristina Ogera [teresaogera@hotmail.com] 

Instituição: EE Prof. Milton da Silva Rodrigues
Área: Matemática

A prática leva os alunos a aguçar o interesse em experimentar, interpretar e entender a Matemática, por meio da 
música, teatro e dança.
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RECUPERAR ALUNOS ABAIXO DO BÁSICO
Autoria: Egle Stochi [eglestochi@uol.com.br]
Instituição: EE Prof. Teotônio Alves Pereira
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto foi desenvolvido em escola pública, no formato PEI, por meio de aulas expositivas e diversificadas, 
usando os recursos disponíveis na escola. As aulas foram planejadas e executadas dentro da proposta do currículo 
do Estado de São Paulo. Observando as dificuldades apresentadas, foram realizadas as atividades que desenvolviam 
as habilidades não atingidas anteriormente no contexto atual, de modo que o aluno não percebesse que estavam 
sendo trabalhadas habilidades de anos anteriores, o que o levaria ao desinteresse e baixa autoestima. Essas atividades, 
trabalhadas em duplas produtivas e utilizando multimídia, compreendem questões de Enem, Saresp, Fuvest, Vu-
nesp etc.

ENSINO DE QUÍMICA: ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DAS 
ÁGUAS MINERAIS E CONCEPÇÕES DE NATUREZA
Autoria: Ana Rosa Jorge de Souza [viterbinho@yahoo.com] 
Instituição: EE Profa. Glete de Alcântara e EE Jardim Diva Tarlá
Área: Química

A leitura, a interpretação e a análise de dados são habilidades que devem ser desenvolvidas em todas as áreas do 
conhecimento. Realizamos atividades com estudantes do Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos 
de duas escolas públicas da periferia da cidade de Ribeirão Preto, sobre a composição química das águas minerais. 
Eles foram divididos em grupos de até 5 pessoas, para que analisassem e discutissem as características das águas. 
Entendemos que a Química pode facilitar a compreensão de conteúdos por meio de práticas contextualizadas, 
dinâmicas e interdisciplinares que promovam a alfabetização científica de estudantes, levando-os a discutir ques-
tões ambientais, sociais e tecnológicas para a resolução de problemas. E conteúdos como propriedades dos mate-
riais, solubilidade, dissolução, potabilidade e extração de recursos podem ser mais bem entendidos em grupos de 
alunos, para trocas de experiências e com discussões sobre um tema de interesse, como é o caso da água.     

AULA INVERTIDA COM GOOGLE CLASSROOM: 
UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA ESTADUAL 
PROF.ª MARGARIDA PAROLI 
Autoria: Márcio Bergamini [marciobergamini@prof.educacao.sp.gov.br]
Instituição: EE Prof.ª Margarida Paroli Soares
Área: Língua Portuguesa

O presente projeto tem como objetivo quebrar o paradigma de que metodologias ativas são inacessíveis aos alunos 
da escola pública e pretende realizar uma experiência prazerosa de aprendizagem em Língua Portuguesa, com o uso 
da sala de aula invertida, a partir da plataforma Google Classroom. O trabalho é realizado com alunos do 2º ano do 
Ensino Médio de uma escola estadual da cidade de Limeira/SP, e possibilita que se preparem para o Enem, além de 
fazer com que gerenciem a própria aprendizagem. Por seu caráter ainda incipiente, o trabalho apresenta mais desa-
fios que resultados, como o acesso à internet, utilização efetiva do aplicativo e interatividade na plataforma. 
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INTERVENÇÕES NA ESCOLA- 
INQUIETAÇÕES DO COTIDIANO

Autoria: Thalita Rodrigues Martins de Lima [thalitarmartins@yahoo.com.br] 
Andrea Cristina de Oliveira Ternero [andreaternero@yahoo.com.br]

Instituição: EE Prof.ª Maria Julieta de Godoi Cartezani
Área: Arte: Artes Plásticas

Ao perceber que os alunos já estavam imersos em pensamentos artísticos, me senti provocada a fomentar o desejo 
de produzir algo “além do lápis e papel”. Disparei o desafio de fazermos intervenções pela escola. Iniciar o projeto 
com esses alunos não foi simplesmente lançar a provocação, precisei fazer com que saíssem da “zona de conforto”. 
Criamos espaços de pesquisas na escola sobre os objetos de estudo e abrimos diálogos com as disciplinas de Bio-
logia, Física, Química e Matemática, que puderam nos ajudar a ampliar os conhecimentos. Com os frutos dos 
estudos em mãos, o projeto foi se estruturando e ganhando dimensões artísticas, o que resultou na produção de 
grandes instalações construídas com os livros e folhas de cadernos e na produção de panfletos explicativos que 
foram distribuídos durante uma performance. A repercussão das manifestações realizadas foi enriquecedora e as 
avaliações feitas pela equipe registraram o quanto é rico e surpreendente trabalhar com alunos propositores.

MULHERES NA FILOSOFIA
Autoria: Jairo César Alves [jairo05@hotmail.com]

Instituição: EE Prof.ª Maria Ribeiro Guimarães Bueno
Área: Filosofia 

Esse trabalho pretende traçar um histórico da contribuição feminina no pensamento ocidental, procurando en-
tender a escolha dos temas que essas mulheres investigaram e sua relação com a época em que viveram. Iniciando 
cronologicamente com Safo, de Lesbos, passando por Cristina de Pizán na Idade Média, e finalizando a análise 
com a filósofa norte-americana Judith Butler, pudemos verificar a recusa do espaço doméstico como única forma 
de socialização e o início de uma participação ativa na sociedade por meio um discurso com concepções de mundo 
específicas e, portanto, divergentes do pensamento masculino dominante, dando o suporte para as manifestações 
do movimento feminista contemporâneo.

IDENTIDADES
Autoria: Jeyjenne Galdino de Albuquerque [jeyjenne@gmail.com]

Instituição: EE Prof.ª Maria Ribeiro Guimarães Bueno
Área: Geografia

O projeto "Identidades" mostra-se pertinente pela abordagem, que buscou elucidar os diferentes ritmos e confi-
gurações dos espaços urbanos e agrários em face de suas dinâmicas sociais contraditórias (preconceitos, racismo, 
segregação e exclusão socioespacial) nas relações cotidianas que afetam todos da sociedade.
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ENSINO HÍBRIDO — A TECNOLOGIA 
A FAVOR DA EDUCAÇÃO
Autoria: Jeyjenne Galdino de Albuquerque [jeyjenne@gmail.com] 
Aline Trevisan Orlando [aline.t.orlando@gmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Maria Ribeiro Guimarães Bueno
Área: História

A proposta desse projeto é diversificar as aulas usando o ensino híbrido como meio de introduzir a tecnologia no 
cotidiano escolar e personalizar o ensino, possibilitando a contemplação das múltiplas inteligências e o desenvol-
vimento das habilidades.

O UNIVERSO DE J. K. ROWLING
Autoria: Marta Unterleitner [martaunter@yahoo.com.br] 
Selma Bulgarelli Hirose [bulgarelli.hirose@gmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Maria Ribeiro Guimarães Bueno
Área: Língua Estrangeira: Inglês

A disciplina eletiva "O universo de J. K. Rowling" foi desenvolvida dentro do PEI no 1º semestre de 2017 e foi 
elaborada a partir de sugestões e pedidos de alunos apaixonados pelo mundo maravilhoso criado pela autora. As 
aulas foram baseadas no filme Magia além das palavras e a leitura de contos selecionados do livro Os contos de Beedle, 
o bardo. Várias atividades de leitura e reescrita foram realizadas para chegarmos na montagem de sala temática e 
apresentação sobre o universo de J. K. Rowling.

MARATONA DO SABER
Autoria: Silvana Conceição Zuza Domingues [silvanaczd@gmail.com] 
Jocylett Whately [jocylett@hotmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Vilma Catharina Mosca Leone
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto Maratona do saber visa a melhorar a oralidade e produção escrita dos alunos. Tem como destaque a  
argumentação, utilizando-a, quando necessário, para convencer os interlocutores de algo significativo. Ensina as 
técnicas de debate, respeitando as ideias de cada um, sem imposição. Atualiza os alunos sobre temas polêmicos da 
sociedade,  ensinando-os a formular críticas construtivas sobre esses temas. O projeto inicia um desenvolvimento 
intelectual e incentiva a busca por conhecimento e novos caminhos.

PROJETO DE ORIENTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL
Autoria: Diego Souza Silva [diegosouza1a@hotmail.com]
Julie Ellen Seehagen Reis [julie-seehagen@hotmail.com] 
Instituição: EE Prof.ª Vilma Catharina Mosca Leone
Área: Orientação educacional

Devemos pensar a preparação profissional como um meio de adquirir conhecimento sobre algo que mais cedo ou 
mais tarde se apresentará a nós: a busca por uma oportunidade. Além disso, da mesma maneira que pensamos em 
nos preparar para atingir um objetivo, devemos conhecer e aprender mais sobre o mercado de trabalho, seja para 
conseguir o primeiro emprego, seja para encontrar recolocação profissional. Por mais que pensemos que essa é 
uma tarefa simples, não é! É preciso conhecer todas as circunstâncias e variáveis que estão ligadas a tal questão. 
Esse projeto é para quem procura o primeiro emprego, estágio ou ainda, uma nova oportunidade de carreira.
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ELETIVA DE JORNALISMO
Autoria: Rosivaldo Cabral dos Santos [rosivaldocasant@gmail.com]

Edson Marcos Silva [edsonmat@gmail.com] 
Instituição: EE Reverendo Augusto Paes de Ávila

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Na escola de tempo integral, além da Base Nacional Comum, o aluno é atendido também por disciplinas chama-
das diversificadas. Uma delas é a eletiva, que os alunos escolhem para cursar em cada semestre. A eletiva de Jorna-
lismo, percorrendo sua terceira edição semestral, caracterizou-se no ano anterior pela construção e desafio para os 
professores de um modelo que atendesse os objetivos específicos: despertar no alunato o interesse pela leitura e a 
escrita de variados gêneros (entrevista, artigo de opinião, crônicas, resenhas etc.); vivenciar na prática as ações 
para o desenvolvimento de um jornal impresso e entrevistas televisivas. Essa eletiva pode agregar ao currículo da 
base comum o desenvolvimento de inúmeras competências e habilidades.

METODOLOGIAS ATIVAS NA RELEITURA 
DE MORTE E VIDA SEVERINA

Autoria: Margarete Aparecida Ticianel e Silva [margothticianel@gmail.com]
Instituição: EE Reverendo Omar Daibert

Área: Língua Portuguesa

O trabalho foi desenvolvido no período de dois meses e teve como objetivo desenvolver a competência leitora, 
como resultado de um conjunto de habilidades abordadas em cada etapa da sequência didática da obra Morte e 
vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Produzir um texto com diversas semióticas para retratar a imagem dos 
Severinos de hoje.
Como estratégias trabalhamos com as metodologias ativas, para incentivar o protagonismo juvenil e o trabalho 
em grupo. 
Aceitamos o desafio de usar sala de aula invertida, estações por rotações, aprendendo com os pares, designer thin-
king, processo autoavaliativo e registro reflexivo, em uma escola estadual. Como resultado obtivemos produções 
de trabalhos incríveis, como um curta-metragem, chamado Os retirantes de São Paulo, disponível em: < https://1drv.
ms/v/s!AlslKGTre0tzhFNeUzK_doluxdw8> Acesso em: 26 abril 2018.

VALE FANZINE
Autoria: Felipe de Paula Batista Cesar [felipegeodepaula@hotmail.com] 

Edson Ricardo Florentino [profedsonqui@gmail.com]
Instituição: EE Ryoiti Yassuda

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Interdisciplinar

O estudo de História no contexto escolar, por si só, possibilita apreender um referencial que auxiliará na leitura e 
compreensão da realidade social. 
Assim, a eletiva propõe-se a estudar a região do Vale do Paraíba do Sul, abrindo um caminho para o resgate das 
peculiaridades e especificidades regionais e locais, dando conta da pluralidade étnico-cultural de nossa formação 
histórica e espacial. Com essa proposta, visa também a promover uma relação mais harmônica e ordenada entre 
o homem e o seu meio ambiente, conduzida pelos princípios do desenvolvimento sustentável. 
Ao final do projeto, os alunos puderam compreender os diversos aspectos responsáveis pela formação e transfor-
mação do Vale do Paraíba ao longo pelos anos, por meio de diversas atividades desenvolvidas durante as aulas. O 
resultado fica mais evidente com a produção dos alunos de uma maquete da área em estudo, demonstrando seu 
relevo e topografia, e pela confecção de fanzines com informações referentes a região.
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O PROJETO DE VIDA E MUNDO DO TRABALHO 
NA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO INTEGRAL
Autoria: Gisele de Fátima Zalder Eiras Corrêa [g.eirascorrea@gmail.com] 
Sônia Maria Vittorazo [profsoniamavi@gmail.com]
Instituição: EE Ryoiti Yassuda
Área: Orientação educacional

Esse projeto visa à valorização do planejamento e construção do Projeto de Vida e das atividades do Mundo do 
Trabalho dentro do modelo de Ensino Médio integral, ressaltando a necessidade de os alunos terem uma orienta-
ção adequada para participarem de forma efetiva e responsável do processo ensino-aprendizagem. Busca destacar 
a importância de pensar no futuro de forma planejada e comprometida. 

A DIVERSIFICAÇÃO METODOLÓGICA 
NECESSÁRIA PARA UMA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA NAS AULAS DE QUÍMICA
Autoria: Edson Ricardo Florentino [profedsonqui@gmail.com] 
Instituição: EE Ryoiti Yassuda
Área: Química

Esse trabalho relata uma experiência pedagógica bem-sucedida, mas ainda em formação, registrada durante um 
período de 6 anos de docência da disciplina de Química em uma escola pública de Ensino Médio do Estado de São 
Paulo, situada no município de Pindamonhangaba, que funciona em regime integral desde 2012. Em contraposi-
ção aos reconhecidos fracassos e dificuldades, historicamente relatados em literatura, de uma aprendizagem sig-
nificativa desta disciplina durante o curto período de Ensino Médio, foi possível averiguar, nesse modelo de 
ensino integral, um real crescimento no nível de proficiência de alunos submetidos a uma diversificação metodo-
lógica de ensino, ofertada em diferentes espaços e situações de aprendizagem,  tais como práticas de laboratório 
semanais, produção de relatórios técnicos, utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), par-
ticipação em congressos e feiras científicas. 

A MATEMÁTICA POR MEIO DE PROJETOS
Autoria: Ana Maria Antunes de Campos [camp.ana@hotmail.com] 
Karina Alves de Melo [karinamelo@hotmail.com]
Instituição: EE Vereador Antonio de Ré
Área: Matemática

A utilização de projetos na escola possibilita mudanças significativas no ambiente de ensino e aprendizagem. Esse 
método envolve de uma perspectiva de pesquisa que procura recriar um ambiente de aprendizagem imprescindí-
vel no contexto educacional contemporâneo. Por intermédio dos projetos, verificou-se que os alunos estão inte-
ressados e motivados ao aprendizado, desde que o processo de aprender tenha significado e aplicação prática em 
suas vidas cotidianas. Assim, o trabalho realizado permite abordar a iniciação pré-científica como um dos cami-
nhos a ser percorrido para motivar os estudantes a refletirem sobre suas práticas, ações e processo educacional.
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PROJETO RIO: A BIOGRAFIA DE UMA CIDADE
Autoria: Adilson Geraldo Gonçalves [adilson.goncalves@ecomunitaria.com.br] 

Roseli Aparecida Marambello Pedro [roseli.pedro@ecomunitaria.com.br]
Instituição: Escola Comunitária de Campinas

Área: Geografia

O projeto "Rio: a biografia de uma cidade", desenvolvido pelos alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio da Escola 
Comunitária de Campinas, é um projeto interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de Geografia e Literatura.
O foco principal do trabalho é analisar a cidade do Rio de Janeiro, em diferentes espaços e tempos, bem como as 
realidades socioculturais. O ponto de partida é a leitura e análise das obras literárias Memórias póstumas de Brás 
Cubas, de Machado de Assis e O Cortiço, de Aluísio de Azevedo. Com a leitura das obras literárias e a investigação 
geográfica e histórica da organização do espaço da cidade do Rio de Janeiro, os alunos constroem a biografia da 
cidade, abrangendo os séculos XIX, XX e XXI.
Os alunos, ao longo do projeto, desenvolvem diversas atividades: seminários, performances (música, canto e 
dança), cenários e maquetes, contemplando a diversidade e as desigualdades socioespaciais e socioculturais da 
cidade do Rio de Janeiro: do centro antigo à expansão da cidade, dos cortiços às favelas, da capital federal à metró-
pole atual e das manifestações culturais dos saraus, samba e funk.
Esse projeto permite aos estudantes, uma ampla reflexão sobre as desigualdades socioespaciais e a diversidade 
cultural, bem como a necessidade urgente de mudanças profundas nos espaços urbanos, buscando novas possibi-
lidades para reorganização de nossas cidades.

“THE WORLD OF POEMS” – APROXIMANDO 
ALUNOS NAS AULAS DE INGLÊS DO ENSINO 

MÉDIO AO MUNDO DOS POEMAS 
Autoria: Luciana Barbosa Ivo Bitar [luciana.bitar@ecomunitaria.com.br] 

Sueli Guimarães Monteiro [sueli.monteiro@ecomunitaria.com.br] 
Instituição: Escola Comunitária de Campinas

Área: Língua Estrangeira: Inglês

A necessidade de ampliar o repertório lexical, linguístico e cultural de nossos alunos, assim como prepará-los para 
enfrentar exames externos e utilizar o idioma para fins acadêmicos são desafios constantes na área de línguas es-
trangeiras do Ensino Médio. Na busca por atividades que atendessem a essa necessidade surgiu o projeto “The 
World of Poems”, desenvolvido nos 2ºs anos do Ensino Médio. O projeto se baseia na leitura de diversos poemas, na 
compreensão de seus elementos e na interpretação desse gênero. Os alunos são expostos a diferentes tipos de 
poemas, a fim de se se familiarizarem com as características dos textos e as intenções dos poetas, relacionando a 
mensagem do poema a diferentes contextos. A iniciativa se mostrou positiva, instigante para os alunos e assertiva 
no cumprimento dos objetivos propostos. Portanto, acreditamos que ao compartilhar essa experiência podemos 
gerar novas reflexões e fomentar novos trabalhos em diferentes contextos educacionais.

 899  

 900  



342INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

A CASA DO FUTURO: UMA INVESTIGAÇÃO 
MULTIDISCIPLINAR NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA
Autoria: Benedito Sérgio dos Santos [sergioquim@gmail.com]
Patrícia Takahashi Lopes [patricia.lopes@egv.com.br] 
Luiz Carlos Siqueira Cré [luizcre@globo.com]
Instituição: Escola Granja Viana
Área: Ciências Naturais

Esse projeto propõe a partir do tema sustentabilidade anteriormente trabalhado na escola, na Mostra Cultural 
2017, a integração de diferentes disciplinas e habilidades por meio da investigação na resolução de um problema 
comum, no caso uma casa do futuro, gerando soluções de caráter social, econômico e pedagógico para as questões 
a ela relacionadas. Nesse intuito, as disciplinas de Física, Matemática e Química passaram a ser trabalhadas cole-
tivamente em encontros semanais de 2h30min, com o propósito de levantar soluções sustentáveis de moradia a 
partir de fóruns de discussão multisseriados para definição de tarefas, levantamento de possibilidades e desenho 
das plantas elétrica, hidráulica e térmica da casa. Todo esse estudo gerou um produto que é um protótipo dessa 
casa, funcionando com as soluções propostas que foram desenvolvidas e testadas durante o semestre.

DIA DE INTEGRAÇÃO — VIVÊNCIA, ENCONTRO 
E REFLEXÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR
Autoria: Sylvio Ayala [sylvio@libertina.com.br] 
Rodrigo Falcão [rssfalcao@gmail.com] 
João Abdalla [jpabdalla@hotmail.com ]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Outra: Interdisciplinar

Vivenciar o tempo, um momento revelador na Lourenço, com mais "integração social", simplesmente. Foi essa a 
proposta do Núcleo de Projeto Social (OFA NUPS Graffiti), juntamente com o Grêmio Estudantil N’ovu e os 
professores. Nessa frente, construímos com alunos, educadores, direção e funcionários momentos de verdadeiro 
encontro entre os viventes do ambiente escolar no Ensino Médio. Topando o desafio de tirar o pé do acelerador e 
abrir espaço na agenda, curtindo a nossa escola de outras formas. As duas edições do Dia de Integração foram 
nesse sentido, reunindo o pessoal em atividades físicas, culturais, jogos e um belo sarau. Todos e todas devida-
mente misturados em oficinas de grafite, DJ e dança de rua. Jogando xadrez, pingue-pongue, pebolim e futebol 
lado a lado com colegas de outros anos, outras idades e outros papéis. Tudo para cumprir a missão de unir a es-
cola toda em um mesmo movimento, quebrando quaisquer paradigmas que nos separem.

INDICADORES DE APRENDIZAGEM E O 
PROCESSO DE METACOGNIÇÃO
Autoria: Beatriz Villarroel Glaessel [beatrizg@lourencocastanho.com.br] 
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O principal objetivo de trabalhar com indicadores de aprendizagem a partir do estudo de textos literários em 
Língua Espanhola é permitir ao aluno tomar consciência de seu processo de aprendizagem e mobilizá-lo nas esco-
lhas necessárias para vencer dificuldades, além de trabalhar sua autoconfiança, fazendo-o conhecer seus pontos 
fortes. Nessa proposta metacognitiva, a escolha da leitura e análise de capítulos de obras clássicas da literatura 
espanhola, como o Dom Quixote e o Lazarillo de Tormes, traz o conteúdo — as obras literárias e os conceitos relacio-
nados aos gêneros aos quais pertencem — como ferramenta para o desenvolvimento de competências.  
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CONSTRUÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UMA 
RESIDÊNCIA AUTOMATIZADA

Autoria: Luiza Regina Branco Fernandes [reginaf@lourencocastanho.com.br]
Jorge Ferreira do Valle Neto [jorgen@lourencocastanho.com.br]  

Tatiana de Souza Mendes Garcia [tatiam@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho

Área: Física

A proposta do projeto foi a construção de maquete de residência automatizada, por alunos do 3º ano do Ensino 
Médio, para compreensão de conceitos de eletricidade.
O trabalho foi executado utilizando-se da programação em S4A e mBlock e de componentes eletrônicos diversos.
Por esses meios foi possível levar os alunos ao desenvolvimento de processos cognitivos simples e complexos do 
campo da Física e da Tecnologia e à aquisição de habilidades construtivas, apoiados na imaginação/criatividade, 
na colaboração e na reflexão.

LYRITERACY
Autoria: Roberto Ravena Vicente [rorvicente@yahoo.com.br]  

Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Língua Estrangeira: Inglês

O objetivo da prática é o de investigar o potencial do conceito de lyriteracy para o ensino de Língua Inglesa e para 
o estímulo da produção autêntica e autoral entre adolescentes. Investigam-se os caminhos que se abrem quando 
concentramos nossos esforços (de ensino e aprendizagem) na habilidade de ler, compreender, analisar e produzir 
textos líricos (Lyriteracy vem da junção: lyrics + literacy). Leitura, aqui, está atrelada à oralidade, e a noção de texto 
se estende aos mais diversos suportes tecnológicos e meios de expressão: poemas, canções, vídeos, música, artes 
visuais etc. Essa abordagem visa a estimular não apenas um uso autêntico e autoral de ferramentas discursivas, 
mas uma apropriação da linguagem que permita seu uso criativo e subversivo. Os desafios da expressão em Lín-
gua Inglesa, dessa forma, atrelados aos desafios fundamentais da própria expressão da subjetividade, podem su-
gerir soluções criativas para a expressão do sujeito adolescente e sua inserção no mundo.

ESCREVER PARA QUEM? CONCURSO 
DE PRODUÇÃO TEXTUAL

Autoria: Roberta Hernandes Alves [robertaa@lourencocastanho.com.br]  
Instituição: Escola Lourenço Castanho

Área: Língua Portuguesa

Escrever pressupõe um autor e um leitor dispostos a compartilhar uma rede de significação que se constrói a 
partir das motivações e dos conhecimentos prévios de quem escreve e de quem lê. Nesse percurso, ambos têm 
papel ativo na produção dos diversos sentidos que cada texto traz em si. O caminho que vai da situação de escrita 
até a leitura e o entendimento do leitor compõem o que chamamos de espaço de circulação do texto. 
Na escola, é sempre um desafio vivenciar essa circulação do texto de modo não artificial. A proposta do Concurso 
de produção textual da Lourenço Castanho, que já possui seis edições, se constitui como estratégia complementar 
para aprimorar as competências de leitura e escrita de nossos alunos. A publicação de textos produzidos no con-
texto escolar, mas que o extrapolam, dá a dimensão do quanto um trabalho escolar pode preparar o aluno para 
vivenciar autonomamente as situações discursivas que ele encontra e encontrará na sociedade em que vive. 
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FAKE NEWS E OS NÚMEROS DA COMUNICAÇÃO
Autoria: Felipe Gabriel Marinho [felpsmarinho@gmail.com]
Vinicius Gorla Proto [profviniproto@gmail.com]  
Instituição: Escola SEB
Área: Outra: Interdisciplinar

Émile Durkheim, notável pensador francês, defendia a premissa de que o indivíduo só pode agir a partir do mo-
mento em que ele aprende a conhecer o contexto no qual está inserido. Entende-se, portanto, que a relação do 
sujeito com a realidade ganha sentido na medida em que ele consegue lidar com os cenários à sua volta. Assim, é 
possível afirmar que a escola se constitui como instituição habilitada a construir ferramentas fundamentais no 
processo de aprendizagem humana.
Esse trabalho consiste no desenvolvimento holístico das habilidades de um aluno no mundo atual, ou seja, a 
partir das teorias da comunicação, da aplicação de conhecimentos matemáticos e da identificação dos alunos 
como sujeitos em formação, logo, como potências cidadãs. Propõe-se a refletir a construção do discurso desenvol-
vido nas muitas mídias contemporâneas — sobretudo vinculados ao universo da comunicação imediata – levando 
em consideração o papel da escola e a vivência de uma juventude chamada de nativa digital.

FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS NO GEOGEBRA: UMA 
PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO E APRENDIZAGEM ATIVA
Autoria: Vinicius Gorla Proto [profviniproto@gmail.com]   
Instituição: Escola SEB
Área: Matemática

Atualmente as tecnologias digitais medeiam as relações de comunicação e de aquisição de conhecimentos. Apesar 
disso, muitas escolas ainda relutam em assumir a responsabilidade de fomentar em seus alunos o desenvolvi-
mento de habilidades que o mundo extraescolar demanda, como o trabalho em grupo, a autonomia e a fluência 
digital. Nesse sentido, a presente prática objetivou mover o professor da posição de detentor e transmissor dos 
conhecimentos para a de mediador da construção destes em um ambiente de investigação em grupo, mediada por 
dispositivos tecnológicos. Com a premissa de que é possível desenvolver habilidades a partir da abordagem dos 
conteúdos do programa da Educação Básica, tal prática se deu pela investigação do comportamento de funções 
trigonométricas com a variação dos parâmetros a, b, c e d em f(x)=a+b.sen(c.x+d). Ao final, os alunos elaboram 
sistematizações com qualidade técnica acima da esperada, o que indica que os objetivos foram alcançados.

TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS 
— UM CHALLENGE LEARNING 
Autoria: Ricardo Magno Carvalho de Melo [ricardoc.melo@sebsa.com.br] 
Instituição: Escola SEB Dínatos — Brasília
Área: Matemática

Aprender um conteúdo da geometria espacial por meio de um desafio que coloca o aluno como um empresário e 
o faz, de forma ativa, criar soluções para um cliente, é de muito valor para o aprendiz e trabalha diversos saberes, 
muito além da sala de aula e das paredes da escola. Com a proposta de entregar ao cliente sua encomenda, no 
melhor recipiente cilíndrico do ponto de vista econômico, os estudantes, que atuavam como se fossem proprietá-
rios de uma transportadora especializada em transporte de líquidos perigosos, levantaram possibilidades, cria-
ram saberes, desenvolveram métodos, pensaram a prática e tomaram decisões.
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DEBATE PARA MELHORAR A ARGUMENTAÇÃO
Autoria: Sthéfani Jorge da Silva [sthefanijsilva@gmail.com]

Instituição: Escola SEB Thathi
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O objetivo é fazer o aluno ler mais textos jornalísticos e críticos e por meio do debate dessas ideias melhorarem o 
repertório argumentativo.

MAPAS SENTIMENTAIS - A ARTE DE 
REPRESENTAR A CIDADE

Autoria: Carolina Luiza Prospero Graziano [carolprospero@hotmail.com]
Marcelo Bezerra Correia da Silva [mabecosilva1@uol.com.br]  

Instituição: Escola Villare
Área: Outra: Interdisciplinar

O trabalho apresenta uma possibilidade de interlocução entre a Geografia, a Arte e a Literatura. A partir da obser-
vação em campo, do registro de sensações e sentimentos e de intervenções artísticas, construiu-se uma cartografia 
própria, mediada pelo espaço físico e pelos sentimentos dos observadores. Nesse processo de criação e representa-
ção, conceitos determinantes da Geografia como espaço, território, urbanismo e a ênfase na expressão e as lingua-
gens conotativa e emotiva da Literatura, entre outros, foram construídos e aprofundados, constituindo 
fundamentos para uma compreensão contextualizada do currículo acadêmico, que uma vez associados à autono-
mia, autoria e valorização do conhecimento do aluno, potencializam seu desempenho escolar, sua formação cidadã 
e seu sucesso no Enem e nos vestibulares.

HISTÓRIA DA ARTE NAS REDES SOCIAIS
Autoria: Gabriela Ribeiro Alves dos Santos [gabriela.rbas@yahoo.com.br]

Instituição: FIAP School
Área: Arte: Artes Plásticas

Tentando utilizar o pouco tempo hábil que havia para dar uma grande revisão de História da Arte, os alunos 
foram incentivados a criar contas no Instagram, o qual alimentaram com conteúdos, fotos e memes pesquisados 
e produzidos por eles, envolvendo também reproduções e releitura de obras de arte que tivessem relação com as 
épocas abordadas. Tal recurso foi uma forma de auxiliar no processo de lembrar e memorizar os conteúdos sobre 
Arte antes do período moderno.

FLIPPED CLASSROOM: UMA NOVA 
ABORDAGEM EM SALA DE AULA

Autoria: Pedro Real Neto [profpedroreale@gmail.com]
Instituição: FIAP School

Área: Matemática

A metodologia ativa de aprendizagem (Flipped classroom) foi realizada com duas turmas do Ensino Médio Técnico 
(2º e 3º anos), durante o 2º semestre do ano de 2017, cujas videoaulas com problemas e desafios propostos pelo 
professor foram assistidas pelos estudantes, preferencialmente no contraturno do horário escolar. O professor 
aplicou diversas atividades avaliativas, como, por exemplo, listas de exercícios, quiz e desafios matemáticos, os 
quais os estudantes resolveram e que se tornaram parte responsável no processo de aprendizagem. O professor 
mediou o processo e sanou possíveis dúvidas em relação ao conteúdo preestudado pelos estudantes. 
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O intuito deste projeto foi aumentar o interesse pela disciplina, fazendo com que o educando buscasse por meio 
de videoaulas e sites, o entendimento desse conteúdo. Conteúdos de anos anteriores também foram explorados, 
pois há estudantes que trazem certa defasagem e isso pode comprometer o processo de ensino-aprendizagem.

ESTATÍSTICA BÁSICA COM EXCEL E ARDUINO
Autoria: Moacyr Rodrigues Junior [moacyrj@lourencocastanho.com.br] 
Pedro Setubal [pedros@gracinha.g12.br]
Instituição: Gracinha - Escola Nossa Senhora das Graças
Área: Matemática

Para realizar a captura de dados da temperatura local, usou-se um sensor de temperatura ligado a um Arduino, 
que se comunicava com um computador no qual era executada uma planilha Excel. Posteriormente, os estudantes 
calcularam a média, a mediana e a moda dessas temperaturas.
Arduino é um computador físico baseado numa simples plataforma de hardware livre, ou seja, qualquer pessoa 
pode modificá-lo ou reproduzi-lo, projetada com um micro controlador de placa única, com suporte de entrada/
saída embutido e uma linguagem de programação padrão C/C++. O objetivo do projeto é criar ferramentas que 
são acessíveis, com baixo custo, flexíveis e fáceis de serem usadas por amadores. 

PROGRAMA ESPAÇO DE PROTAGONISMO 
SOCIAL: INTERVENÇÃO EM RECREIO E UBS 
Autoria: Luana Alves de Andrade [andradelu_207@hotmail.com] 
Luiz Felipe Busse Penna [luizpenna@gmail.com]
Instituição: Instituto Pró-Saber SP
Área: Atendimento à diversidade

Programa Espaço de protagonismo social: intervenção em recreio e UBS apresenta um trabalho realizado na co-
munidade de Paraisópolis, pelos professores e alunos do Instituto Pró-Saber SP, em que os jovens atuaram em 
projeto para melhorar a qualidade do recreio da escola pública e também realizar leituras em UBS para crianças 
que aguardavam atendimento médico.

ALUNOS EM AÇÃO — PRÁTICA ALÉM 
DA PRÁTICA (MÃO NA MASSA)
Autoria: Amanda de Flório Barizon Silva [amanda@colegiosantana.com.br] 
Roseli Neumitz [roseli.nz@colegiosantana.com.br]
Instituição: ISJ Colégio Santana
Área: Biologia

Com os objetivos de incentivar a um movimento e interação dos alunos do Ensino Médio com outros segmentos 
da escola, bem como o voluntariado e a realização de ações sociais que partissem do âmbito familiar e atingissem 
a comunidade onde vivem, com foco na autonomia, na tomada de decisões e na organização das atividades, o 
Colégio Santana realizou o projeto Alunos em ação, que no mês das crianças propiciou uma tarde diferente na 
escola, com almoço e brincadeiras organizados por alunos, feitos por alunos e pensados para seres humanos em 
formação. Esse projeto obteve como resultados a manutenção das ações sociais na escola realizadas pelos pró-
prios alunos, a interação deles em espaços comuns e a percepção do quanto cada um é importante e pode fazer e 
ser a diferença na sociedade em que estão inseridos. A partir deste projeto, a escola possibilitou o protagonismo 
dos alunos na escola e na relação deles com a comunidade escolar. 
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O QUE TEM NA MINHA COMIDA?! 
VALORIZANDO OS ALIMENTOS 

Autoria: Amanda de Flório Barizon Silva [amanda.florio2@gmail.com] 
Roseli Neumitz [roseli.nz@colegiosantana.com.br]

Instituição: ISJ Colégio Santana
Área: Biologia

Com os objetivos de incentivar a autonomia, a criatividade e o dinamismo dos alunos do 3° ano do Ensino Médio 
e propiciar aos alunos do Fundamental I do Colégio Santana a experiência de uma alimentação saudável e dife-
rente, o projeto "O que tem na minha comida?! Valorizando os alimentos" foi pensado para levar o conteúdo 
sobre alimentação de forma prática, facilitando a compreensão sobre a importância do alimento na nossa vida 
não somente aos alunos mais velhos, mas também aos que ainda estão em formação quanto a seus gostos. Por 
meio da realização e montagem de aulas especificas para cada série (1°ao 5°anos) e receitas que reaproveitassem 
os alimentos, o 3° ano do EM pode valorizar o trabalho do professor ainda mais, valorizar o consumo consciente 
dos alimentos e a importância de ensinar às novas gerações o quanto podemos melhorar nossa alimentação e o 
nosso consumo na comunidade em que estamos inseridos.

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: A FOTOSSÍNTESE 
E O ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO EM 

AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO
Autoria: Robson César Cardoso [robsoncardoso.prof@liceuescola.com.br]

Thiago Madrigrano [thiagomadrigrano.prof@liceuescola.com.br]
Luciana Valéria Nogueira [luciananogueira.prof@liceuescola.com.br]

Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
Área: Biologia

O presente trabalho tem por objetivo relatar uma sequência didática de forma interdisciplinar e multisseriada entre 
Física e Biologia, sobre os principais conceitos envolvidos no processo de fotossíntese. A partir da proposição de uma 
situação-problema, qual seja: “Qual a influência da cor da luz na fotossíntese? ”, os alunos, em aulas práticas de labora-
tório, elaboraram um protocolo experimental a fim de responder à questão. As aulas práticas de Física sobre reflexão, 
absorção e decomposição da luz municiaram os estudantes para a previsão e explicação dos resultados obtidos nos 
experimentos sobre o crescimento de pés de feijão submetidos a diferentes cores de luz.
Os resultados mostram que práticas investigativas interdisciplinares são uma excelente oportunidade de aprendizagem, 
pois facultam aos educandos a resolução de problemas ao mobilizarem conceitos de forma autônoma e significativa. 

FÓSSEIS E CLASSIFICAÇÃO BIOLÓGICA: 
CRIATIVIDADE E AUTONOMIA NO LABORATÓRIO

Autoria: Luciana Valéria Nogueira [luciananogueira.prof@liceuescola.com.br]
Larissa G. Dellisa Campos [labmedio@liceuescola.com.br]

Kelma Cristina Freitas [kfreitas123@gmail.com]
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo

Área: Biologia

A teoria darwinista da evolução é um eixo estruturador da Biologia, mas com forte componente de abstração e 
contraintuitividade. Essas características trazem dificuldades a uma aprendizagem significativa. Em contrapar-
tida, a literatura tem mostrado que as aulas práticas, bem como a participação mais ativa dos alunos nos proces-
sos de ensino-aprendizagem, trazem ganhos cognitivos importantes no que diz respeito à aprendizagem de 
conceitos científicos. Tendo isso em vista, buscamos aliar as aulas práticas de laboratório e a participação enga-
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jada dos alunos na resolução de uma tarefa complexa. As aulas práticas foram realizadas a partir de “fósseis” de 
folhas, produzidos no laboratório, os alunos elaboraram uma classificação em que os aspectos evolutivos ficaram 
evidentes a partir de critérios por eles estabelecidos. 
O empenho nas aulas práticas na produção dos “fósseis” e da classificação mostrou engajamento nas atividades 
propostas. Os alunos significaram os conhecimentos ao serem desafiados em sua autonomia e criatividade.

VIVENDO EM TEMPOS LÍQUIDOS: O AMOR LÍQUIDO 
EM SÃO PAULO. ESTUDO DAS IDEIAS DE ZYGMUNT 
BAUMAN POR ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
Autoria: Yoná dos Santos [yonasantos.prof@liceuescola.com.br]
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
Área: Filosofia

O presente trabalho teve como objetivo aproximar o aluno da reflexão filosófica, por meio do estudo de vários 
conceitos de Eros (o amor dos amantes, segundo a mitologia grega), inclusive o amor líquido presente na pós-

-modernidade. Os alunos do 1º ano do Ensino Médio foram divididos em grupos e tiveram como tarefa a produ-
ção de curtas-metragens que abordassem o tema estudado, tendo como cenário a cidade de São Paulo e os dilemas 
e desafios da modernidade líquida. 

UTILIZAÇÃO DA CÂMARA ESCURA PARA 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Autoria: Robson César Cardoso [robsoncardoso.prof@liceuescola.com.br]
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo 
Área: Física

A confecção de câmaras escuras de orifício é uma atividade que, sem dúvida, encanta os alunos. Durante as aulas 
de Física, notamos que esse encantamento pode acabar quando apresentamos problemas resolvidos utilizando 
artifícios matemáticos um pouco mais complexos. Para manter os jovens estudantes motivados a resolverem 
problemas, foi proposto uma atividade experimental com a câmara escura que os desafiou a obterem a altura de 
um objeto distante apenas utilizando os dados medidos pela câmara escura. Essa atividade deixou os alunos mais 
engajados para encarar exercícios sofisticados de óptica geométrica, já que esse trabalho trouxe uma aprendiza-
gem significativa sobre os princípios de propagação da luz.

FÓRUM DE ATUALIDADES
Autoria: Flávio Oliveira Roca [flavioroca@liceusantista.com.br]
Isabela Dias [isabela.dias@liceusantista.com.br]
Cínthia de Oliveira Araújo Monteiro [cinthia.monteiro@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto objetiva instrumentalizar estudantes concluintes do Ensino Médio nos fundamentos da pesquisa 
acadêmica e na construção de uma identidade autônoma. O Fórum de atualidades, promovido e organizado pelo 
corpo pedagógico do Liceu Santista, dá vez e voz aos estudantes na exposição e discussão de temas atuais e social-
mente relevantes, proporcionando contatos com o rigor estrutural de um artigo científico, com a elaboração de 
uma revista especializada impressa e com a tomada de posição em assuntos controversos, cuja discussão é impres-
cindível para o exercício da cidadania ativa e consciente.
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PRÁTICA INTERDISCIPLINAR COM SIMULAÇÕES 
EDUCATIVAS E ENSINO BASEADO EM 

PROBLEMAS: APOCALIPSE ZUMBI
Autoria: Adriano Rangel Liziero de Barros [adriano@geografiavisual.com.br]

Marco Antonio Di Pinto Júnior [marco.dipinto.jr@terra.com.br]
Instituição: Liceu Santista

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto foi aplicado nas disciplinas de Geografia e Matemática como instrumento de aferição da aprendizagem 
de conceitos como urbanização, globalização, escala cartográfica, mapas temáticos e sistemáticos, redes geográfi-
cas, densidade demográfica, hierarquia urbana, progressões geométricas, função exponencial e função logarít-
mica. Houve intensa participação dos alunos a partir do storytelling desenvolvido, de modo que os conceitos 
puderam ser aplicados em uma realidade fictícia. 
Portanto, foram planejadas ações interdisciplinares em novos mundos virtuais, construídos a partir da narrativa 
inicial.

REPENSANDO ENSINAGEM E APRENDIZAGEM 
(METODOLOGIAS ATIVAS E ENSINO HÍBRIDO)

Autoria: Almir José da Silva  [almir.silva@liceusantista.com.br]
Lucas Luiz Lamosa [lucas.lamosa@liceusantista.com.br]

Instituição: Liceu Santista
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Repensar a forma de ensinar e aprender é a tarefa da escola como proposta reflexiva sobre seu pensar em educação, 
que concomitantemente leva para um projeto de sociedade e os fundamentos aos quais a mesma é baseada.
Para isso é necessário extrapolar as ações e quebrar paradigmas. O enfrentamento está em construir e pensar co-
letivamente um ato de educar mais orgânico e criterioso com base nas necessidades de um indivíduo sem perder 
sua inserção no contexto em que se situa.
Assim, o presente processo, mais do que um método ou uso de tecnologias, é a busca de um espaço de aprendiza-
gem pautado na investigação do saber de maneira colaborativa, sustentável, e, sobretudo, capaz de edificar as 
potencialidades de todos os envolvidos no ato de educar.

TEORIA E PRÁTICA: ENSINANDO CONCEITOS 
E APLICAÇÃO SOCIOLÓGICA

Autoria: Cínthia de Oliveira Araújo Monteiro [cinthia.monteiro@liceusantista.com.br]
Instituição: Liceu Santista

Área: Sociologia, Antropologia e Política

O projeto surgiu de uma debate proposto no ICLOC IX, no qual o questionamento versava sobre "ensinamos a 
História da Sociologia ou a sua aplicação?". Tendo isso em vista, o projeto almeja que sejamos capazes de fazer 
ambos. A prática sociológica requer o uso do arcabouço teórico, bem como a teoria precisa de aplicação como 
parte fundamental no processo de aprendizado. Portanto, o estímulo ao uso de recursos digitais e a autonomia 
criativa no processo de interpretação teórica propiciaram a criação de videos explicativos diversificados sobre o 
tema do Positivismo, com exemplos em variadas perspectivas compartilhadas com o auxílio da plataforma Schoo-
logy.
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MOVIMENTO FUTURO
Autoria: Sofia Carvalho [sofia@movimentofuturobrasil.com.br]
Instituição: Movimento Futuro
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O Movimento Futuro nasceu com o propósito de fazer o jovem encontrar a sua melhor versão, realizando sonhos 
ao longo da sua vida. Acreditamos na transformação social por meio do protagonismo e engajamento dos jovens. 
Durante 4 meses, os alunos vivem o jogo Caminho do futuro, no qual, de forma rápida, fácil e divertida, se desco-
brem, enxergam a escola de outra forma, sonhando juntos e construindo realidades no entorno. A pergunta chave 
é: se você tivesse um mês para transformar o mundo, o que faria? A partir daí os alunos colocam a mão na massa, 
para transformar o mundo agora, já!  

OS ENSINOS DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA E A 
LINGUAGEM ANTROPOCÊNTRICA E UTILITÁRIA
Autoria: Silvia Helena Mattei de Arruda Campos [shmac59@yahoo.com] 
Instituição: Não há — profissional liberal autônomo
Área: Biologia

Ampliar a consciência socioambiental e permitir o desenvolvimento de pensamento reflexivo em relação à utiliza-
ção de recursos e o respeito aos diversos elementos que compõem os ecossistemas parecem ser consenso para a 
formação de indivíduos capazes de conhecer e de transformar a cultura à qual pertencem, visando à formação de 
cidadãos atuantes.
Entretanto, observa-se que a impregnação de uma linguagem utilitária e antropocêntrica cria uma barreira para se 
atingir esse objetivo. Uma das dificuldades decorre de falhas pedagógicas na formação dos professores, os quais 
acabam transmitindo uma concepção biológica distorcida, já que contaminada por essa linguagem. Ademais, ao 
serem deficitariamente abordados conceitos sobre equilíbrio ambiental e integração equitativa dos diversos elemen-
tos que compõem o sistema planetário natureza-humanidade, as consequências podem ser bastante prejudiciais.
Nesse sentido, a resolução desses problemas deve ser uma prioridade educacional.

DISCIPLINA POSITIVA COM FOCO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO: 
CASOS E SOLUÇÕES POSSÍVEIS
Autoria: Sandra Correia Lima Leal [sandrale25@yahoo.com.br]
Instituição: Rede Decisão — Colégio Terramar
Área: Gestão da aula

Esse trabalho visa a abordar a temática da indisciplina no Ensino Fundamental II e Médio, compreender o que é 
um mau comportamento e por que ele ocorre, conhecer os quatro objetivos equivocados de comportamento do 
aluno (e como identificar esses objetivos), repensar estratégias utilizadas em aula durante o conflito, refletir sobre 
que tipo de professor você é e como isso influencia seu aluno, conhecer os quatro passos para conseguir cooperação, 
discutir a importância do trabalho com habilidades socioemocionais e inteligência emocional em sala, reconhecer 
como o tédio afeta nossos alunos e pensar em estratégias de automotivação. Numa abordagem adleriana, é possível 
promover a reflexão sobre casos de sucesso e aulas que promoveram uma mudança no ambiente escolar.
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AVALIAR OU EXAMINAR: A ORALIDADE COMO EIXO 
DEMONSTRATIVO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Autoria: Rodrigo dos Santos [emaildords@yahoo.com.br]
Instituição: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo/EE Prof. Expedito Camargo Freire

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O objetivo do projeto foi verificar a amplitude, diversidade e oportunização aos alunos no que se refere a aprendi-
zagem com ações argumentativas. Especificamente, tratou-se em *definir o campo conceitual sobre a prática ava-
liativa e suas dimensões; *distinguir com clareza as ações de avaliação e examinação e *superar o "amadorismo" 
em nosso avaliar, sobretudo na possibilidade de ir além da constatação mnemônica. Em tese, houve a disponibi-
lização da avaliação fruto da competência leitora, com a exploração mais ampla, de modo interdimensional, das 
competências e as habilidades previstas no Currículo. Essencialmente, o objetivo foi fundado num desafio de 

"fazer a arguição de todas as turmas da escola" no que comumente se define como "prova oral". Nela pode-se 
constatar que, na dinâmica da argumentação, os alunos de aproveitamento diferenciado de proficiência demons-
traram alto rendimento de aprendizagem.

BIODIVERSIDADE VEGETAL NA PRÁTICA: 
CURRÍCULO E VIVÊNCIA 

Autoria: Rogério Soares Cordeiro [rocordeiro1@yahoo.com.br]
Maria Santina de Castro Morini

Jéssica Paloma Ferreira
Instituição: Secretaria do Estado da Educação

Área: Biologia

Para mitigar a resistência de estudantes de Ensino Médio em relação ao estudo da Botânica, foi realizada uma 
proposta de aula que partisse da curiosidade e/ou preferência desses alunos. Assim, diferentes textos foram esco-
lhidos, priorizando a temática. Após a leitura, foi proposta uma aula expositiva sobre os diferentes grupos vege-
tais, seguida de aulas práticas com espécimes coletadas por alunos nos espaços da escola. Os espécimes foram 
identificados e tiveram suas relações filogenéticas propostas. A sequência didática mostrou-se eficaz, não por 
tratar-se de aulas práticas, cuja eficácia é largamente discutida, mas por promover caminho alternativo para se 
trabalhar conceitos fundamentais da Botânica, permitir o contato manual com organismos vivos, despertar o 
interesse pela biodiversidade vegetal, facilitar a compreensão de que os seres vivos são evolutivamente relaciona-
dos e, ainda, melhorar o desempenho dos estudantes em questões referentes aos temas.

ESTRUTURAS DE PODER: COMO ELAS 
INFLUENCIAM NOSSA VIDA?

Autoria: Luisa Ferreira Gusi [luisa.gusi@see-saw.com.br]
Ana Paula Machado Davila [anapaula.machado@see-saw.com.br]

Diego Luiz Escanhuela [diego.escanhuela@see-saw.com.br]
Instituição: See-Saw Panamby Bilingual School

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O tema Estruturas de poder norteou o projeto do Ensino Médio em 2017. Com isso, buscou-se identificar proble-
mas reais da sociedade contemporânea, para que os alunos visualizassem da forma mais concreta possível como 
o conceito de estruturas de poder está presente em suas vidas, como isso afeta – positiva ou negativamente – a sua 
identidade, e refletindo se há um espelhamento de tal conceito em meio ao seu respeito e sua tolerância às outras 
pessoas, posicionando-se na realidade do outro, além de desenvolver habilidades que possibilitassem a competên-
cia para debates.
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Esse projeto foi multidisciplinar e multisseriado: cada grupo de pesquisa possuía três professores-orientadores e, ao 
menos, um aluno de cada um dos três anos do Ensino Médio. 
A pesquisa não foi apenas bibliográfica; também foi realizada uma investigação de campo na capital federal, Brasília-
-DF. 
Como produto final, os alunos envolveram-se num debate, que ocorreu durante o evento anual do colégio, intitu-
lado Sábado Cultural.

ENSINO DE CIÊNCIAS E RACISMO CIENTÍFICO: 
AÇÃO EDUCATIVA PARA DESCONSTRUÇÃO 
DE PRECONCEITO RACIAL
Autoria: Valdir Lamim-Guedes [lamimguedes@gmail.com]
Instituição: SENAC — Centro Universitário — Santo Amaro
Área: Biologia

Esse trabalho trata de uma ação de ensino de Ciências e relações étnico-raciais desenvolvida em uma organização 
do terceiro setor de São Paulo, SP. Utilizou-se uma abordagem interdisciplinar, com uso de tecnologias de infor-
mação e comunicação, incentivo à participação dos alunos e contextualização. Ministrou-se uma aula integrada 
de Biologia e Química sobre a árvore da vida. Nesta, discutiu-se sobre a teoria de colonização da América, teorias 
de origem da vida, evolução humana e o uso de cladogramas. Buscou-se relacionar as informações apresentadas 
com o fato de o racismo ser uma construção social, sem evidências científicas. Destacou-se que a história da escra-
vidão indica que o racismo era uma questão política, de dominações de um grupo por outro, antes de ser justifi-
cado por um fator racial, e foi criado para sustentar e garantir o tráfico negreiro. As ações descritas representam 
uma forma de tratar essas temáticas de forma interdisciplinar e contextualizada em escolas e outros espaços 
educativos.

O NORDESTE É AQUI — AUTO DO BOI-BUMBÁ 
Autoria: Ilvanita de Sousa Barbosa [ilvanita@uol.com.br]
Roberto Pinheiro [roberto-arte@hotmail.com]
Dirlei Perez Celeri [dipceleri@hotmail.com]
Instituição: SESI
Área: Língua Portuguesa

Embora vários de nossos estudantes tivessem em suas famílias parentes de diversas cidades da região nordestina, 
falar dessa cultura parecia estranho para eles.  Portanto, a ideia era pesquisar a cultura do Nordeste, envolver-se 
com ela, produzi-la, cantá-la, dançá-la e disseminá-la em suas comunidades para que houvesse menos xenofobia 
na comunidade escolar.
No início de 2017, com a proposta dos Eixos Integradores, os alunos do 1º ano do Ensino Médio optaram pelo 
grande tema “O Nordeste é aqui” como ponto de partida para os estudos da cultura nordestina na cidade de São 
Bernardo do Campo. Iniciamos, portanto, essa pesquisa primeiro em cada família, depois na cidade para desco-
brirmos o quanto essa cultura estava enraizada em nós. E encontramos o nosso primeiro obstáculo: as pessoas 
tinham “vergonha” em falar sobre ou consideravam algo sem valor cultural. Aí estava o nosso primeiro desafio: 
como disseminar a cultura nordestina em uma sociedade tão xenófoba?
Organizados em grupos, os alunos pesquisaram sobre as danças, a música, a literatura, as variantes linguísticas da 
região, a culinária, o cinema, a arte nordestina, o cordel e a xilogravura e quais os povos que contribuíram para o 
desenvolvimento desse painel cultural em nossa formação. Durante as apresentações das pesquisas em sala, os 
alunos perceberam que não havia muito dessa cultura em nossa cidade. Então fomos visitar o CTN (Centro de 
radições Nordestina) no bairro do Limão em São Paulo. Lá tivemos contato com os cordelistas e oficina de cordel 
e xilo, bem como os aspectos religiosos da região nordestina. Chamaram a nossa atenção algumas lendas e uma 
delas foi a do Boi. Ao voltar para a escola, aprofundamos nossos estudos assistindo ao documentário do Globo 
Rural e descobrimos que essa lenda era patrimônio imaterial em outro estado. Por que não mostrar isso para 
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nossa comunidade? Então, avaliamos se tínhamos condições de montar esse auto, uma vez que já havíamos estu-
dado os autos de Gil Vicente em Literatura. Decididos, passamos às etapas e estudo para montarmos o Auto do 
boi-bumbá em de nossa escola:
• Em Literatura: estudo da poesia de cordel e como fazer as rimas. Produção de releituras das obras literárias A di-
vina comédia, Dom Quixote, Auto da barca do inferno em forma de cordel para montagem do varal. Pesquisa sobre as 
diversas formas como a história do boi é contada pelo Brasil. Produção do roteiro do Auto e a história em cena. 
Envolvimento da família nessa construção.
• Em Arte, estudamos e produzimos a técnica da xilogravura para ilustrar os livretos, os desenhos das personagens, 
produção do boi, dos painéis para o cenário, escolhemos músicas e cantigas de roda que compunham o auto. Aula 
sobre o berimbau/capoeira com um membro da comunidade.
• Em Educação Física, organizamos todas as coreografias das músicas trabalhadas em Arte com os mais de 60 
alunos cantando e dançando “a morte e ressurreição do boi-bumbá”.
• Em Inglês, pesquisa sobre a importância da cultura nordestina no exterior, em especial, Luís Gonzaga com sua 
Asa Branca. Os alunos estudaram e cantaram “White Wings", de Raul Seixas.
• Em Tecnologia (LIE), pesquisas e produção de animação sobre a lenda do boi.
• Em 9 de dezembro foi realizada a apresentação do Auto do boi-bumbá para a comunidade na escola. Exposição do 
varal de cordel e dos boizinhos produzidos por eles. Participação dos familiares e comunidade na produção do boi.

CORDEL: DO ORAL AO DIGITAL, A 
FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DO JOVEM

Autoria: Luciana Kerche do Amaral Cavalcante [luhkerche@gmail.com]
Instituição: SESI

Área: Outra: todos os componentes de Linguagens e códigos

A importância da experiência “Cordel: do oral ao digital, a formação identitária do jovem”  deve-se ao fato de in-
terligar o trabalho desenvolvido pelo Eixo Integrador de Linguagens, no Ensino Médio, ao cotidiano do aluno,  
unindo duas turmas, em diferentes cidades, respectivamente Agudos e Bauru, no interior do Estado de São Paulo, 
utilizando o protagonismo deles como engrenagem que fez fluir o projeto de forma inovadora e autônoma.
Durante o ano de 2017, os alunos tiveram como foco eleito por eles, no Eixo Integrador de Linguagens, conhecer 
uma cultura totalmente diferente da sua, o cordel, num projeto inicialmente intitulado “O Nordeste é aqui!”. 
Para isso, deveriam apropriar-se dessa diferente forma cultural, buscando adaptá-la a sua realidade, baseando-se 
em desafios colhidos dentro de uma pesquisa de campo feita na cidade onde residem, por meio da qual decidiram 
deixar sua marca identitária às demais gerações e ao Brasil, utilizando para isso o meio digital, especificamente 
instrumentos digitais e o QR CODE. Temos consciência de que todo texto literário, quando tem sua leitura reali-
zada de forma significativa, promove experiências de interação junto ao aluno ( principalmente no Ensino Médio, 
público mais seletivo com relação a leituras e experiências), tornando possível sua construção e reconstrução, ge-
rando interpretações variadas e, certamente, possibilitando uma relação interdiscursiva entre texto e contexto, ou 
seja, a literatura e a realidade estabelecem um diálogo promotor de autoconhecimento ao aluno e a busca pela 
própria identidade cultural.
Dessa forma, talvez pareça singular o fato comprovado sobre muitos livros, apostilas e afins, dentro do Ensino 
Médio, não abordarem amplamente uma literatura de cunho popular, que mostra história, folclore, lendas, tradi-
ções e até a formação ideológica de nosso povo, por intermédio da criticidade de tantos cordelistas. Se a literatura 
pode ser um instrumento de reflexão e mudança na sociedade, como não apresentar as famosas críticas, contextua-
lizadas pelos saber e cultura de um povo e enlaçadas aos versos do cordel? Como não despertar, nos alunos, o gosto 
pelo poema popular, aparentemente tão singelo em sua linguagem e  sua estrutura, porém tão propício ao despertar 
crítico de uma civilidade adormecida? Como não se encantar com a cadência ritmada que se incorpora a nossa 
mente?
Portanto, instaurar um projeto que unisse literatura, popular, reflexão e criticidade revelou-se de suma importân-
cia. Com ele, poderíamos trazer à tona a identidade cultural de nosso aluno, direcionando seu olhar aos proble-
mas sociais, econômicos e políticos enfrentados pela sua comunidade, fazendo-o transpor os muros da cultura 
popular e uni-los aos seus limites, ao seu cotidiano, buscando compreensão, conhecimento, divulgação e o mais 
interessante: transformando a cultura popular na digital, para amoldá-la às necessidades apresentadas na con-
temporaneidade e sem perder seu formato único. 
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O êxito de nossa experiência foi seu amplo alcance, pois aliou patrimônios simbólicos, históricos, folclóricos e 
culturais por meio da área de Linguagens (de todos seus componentes curriculares) e diferentes áreas do conheci-
mento que se agregaram a ela, realizando o diálogo entre diferentes disciplinas, como também entre a tradição 
oral e a inovação digital, sem perder nenhuma característica estilística do gênero.  Ela propiciou o descobrimento 
de uma identidade cultural até então adormecida, que aflorou pelo novo olhar dirigido ao popular e à própria 
realidade, estabelecendo conexões e gerando uma sensação de pertencimento. Assim, tivemos diferentes momen-
tos de informação e formação, sendo o saber construído semanalmente pelos alunos do 1º do EM, nas duas refe-
ridas cidades, cujo produto final, de todo esse projeto e dessa aprendizagem, alcançou muros além do limite da 
escola, pois além de encantar e despertar o sentimento nativista da população dessas cidades, ofereceu-lhes um 
arquivo para eternizá-las, abri.

REDAÇÃO NO ENEM: PROCEDIMENTOS 
BASEADOS NOS CRITÉRIOS 
Autoria: Diego Durães Ferreira [diego-duraes@hotmail.com] 
Giselda Amélia Teodora [seduc.especial1@praiagrande.sp.gov.br] 
Instituição: SESI — Presidente Prudente
Área: Língua Portuguesa

Esse trabalho visa a compartilhar atividades desenvolvidas em aulas de redação no Ensino Médio, bem como es-
tudos relacionados aos critérios de correção da redação do Enem. A apresentação também oferecerá ao público 
exemplos de atividades voltadas para a produção textual no Ensino Médio. 

A CADA DIA QUE PASSA, SOBRA MAIS 
MÊS NO FIM DO DINHEIRO!
Autoria: Roberta Camargo Zanini [roberta.zanini@sesisp.org.br]
Instituição: SESI CE 031 — Itu
Área: Matemática

Por meio do tema "A cada dia que passa sobra mais mês no fim do dinheiro", durante o ano letivo, analisamos, 
pesquisamos e ampliamos nossos conhecimentos sobre educação financeira e a sua relevância, tanto no âmbito 
individual, familiar quanto no comercial e governamental.
O tema foi escolhido pela necessidade de aprofundarmos o conhecimento sobre o aspecto econômico e com-
preendermos a conjuntura política e econômica.
Os estudantes, como protagonistas, decidiram escrever o jornal Plutonomia: Tudo sobre economia e política e o blog: 
jornalsesi031.
O jornal, composto por quatro edições, trouxe-nos assuntos relevantes sobre educação financeira, com a finali-
dade de auxiliar os estudantes a planejar seu futuro financeiro. Cada edição do jornal foi inserida no blog, a fim 
de termos um jornal digital. 
O trabalho envolveu todos os estudantes em pesquisas e discussões sobre os assuntos mais relevantes, além de 
contribuir para o embasamento teórico e construção de conhecimento.
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ENSINO DE BIOLOGIA POR MEIO 
DE MODELOS DIDÁTICOS

Autoria: Luciene Miguel Carvalho [luciene.carvalho@sesisp.org.br] 
Ana Carolina Fernandes Bueno [ana.bueno@sesisp.org.br]

Instituição: SESI CE 080 — Ribeirão Pires
Área: Biologia

A prática busca ressignificar o processo de ensino-aprendizagem dentro de uma dimensão global e interdisciplinar 
em que os alunos podem desenvolver competências e habilidades necessárias para atingir as expectativas de en-
sino e aprendizagem estabelecidas pela rede Sesi.
Por meio da produção de modelos didáticos de células, os educandos podem estabelecer um diálogo entre a Bio-
logia e a Arte. Esse encontro traz diferentes formas de vivenciar e explorar o conhecimento científico em uma 
perspectiva integrada e sustentável, difundindo a relação da ciência e da arte no espaço escolar.

SENSIBILIZAÇÃO ARTÍSTICA PELO 
MOVIMENTO ARTÍSTICO CUBISMO

Autoria: Fabiana Lima Ortiz de Freitas [fabiana.freitas@sesisp.org.br]
Instituição: SESI CE 109 - Franca

Área: Arte: Artes Plásticas

O ensino do movimento artístico Cubismo foi uma imersão do aluno ao mundo sensível, o qual inicia pela quebra 
de bloqueios com prática do desenho, passando pela compreensão das características do movimento, refletindo 
sobre uma contextualização histórica, cultural e principalmente emocional daqueles artistas. O estudante é, por-
tanto, conduzido a refletir sobre os sentimentos envolvidos naquele período, por meio de um resgate de vivência 
de seus próprios sentimentos e, a partir desse momento, analisar criticamente uma obra de arte com um olhar 
sensível. 

A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO CONTEXTO 
DA PARTICIPAÇÃO NAS OLIMPÍADAS 

REGIONAIS DE QUÍMICA (USP/RP)
Autoria: Ana Rosa Jorge de Souza [viterbinho@yahoo.com]

Instituição: SESI CE 259 e 345 — Ribeirão Preto; EE Prof.ª Glete de Alcântara
Área: Química

Desde 2009, participamos com estudantes da rede particular e pública, de Ribeirão Preto das atividades da Olim-
píada Regional de Química (ORQ), na USP-RP, que consta de visitas, de atividades práticas e teóricas e da produ-
ção de redações e de vídeos, auxiliando no entendimento de conceitos e conteúdos químicos, além de favorecer o 
desenvolvimento das competências e habilidades leitoras e escritoras dos estudantes, ressaltando a melhoria do 
processo de ensino aprendizagem de Química e da alfabetização científica dos alunos. Acreditamos ainda que a 
proximidade com uma instituição pública de qualidade e com o cotidiano dos estudantes universitários  possa 
despertar o interesse de alunos da Educação Básica para a continuidade de estudos.E que por meio da pesquisa, 
da coleta de dados e da produção de textos dissertativos e argumentativos, os estudantes possam desenvolver sua 
cidadania, suas potencialidades na área das CNT, sanando eventuais dificuldades durante o processo educativo. 
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CIÊNCIAS SOB INVESTIGAÇÃO —  UMA 
ABORDAGEM COM A LITERATURA POLICIAL
Autoria: Luis Gustavo Rodrigues da Silva [gustrod@hotmail.com]
Samanta Albuquerque Amorim Ferreira [samantaferreira@hotmail.com]
Instituição: SESI CE 265 — Santo André
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Eixo Integrador - Ciências da Natureza

O projeto desenvolvido na disciplina de Eixo Integrador de Ciências da Natureza, com os alunos dos 2ºs anos do 
Ensino Médio do CE SESI 265, teve por finalidade a montagem de uma sala de SCAPE, sob o tema “Ciências sob 
Investigação”, onde se utilizou a literatura policial para a ambientação dos espaços, conforme a interpretação das 
turmas pela obra escolhida. Os visitantes das instalações eram conduzidos em grupos de 15 pessoas, e vivencia-
vam durante 15 minutos a representação de um crime no formato de um enigma. A proposta foi que os visitantes 
descobrissem por meio de pistas forenses e investigação criminal o motivo e o agente causador do crime. O pro-
jeto foi desenvolvido no período de 9 meses, por meio de vídeos de seriados, pesquisas sobre ciência forense e de 
gênero textual, autores universais de literatura policial, discussões em sala e propostas de ambientações em con-
junto com um profissional da área da perícia científica, tendo por conclusão a sala de SCAPE.

PROJETO PILOTO DE ARBORIZAÇÃO 
URBANA DA CIDADE DE AVARÉ
Autoria: Anderson Bacciotti [baccibiologia@hotmail.com]
Instituição: SESI CE 300 — Avaré
Área: Biologia

Esse trabalho foi desenvolvido com alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola SESI 300 da cidade de Avaré/SP, 
ao longo do ano de 2017. O objetivo geral era analisar os desastres ambientais relacionados à queda de árvores do 
município e propor ações para minimizar essa problemática que é vivida em muitas cidades brasileiras. Assim, o 
projeto foi desenvolvido buscando desenvolver habilidades atitudinais nos alunos e o professor atuando como 
mediador das pesquisas e, ao final, foi desenvolvido, como produto do projeto, um plano de arborização urbana 
para a cidade de Avaré, que contou com a parceria da Secretaria do Meio Ambiente, dando total apoio aos alunos, 
para que posteriormente a sua finalização, venha ser utilizada na cidade para tentar resolver esta problemática 
que pode causar danos irreparáveis aos munícipes.

JOGOS AVANÇADOS DE FÍSICA
Autoria: Tiago Bruzomolini [tiagobruz@gmail.com]
Instituição: SESI CE 403 — Campinas 1
Área: Física

O projeto se chama “Jogos avançados de Física” e foi realizado na escola de Ensino Médio SESI CE403 — Campi-
nas 1. O projeto visa a melhorar o aprendizado dos alunos por meio de um jogo on-line. Tem como objetivos: fazer 
com que o aluno desenvolva habilidades e competências relacionadas à Física, como compreender as ciências 
como construções humanas, relacionando o desenvolvimento científico ao longo da história com a transforma-
ção da sociedade; entender métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais e aplicá-los a diferentes 
contextos; apropriar-se de conhecimentos da Física para compreender o mundo natural e para interpretar, avaliar 
e planejar intervenções científico-tecnológicas no mundo contemporâneo; identificar transformações de ideias e 
termos científico-tecnológicos ao longo de diferentes épocas e entre diferentes culturas; utilizar modelo explica-
tivo de determinada ciência natural para compreender determinados fenômenos; identificar diferentes ondas e 
radiações.
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CONSTRUÇÃO DO CICLO TRIGONOMÉTRICO 
E ESTUDO DAS FUNÇÕES SENO, COSSENO E 

TANGENTE UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA 
Autoria: Ana Paula Tirolo Carazzatto [paulatirolo@gmail.com]

Instituição: SESI CE 403 — Campinas 1
Área: Matemática

As atividades foram desenvolvidas com os alunos do 2º ano do Ensino Médio num período de 4 aulas de 50 mi-
nutos cada uma.
Na primeira aula foi apresentado o software, suas ferramentas e opções de uso e disponibilizado um roteiro com 
a descrição das funções em cada etapa do trabalho.
Na segunda aula os alunos construíram o ciclo trigonométrico, atividade em que tiveram de seguir 20 passos descritos 
no roteiro para compor o ciclo, com o objetivo de visualizar a representação geométrica das funções seno, cosseno e 
tangente.
Na terceira aula, os alunos, utilizando o ciclo trigonométrico, construíram as funções seno, cosseno e tangente, e, 
conforme mexiam em um ponto no ciclo, as funções eram construídas no gráfico ao lado.
Na quarta aula, realizaram exercícios propostos no livro didático, observando a construção feita no GEOGEBRA. 

O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 
CARTOGRÁFICA EM FABLAB

Autoria: Simone Regina Casorla [simonecasorla@yahoo.com.br] 
Instituição: SESI CE 408 — Limeira

Área: Geografia

O avanço tecnológico desafia a educação e possibilita mudanças da prática pedagógica com a introdução de fer-
ramentas que atendam às novas necessidades da vida em sociedade no meio técnico-científico e informacional. 
Nesse sentido, a compreensão do espaço geográfico pode se dar pela leitura, análise, interpretação e construção de ob-
jetos cartográficos com o apoio de programas, softwares e máquinas disponíveis em FabLabs (laboratórios de prototi-
pagem). Pretende-se apresentar trabalho desenvolvido por equipe de estudantes do Ensino Médio na disciplina de 
Geografia na Escola SESI 408 para a Segunda Olimpíada Brasileira de Cartografia, projetando, construindo e utili-
zando uma maquete tátil do arquipélago de Fernando de Noronha, o que propiciou aprendizagem inclusiva e colabo-
rativa entre alunos videntes, cegos e com baixa visão e favoreceu a autonomia na formação de mapeadores conscientes. 

SETEMBRO AMARELO: PREVENÇÃO AO SUÍCIDIO
Autoria: Larissa Chanan Monteiro [larissa.chanan.monteiro@hotmail.com]

Instituição: SESI CE 428 — Cerquilho
Área: Sociologia, Antropologia e Política

A campanha Setembro amarelo integrou uma sequência de ações para incentivar atitudes de empatia entre os 
alunos, visando a abordar a temática do suicídio entre os jovens, considerada ainda um tabu escolar. Os alunos 
foram incentivados a conversar e expressar seus sentimentos em relação ao outro e a si mesmos, o que possibilitou 
um ambiente de apoio, afeto e amizade entre os envolvidos.  

 943  

 944  

 945  



358INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

GÊNEROS ORAIS E FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 
NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
Autoria: Neri de Souza Santana [nerisouzasantana@gmail.com]
Renan William Silva de Deus [renanwilliam95@outlook.com]
Matheus José Sanches Ariza [mjsa.sanches25@gmail.com]
Instituição: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse trabalho tem por objetivo demonstrar resultados obtidos a partir da aplicação de uma sequência didática 
(SD) desenvolvida no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Letras Portu-
guês/Inglês da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Nessa SD buscamos explorar os gêneros “can-
ção” e “seminário” no ensino de Língua Inglesa, juntamente com a apresentação de ferramentas tecnológicas aos 
alunos de duas turmas do Ensino Médio do Colégio Estadual Monteiro Lobato, no município de Cornélio Procó-
pio. Dessa forma, foi possível oferecer aos alunos a oportunidade de se prepararem para a vida acadêmica e de 
compreenderem alguns dos benefícios da tecnologia no ensino.

PROJETO ASTROEM V: A CONTRIBUIÇÃO DA 
UNIVERSIDADE PARA MELHORAR O ENSINO 
DE CIÊNCIAS DA ESCOLA PÚBLICA
Autoria: Claudia de Oliveira Lozada [cld.lozada@gmail.com]
Claudia Celeste Celestino [claudia.celeste@ufabc.edu.br]
Wesley Góis [wesley.gois@ufabc.edu.br]
Instituição: Universidade Federal do ABC
Área: Física

Nesse trabalho apresentamos um relato sobre o Projeto Astroem V desenvolvido pela Universidade Federal do 
ABC com a finalidade de contribuir para a melhoria do ensino de Ciências na Educação Básica, para a alfabetiza-
ção científica e tecnológica dos alunos da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, para a popularização da 
ciência e estimular os jovens para as carreiras da área de Ciências Exatas e da Terra. Por meio de aulas teóricas e 
práticas nos eixos de Aeronáutica, Astronomia, Mecânica Aplicada e Astronáutica, os alunos têm contato com 
novos conhecimentos científicos e a possibilidade de ressignificar outros já apreendidos. 
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A INTER/TRANSDISCIPLINARIDADE 
JUNTO AOS ALUNOS DO CENTRO PAULA 
SOUZA — ETEC DA ZONA LESTE
Autoria: Lucilene Santos Silva Fonseca [profa.lucilene.fonseca@gmail.com] 
Instituição: Centro Paula Souza
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A apresentação visa a compartilhar a aplicação de um projeto para promover, por meio da linguagem, o olhar 
inter/transdisciplinar. Foi baseada na teoria da atividade sócio-histórico-cultural e no conceito de agência.  Utili-
zou-se a aprendizagem baseada em projetos. As escolhas teórico-práticas foram feitas pelo professor coordenador 
e seus alunos deram a colaboração crítica promovida por meio da linguagem. A metodologia ativa o embasou, 
uma vez que o projeto envolveu diversas disciplinas e atividades extraclasse. A pergunta da pesquisa foi: como 
promover o olhar inter/transdisciplinar junto à vida profissional dos professores e alunos do 3º ano — ETIM e 
Médio? A integração/interação ajudou a promover uma ligação entre as informações, presentes nos textos. Nesse 
trabalho, observou-se que a colaboração crítica torna-se prática nos processos de agência e organiza modos de agir 
em atividade para regular os discursos, as relações. 

DEBATENDO O TÊNIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA ESCOLAR A JRM (RE)BATENDO UMA BOLA
Autoria: Marcelo Ferreira Lima [marcelo.lima90@etec.sp.gov.br]
Arthur Müller [arthur.muller@colegiosmaristas.com.br]
Instituição: Centro Paula Souza
Área: Educação Física

O presente trabalho descreve uma prática pedagógica culturalmente orientada, realizada durante o 1º semestre 
de 2017, durante as aulas de Educação Física na Escola Técnica Estadual José Rocha Mendes, para estudantes do 
2º ano do curso de Eletrônica. Após nos debruçarmos cuidadosamente sobre os documentos oficiais da unidade 
em questão, a fim de alinharmos a prática pedagógica com a proposta da Etec, e de algumas rodas de conversas 
com os estudantes, decidimos tematizar o tênis de quadra. A intensão foi ampliar e aprofundar os conhecimentos 
a partir das representações expostas. Foram utilizados vídeos/imagens e registros diversos para rever/ressignificar 
as práticas e as representações. Alguns materiais específicos foram emprestados de outra unidade para as práticas, 

outros eram da escola. 

IMPLEMENTAÇÃO DA FERRAMENTA SOCRATIVE
Autoria: Maximilian Espuny [maximilian.espuny01@etec.sp.gov.br] 
Alexandra de Abreu Figueira [alexandra.figueira@etec.sp.gov.br]
Instituição: Centro Paula Souza
Área: Habilitação profissional técnica

Após pesquisas de metodologias interativas de cunho tecnológico, descobriu-se a plataforma educacional Socra-
tive (disponível em: <www.socrative.com > Acesso em: 27 abril 2018). Objetiva-se nesse aplicativo a realização de 
testes com formato de quiz. O professor insere o questionário no ambiente virtual e disponibiliza através de uma 
sala on-line codificada o acesso para os alunos realizarem as atividades propostas. Existem alternativas de realiza-
ção de competições em formatos lúdicos, de “corrida de nave espacial” em que os alunos com um índice de acertos 
maiores ficam à frente dos demais. Essa ferramenta fomenta uma disputa saudável e divertida no meio acadêmico.
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JOGOS EDUCACIONAIS PARA CURSO TÉCNICO
Autoria: Maximilian Espuny [maximilian.espuny01@etec.sp.gov.br] 

Alexandra de Abreu Figueira [alexandra.figueira@etec.sp.gov.br]
Instituição: Centro Paula Souza

Área: Habilitação profissional técnica

Propôs-se a construção de jogos educativos seguindo a metodologia orientada pelo Centro Paula Souza. Em um 
primeiro estágio confeccionou-se o modelo Canvas, adotado no planejamento estratégico de Startup’s (principal-
mente em empresas de tecnologia). Adiante, organizaram-se os elementos previamente planejados na ferramenta 
Canvas, disponibilizando em torno de quatro a cinco aulas, para os alunos confeccionarem os jogos. A atividade 
foi concluída com a participação e integração dos alunos de outras salas, que participaram dos jogos pertinentes 
aos conteúdos das disciplinas. Os resultados foram satisfatórios, tanto para os alunos que aplicaram os jogos 
quanto para aqueles que foram tiveram a oportunidade  de jogar. 

PROJETO BULLYING NA FEIRA DE 
CIÊNCIA TECNOLÓGICA

Autoria: Alexandra de Abreu Figueira [alexandra.figueira@etec.sp.gov.br] 
Maximilian Espuny [maximilian.espuny01@etec.sp.gov.br] 

Instituição: Centro Paula Souza
Área: Informática 

De acordo com os últimos acontecimentos nacionais e internacionais, divulgados na mídia, a Etec Ilza Nasci-
mento Pintus, na realização de sua Feira Tecnológica e Cultural (periodicidade anual) achou por bem incluir a 
temática Bullying na grade de programação do evento. A partir dessa demanda criou-se a possibilidade do envolvi-
mento dos alunos na confecção de um vídeo nas visões do espectador, do agredido e do agressor. Foi usado um 
software on-line, chamado Powtoon, em que os alunos elaboraram o roteiro, os personagens, as falas, inserindo 
depois o trabalho na rede social Youtube.

DRAMATIZAÇÃO: UM RECURSO MOTIVADOR PARA AS 
AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Autoria: Lucilene Santos Silva Fonseca [profa.lucilene.fonseca@gmail.com]
Gustavo Barbosa [gbarbosa07@gmail.com]

Rebeca Barbara Santos [rebeca.barbara18@gmail.com]
Instituição: Centro Paula Souza
Área: Língua Estrangeira: Inglês

O objetivo desse trabalho foi motivar os alunos 3º ano do Ensino Médio integrado ao Técnico de Administração 
com uma experiência realizada durante as aulas de Língua Inglesa. A dramatização, recurso escolhido pelos alu-
nos, foi um diferencial para mudar-lhes a postura. A ideia da dramatização surgiu em conversa com os alunos, que 
se sentiam desmotivados com as aulas repetitivas. A metodologia utilizada pela professora-pesquisadora foi a 
pesquisa crítica de colaboração, de acordo com Magalhães. A fundamentação teórica apoiou-se na teoria sócio-

-histórica-cultural, seguindo Vigotski, Leontiev e Engeström. Os dados foram coletados por meio de vídeos, traba-
lho desenvolvido pelos alunos em grupos. Essa experiência pode contribuir para o planejamento das aulas de 
língua estrangeira e teve como resultado alunos mais interessados no conteúdo da disciplina.
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AS COMPETÊNCIAS HUMANÍSTICAS E A 
PRÁTICA DAS METODOLOGIAS ATIVAS NOS 
CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS
Autoria: Myrian Lucia Ruiz Castilho [prof.myrian@ig.com.br] 
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Antonio Devisate de Marília/SP
Área: Sociologia, Antropologia e Política

Esse texto relata uma experiência multidisciplinar que buscou contribuir com a qualificação e capacitação dos 
futuros profissionais. Consistiu em uma aplicação de novas práticas de metodologias ativas que não alteram o 
conteúdo ministrado, mas sim utilizam estratégias inovadoras, com o intuito de desenvolver nos alunos a tomada 
de decisão, o desenvolvimento da liderança, a administração e o gerenciamento na educação permanente, para a 
formação de profissionais com um perfil diferenciado para o mundo do trabalho. Como resultado da implanta-
ção de novas estratégias nesse modelo, observam-se melhoria na qualidade do ensino e maior interesse e partici-
pação dos alunos em situações ativas de aprendizagem, o que é fundamental para consecução dos objetivos 
propostos e o desenvolvimento de sujeitos criativos que saibam conviver, construir e enfrentar os desafios impos-
tos pelo mercado de trabalho.

IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S 
EM EMPRESAS DO COMÉRCIO
Autoria: Carine Cimarelli Velloso [carine.velloso@etec.sp.gov.br]
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC de Itararé
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse artigo buscou evidenciar que aplicar os conteúdos teóricos de sala de aula em projetos empresariais, desen-
volve competências nos alunos como: habilidade nos processos gerenciais das empresas, valorização dos consumi-
dores, promoção do bem-estar, tanto da equipe de funcionários como da sociedade. O projeto foi desenvolvido 
com os alunos do Ensino Médio e Técnico em Administração da Etec de Itararé e teve como objetivo principal a 
aplicação da metodologia do programa 5S para melhorar o ambiente de trabalho e consequentemente a quali-
dade de vida dos colaboradores, como também o aumento do rendimento da empresa. Com os resultados do 
projeto, pode-se notar que o objetivo principal foi alcançado tanto pelo alunos que fizeram parte do trabalho, 
quanto da empresa que obteve melhoria em seus processos.

ARQUEOLOGIA E SUAS LINGUAGENS: LEITURAS E 
INTERPRETAÇÕES À LUZ DO PENSAMENTO COMPLEXO
Autoria: Clayton Marcelo Barone [claytonesp@gmail.com] 
Caio da Silveira
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC de Sapopemba
Área: Língua Portuguesa

A presente experiência está inserida no campo da Arqueologia do pensamento complexo, de Edgar Morin. O pro-
jeto foi desenvolvido com alunos (120 educandos dos 1ºs anos do Ensino Médio integral profissionalizante) em 
São Paulo, na região da Zona Leste. O objetivo foi refletir sobre a Arqueologia como ciência transdisciplinar no 
campo do pensamento complexo. Os objetivos específicos foram: conhecer o que é Arqueologia; compreender a 
Arqueologia como ciência transdisciplinar e do pensamento complexo; desenvolver com os alunos o olhar da 
complexidade no processo da identidade e aprendizagem e coconstruir reflexões da representação dos alunos no 
cenário da totalidade paradigmática da educação integral profissionalizante. Portanto, Arqueologia ultrapassa a 
ideia de interdisciplinaridade e integra-se ao contexto transdisciplinar de simultaneidade e totalidade nas rela-
ções de causa e efeito.
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LITERATURA PELO TEATRO: 
POSSIBILIDADES DE LEITURA

Autoria: Felipe Roberto Martins [felipe.etec@hotmail.com] 
Instituição: Centro Paula Souza - ETEC de Suzano

Área: Língua Portuguesa

Esse projeto visou à realização da leitura de livros de literatura brasileira e a montagem de peças teatrais baseadas 
nessa obras, com foco nos vestibulares da Unicamp e USP. A atividade foi realizada em três classes do Ensino 
Médio integrado aos cursos técnicos de Administração, Meio Ambiente e Química. As peças de teatro foram apre-
sentadas para outras classes da escola e, durante a apresentação, os livros referentes às encenações foram repassa-
dos para a plateia com a finalidade de difundir as obras. Entre os maiores resultados estão: a criação de espaços 
de leitura, dentro e fora da escola, e o arquitetar de leitura individual/ coletiva de obras literárias clássicas. O 
maior desafio foi aproximar os jovens ao linguajar dos textos, bem como demonstrar interligações ficcionais com 
a realidade e evidenciar outras maneiras de leitura.

O JOGO COMO INSTRUMENTO DE 
APRENDIZAGEM DO ENSINO TÉCNICO

Autoria: Gislaine Moraes Dias [gislaine.dias4@etec.sp.gov.br] 
Ana Claudia de Oliveira Ré [re.anaclaudia@gmail.com]

Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Dep. Ary de Camargo Pedroso
Área: Habilitação profissional técnica

Esse projeto possibilita aos alunos, por meio de jogos como instrumentos pedagógicos, a aplicação e observação 
das competências sociais convergentes ao perfil profissional técnico do eixo de Gestão e Negócios. A simulação de 
situações peculiares ao mundo do trabalho e valorizadas para o reconhecimento do profissional é abordagem que 
favorece o desenvolvimento de habilidades em consonância com as bases tecnológicas propostas para os cursos. 
Frente a proposta de um jogo, os alunos são convidados a uma imersão lúdica, reconhecendo modelos similares 
ao ambiente profissional, tais como: competição, tomada de decisão, trabalho em equipe, cumprimento de prazos 
e eficiência. Além disso, o próprio resultado desse projeto dará condições aos alunos para uma autoanálise das 
habilidades já alcançadas por cada um e sobre aquelas que ainda necessitam ser desenvolvidas.

PREPARANDO OS ALUNOS PARA OS 
AVANÇOS TECNOLÓGICOS UTILIZANDO A 

FERRAMENTA ARDUÍNO EM SALA DE AULA
Autoria: Matheus Felipe Trevisan [matheus.prof.eletrica@gmail.com]

Marcos Carnevali 
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Dep. Ary de Camargo Pedroso

Área: Habilitação profissional técnica: engenheiro ou técnico em automação, eletrônica

A ferramenta Arduíno proporciona uma forma de interação direta e intuitiva do aluno com diversos experimentos 
na área de Eletrônica e programação. As experiências são feitas em sala de aula, com poucos recursos e em pouco 
espaço (é feito sobre a carteira do aluno ou em grupo). São feitos experimentos com LEDs e pequenos motores, 
displays eletrônicos, usando apenas uma bateria 9 V comum e o Arduíno. Esses exemplos podem ser usados para 
experimentos maiores como braços robóticos, inteligência artificial e automação, que pode até ser controlada re-
motamente via internet ou bluetooth com o smartphone.
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A CULPA NÃO É DA MATEMÁTICA
Autoria: Alan Silva dos Vales [alan.vales@etec.sp.gov.br] 
Instituição: Centro Paula Souza - ETEC Dep. Ary de Camargo Pedroso
Área: Matemática 

A prática A culpa não é da Matemática visa a reconstruir o modelo mental educacional de rejeição às disciplinas 
de exatas, principalmente à Matemática. Navega-se por questões psicológicas de formação cognitiva, difundidas 
durante a trajetória acadêmica de jovens e adultos, ingressantes nos cursos técnicos profissionalizantes. Os alu-
nos vivenciam  práticas simples de ensino-aprendizagem, de linguagem accessível e modeladoras da autoestima. 
Os resultados positivos são significantes, podendo ser comprovados pelas pesquisas institucionais e pelo feedback 
dos próprios estudantes, que chegam à conclusão de que a culpa não é da Matemática.   

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS 
PARA ENSINAR TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS 
E PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Autoria: Joaquim Rosa Donato Neto [joaquim.donato@hotmail.com] 
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Dr. Emílio Hernandez Aguilar
Área: Habilitação profissional técnica

Esse estudo tem como tema a aprendizagem baseada em problemas (ABP) para desenvolver as bases tecnológicas 
de Técnicas Orçamentárias e Planejamento e Controle Financeiro no Curso Técnico em Administração, visando a 
um maior aproveitamento e compreensão dos assuntos. Os objetivos são: mostrar aos alunos que essas bases 
tecnológicas são ferramentas para a tomada de decisão e que o gestor ou responsável pode fazê-lo por meio  de 
planilhas eletrônicas ou manuais, na ausência um sistema gerencial informatizado; desenvolver a argumentação 
e trabalho em equipe para que a organização atinja os objetivos e contextualizar esses conteúdos para aqueles que 
não trabalham na área ou que ainda não estão inseridos no mercado de trabalho. Os resultados obtidos atende-
ram às expectativas quanto a contextualização, argumentação e trabalho em equipe, pois todos os grupos realiza-
ram a atividade, embora nem todos os alunos tenham participado efetivamente, como era esperado.

A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DISCENTE COMO 
INSTRUMENTO DE GESTÃO DE DESEMPENHO 
DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Autoria: Rafael de Andrade Fernandes [r.andrade.fernandes@gmail.com] 
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC João Gomes de Araújo
Área: Gestão da aula

O estudo consiste em um relato de experiência com o objetivo de apresentar a Pesquisa de satisfação discente 
como metodologia integrada ao processo de avaliação docente das escolas de nível técnico e profissionalizante 
pertencentes a uma autarquia do Estado de São Paulo. Foi realizada uma análise comparativa entre a funcionali-
dade das avaliações oficiais da instituição e os possíveis resultados que poderiam ser obtidos no processo de en-
sino e aprendizagem das escolas com a aplicação e validação da ferramenta. Os resultados da pesquisa de satisfação 
discente indicam a possibilidade de se obter informações concretas que poderão ser utilizadas por professores e 
gestores, para a (re)definição de estratégias voltadas para a formação integral de sujeitos capazes de satisfazer as 

exigências sociais cada vez mais complexas impostas pelo mundo contemporâneo.
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HORTA URBANA — UM PROJETO 
INTERCURSOS E MULTIDISCIPLINAR

Autoria: Luis Gustavo Rodrigues da Silva [gustrod@hotmail.com]
Geni Conceição Zottola Benedito [ge.zottola@bol.com.br] 
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Julio de Mesquita

Área: Habilitação profissional técnica: Química, Meio Ambiente, Automação Industrial

Com a importância de desenvolvimento de atividades multidisciplinares, o presente trabalho visa à interação 
num caráter técnico envolvendo multicursos, dando aos alunos dos cursos técnicos de Automação Industrial, 
Design de Interiores, Meio Ambiente e Química da Etec Júlio de Mesquita a oportunidade de colocarem em prá-
tica conjuntamente o projeto de uma horta urbana, que, dentre tantas habilidades desenvolvidas, promove prin-
cipalmente o relacionamento interpessoal em diferentes áreas  que se mostraram correlatas. O projeto foi realizado 
em etapas predeterminadas no decorrer do ano letivo de 2017, de modo que cada grupo formado por 20 alunos 
(5 de cada curso) contribuiu com informações técnicas, análises técnicas de situações problemas, desenvolvimento 
de propostas e finalizou a apresentação oral com um relatório técnico e uma maquete virtual da horta urbana 

preparados nas áreas de estudo pré-selecionadas.

HISTÓRIA DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS SALAS DE 
AULAS DA ETEC PREFEITO BRAZ PASCHOALIN

Autoria: Samara Pereira Garcia [historiasamara@gmail.com]
Marcos Batista dos Santos [murphy4666@gmail.com] 

Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Prefeito Braz Paschoalin
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto de iniciação científica História do prédio que abriga as salas de aulas da Etec Prefeito Braz Paschoalin 
teve início no ano de 2016 e continuidade no ano de 2017. Seu objetivo foi apresentar a pesquisa de iniciação 
científica aos alunos que estão cursando o ensino técnico integrado ao Médio (ETIM em Administração), prepa-
rando-os para um olhar mais apurado e crítico sobre o que é, e qual a importância de aplicar  metodologias e do 
rigor em qualquer tipo de pesquisa científica, além de discutir algumas linhas de pensamento dentro desse campo. 
Também teve como proposta tratar a importância da conservação e preservação do patrimônio, seja ele público 
ou privado. 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS  E 
TDCI NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Autoria: Marcelo Aparecido Barbosa [marcelobarbosa36@gmail.com] 
Lucimara Teixeira

Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Prof.ª Ermelinda Giannini Teixeira
Área: Educação Física

O presente trabalho pretende analisar a utilização da aprendizagem baseada em projetos e Tecnologias Digitais 
da Comunicação e Informação (TDCI) nas aulas de Educação Física no Ensino Médio escolar em uma escola 
técnica do Centro Paula Souza, tendo como objetivo principal considerar a importância da interdisciplinaridade. 
Como prática, os alunos criarão projetos como sites e aplicativos mobile, que abordarão conteúdos de atividade 
física utilizando elementos de disciplinas técnicas do curso de Informática.
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CONCURSO DE SALADAS
Autoria: Marcelli Chufi Nobre Carmo [ma.chufi@hotmail.com] 
Instituição: Centro Paula Souza - ETEC Santa Ifigênia
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Com base nas habilidades da disciplina de Técnica Dietética, os alunos, ao estudar as bases tecnológicas do plano 
de curso de Nutrição e Dietética, que trata de normas de seleção, classificação, aquisição, métodos e características 
sensoriais de cereais, leguminosas, condimentos, frutas e hortaliças, irão adquirir a habilidade de utilizar a técnica 
dietética na execução de preparações culinárias. Com base nesse tema abordado em aula teórica e prática, as pro-
fessoras responsáveis pela disciplina promoverão um concurso, cujo objetivo é utilizar a criatividade e o conheci-
mento técnico para captar tendências de uso e consumo criando saladas como base, padronizando, assim, a 
preparação. No dia do concurso, haverá uma banca avaliadora, degustando as preparações e avaliando cada salada, 
através de uma ficha, levando em consideração aroma, aparência, sabor, textura e criatividade. O grupo que tiver 
a melhor a avaliação, será presenteado com uma lembrança da escola. 

SISTEMA SUSTENTÁVEL PARA RECARGA 
DE TELEFONE CELULAR
Autoria: Kassiane P. Vasconcelos Dirani [kassiane.vasconcelos@fecap.br]
Luana Santos de Souza [luana.souza@fecap.br]
Nivaldo Zafalon Junior [nivaldex@gmail.com]
Instituição: Colégio FECAP
Área: Física

O presente trabalho teve como objetivos a construção de um painel para carregamento de telefones celulares ba-
seado em energia solar. A ideia surgiu da necessidade de aplicar conhecimentos tratados em sala de aula a proble-
mas reais e em benefício da coletividade. Para atingir esses objetivos, primeiramente promovemos uma discussão 
em sala de aula sobre a viabilidade do aproveitamento da energia solar dentro do cotidiano dos alunos. Em se-
guida, foram feitos estudos para validar a viabilidade do projeto, construindo durante as aulas, no laboratório de 
robótica, o display contendo o painel solar e o circuito eletrônico. Como materiais utilizados destacaram-se os 
paletes de madeira reutilizados, a placa solar, componentes eletrônicos de fácil aquisição e arduino. Como resul-
tados, pode-se perceber que os alunos desenvolveram habilidades manuais, como marcenaria e montagem de 
circuitos eletrônicos, analíticas, discursivas, matemáticas e associadas aos conceitos de Física.

INSTRUMENTOS DE CORREÇÃO E A 
MELHORA NO FEEDBACK AOS ALUNOS
Autoria: Eduardo Castellani Gomes dos Reis [eduardocgreis@gmail.com]
Instituição: Colégio FECAP
Área: Formação continuada de professores

Visando a qualificar o feedback dos alunos frente suas avaliações, a utilização do aplicativo ZipGrade, de maneira 
conjunta com uma reestruturação das provas oficiais e de recuperação, melhorou o desempenho dos alunos e seu 
envolvimento com as provas e aulas. A correção mais personalizada possibilitou que obtivessem resultados mais 
satisfatórios e que focassem em suas dificuldades nas próximas provas, não somente em uma matéria, mas em todas. 
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ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Autoria: Edson de Oliveira Siqueira [edson.siqueira@fecap.br]

Instituição: Colégio FECAP
Área: Habilitação profissional técnica

Esse projeto visa a trazer na prática as teorias em sala de aula, objetivando aumentar o interesse dos alunos pelo 
tema, visto que são processos pelos quais, inevitavelmente, irão passar no decorrer da vida profissional. O projeto, 
desse modo, possibilita que estejam preparados e confiantes para a boa atuação, seja como entrevistadores seja 
como entrevistados.

JOGO — O COELHO BRANCO
Autoria: Evelyn Cid [ecid@fecap.br]

Instituição: Colégio FECAP
Área: Habilitação profissional técnica

Coelho Branco é um jogo que tem como objetivo a valorização da vida, opondo-se, assim, aos princípios do jogo 
Baleia Azul. Apela-se para a positividade, através de 15 desafios, com dicas de como valorizar a família, os amigos 
e fazer autoelogios.
Os 15 desafios criados têm a finalidade de proporcionar a cidadania, a cultura, a amizade e a valorização da vida. 
Eis um exemplo: Desafio 2 – Você se lembra do seu primeiro dia de aula no jardim de infância? Busque uma foto 
no álbum de família e faça um post com a imagem, comentando o que sentiu no dia.
Os estudantes foram desafiados no último desafio a criar uma campanha para arrecadação de agasalhos e cober-
tores para doar a quem precisa.
Nesses anos de docência já criei e participei de vários projetos bem bacanas, mas nada comparado à experiência 
que tive no jogo Coelho Branco.

RODADA DE NEGÓCIOS 
Autoria: Junia Botter [jubotter@gmail.com]

Instituição: Colégio FECAP
Área: Habilitação profissional técnica: Administração

Projeto desenvolvido para a mostra dos cursos técnicos do Colégio FECAP, a FECART.  Trata-se da simulação do 
programa de TV Shark Tank, cujo objetivo era conseguir captar recursos financeiros para a criação do seu negócio. 
Os alunos desenvolveram projetos de empresas com base em ferramentas aprendidas durante o  Curso Técnico em 
Administração no 1º e 2º anos, elaboraram pitches e negociaram com os possíveis investidores, visitantes da feira.

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE ELETROFORESE 
HORIZONTAL COM UTILIZAÇÃO DE ARDUINO

Autoria: Nivaldo Zafalon Junior [nivaldex@gmail.com]
Luana Santos de Souza [luana.souza@fecap.br]

Kassiane P. Vasconcelos Dirani [kassiane.vasconcelos@fecap.br]
Instituição: Colégio FECAP

Área: Informática

A eletroforese é uma técnica de análise quantitativa de proteínas e DNA, dentre outros materiais, extensamente 
utilizada em investigações científicas e análises clínicas. Embora sua aplicação relacione-se basicamente à Biolo-
gia, sua implementação envolve diversas outras áreas do conhecimento e, por esse motivo, escolhemos o presente 
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tema. Durante o desenvolvimento do trabalho os alunos aplicaram conhecimentos de Física, Química, Programa-
ção e Eletrônica. O principal item utilizado no desenvolvimento do trabalho, foi a placa de desenvolvimento Ar-
duino DUE. A principal dificuldade foi a transferência do conhecimento na área de eletrônica, pois é de uma área 
não tratada na grade curricular. Como resultado, além de um equipamento que poderá ser útil em aulas de labo-
ratório, os alunos desenvolveram habilidades que foram muito além daquelas relativas às áreas técnicas, como 
habilidades ligadas a planejamento e desenvolvimento de projetos.

DESENVOLVIMENTO DE UM MULTIPARÂMETRO 
DE AR COM UTILIZAÇÃO DE ARDUINO 
Autoria: Luana Santos de Souza [luana.souza@fecap.br]
Nivaldo Zafalon Junior [nivaldex@gmail.com]
Instituição: Colégio FECAP
Área: Informática

Esse projeto consiste na elaboração de multiparâmetros com o uso de uma plataforma chamada Arduíno, a qual 
revela ser um meio rentável e, consideravelmente, preciso nas análises de qualidade do ar. É, certamente, uma 
tecnologia recente e, sem dúvida, promissora.
Apresenta-se como um método alternativo e vantajoso nos quesitos quantitativos, pois é, certamente, mais bara-
tas que as adotadas pelos órgãos nacionais. Com isso, essas plataformas podem ser implantadas de uma forma 
mais igual, não apenas na região metropolitana, mas no interior e litoral.
O estudo tem como intuito esclarecer à população os danos causados pela poluição e instalar estações alternati-
vas que meçam ozônio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, material particulado, amônia, dióxido de en-
xofre, temperatura e umidade, com o objetivo de informar e sugestionar práticas mais sustentáveis nos hábitos da 
sociedade, impedindo que aumentem os danos já causados tanto ao meio ambiente quanto à saúde.

SUSTENTABILIDADE COM CRIATIVIDADE
Autoria: Nora Machalous [machalous@uol.com.br] 
Claudia Coelho Hardagh [hardagh@gmail.com]
Heike Schröder [heike.schroder51@gmail.com]
Instituição: Colégio Humboldt
Área: Outra: Alemão

Esse projeto visa a capacitar alunos do Ensino Médio profissionalizante a negociar em alemão levando em consi-
deração as diferenças culturais Brasil-Alemanha, com o objetivo de obter financiamento para um novo produto 
ou um serviço sustentável. Para que obtivessem êxito, foi feita uma análise do conceito de sustentabilidade no 
Brasil e na Alemanha, pesquisando diferentes empresas. Verificaram-se quais são as principais diferenças culturais 
no meio empresarial entre os dois países. Com a simulação de negociações com professores da Alemanha, foi 
possível, com um feedback, que os alunos refletissem a respeito de suas estratégias de negociação, sobre seu produto 
e sobre as diferenças culturais. Prepararam-se dessa forma para futuras situações reais.
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JOGOS E ATIVIDADES PARA AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA EM ESPAÇO REDUZIDO

Autoria: Wania Karina Rangel Kolonko [waniakarina@gmail.com]
Instituição: EM Governador Franco Montoro

Área: Educação Física

Esse projeto tem por finalidade a otimização de espaços reduzidos, como a sala de aula ou partes do pátio da es-
cola, para a realização das aulas de Educação Física em momentos em que a quadra não possa ser utilizada. Pro-
curamos garantir o desenvolvimento das mesmas habilidades pertinentes ao componente curricular que seriam 
desenvolvidas em condições adequadas de espaço físico, mesmo trabalhando em espaços reduzidos. Para tanto, 
utilizamos a criatividade e os recursos disponíveis, para transformar a adversidade em oportunidade de inovação 
e recebemos o apoio dos nossos colegas de trabalho na implantação do projeto. Ao construirmos os jogos, garan-
timos o direito dos alunos de se desenvolverem por meio da prática esportiva e ainda criamos materiais que serão 
aproveitados em outro projeto da escola, o intervalo dirigido.

PROJETO NOTA 10
Autoria: Shirlei Paques Pereira [shipaques@gmail.com] 

Maria Jose Alves Mendonça [mjame@bol.com.br]
Instituição: Escola Técnica de São Paulo

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Em pleno momento de modificações na estrutura de cargos e mercado de trabalho, se faz necessário o desenvolvi-
mento de competências e habilidades empreendedoras e intraempreendedoras nos futuros profissionais. O obje-
tivo geral desse trabalho está em reconhecer e premiar os melhores projetos de conclusão de curso desenvolvidos 
pelos alunos do 3º módulo dos cursos técnicos em Eventos e Administração da Etesp. Têm-se como objetivos 
específicos: identificar ideias de negócios a partir da prática empreendedora dos alunos em solucionar problemas 
relacionados ao eixo tecnológico dos cursos; desenvolver projetos com viabilidade de negócios a serem validados 
de acordo com as competências solicitadas na prática de planejamento e desenvolvimento de trabalho de conclu-
são de curso; e utilizar conhecimentos como pesquisa de mercado, modelo canvas de negócios e elevator pitch 
para a apresentação dos projetos que serão avaliados quanto à exigência do componente TCC e a participação no 
Projeto Nota 10.

BIOMAR
Autoria: Bianca Pereira Corá [bianca_cora@hotmail.com]

Instituição: FECAP
Área: Ciências Naturais

O projeto “Biomar” foi realizado em parceria entre os professores do Curso Técnico em Meio Ambiente do Colé-
gio FECAP. Os alunos analisaram a problemática da poluição ambiental de ambientes marinhos na perspectiva 
das disciplinas do 1º e 2º ano do curso, integrando Ecologia Básica, Poluição Ambiental e Estudos de Impacto 
Ambiental, Microbiologia e Hidrobiologia, Energia e Meio Ambiente e Legislação Ambiental. O projeto relacio-
nou os impactos ambientais das ações antrópicas sob os ambientes marinhos, realizando análises químicas da 
qualidade da água do mar e da areia de diversas praias, maquetes expositivas da problemática do plástico na ca-
deia alimentar e maquetes sobre o uso da energia provida pelos mares. 
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RELEITURA DE CENAS
Autoria: Leonardo Macedônio Ferreira [leonardomacedonio@gmail.com] 
Edwin Perez [edwin.perez@fecap.br]
Brunno Rosseti [bruno.rosseti@fecap.br]
Instituição: FECAP
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

PROPOSTA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CONJUNTA
Profs. Brunno Ogibowski, Edwin Perez e Leonardo Macedônio
Colégio FECAP
Período de Trabalho: 08:05 às 12:45
Espaços: 2 salas de aula convencionais e o espaço oposto ao laboratório 313
Objetivo:
recriação de 4 cenas de filmes assim dispostos
A onda (Alemanha)
Entre os muros da escola (França)
Machuca (Chile)
Sociedade dos poetas mortos (EUA)
Em todas as cenas selecionadas há um professor que para cuja atuação decidimos utilizar um ator como modo de 
aumentar a experimentação da atividade pelos alunos. Avaliamos os alunos em relação às disciplinas COCI (Cine-
matografia, Operação de Câmera e Iluminação), DADP (Direção de Arte e Design de Produção), FNRP (Funda-
mentos da Narrativa, Roteiro e Pré-Produção), a sua capacidade em desenvolver um trabalho em equipe de uma 
cena preexistente e a partir disso proporcionar ao aluno uma ambiência do campo profissional e realizar as liga-
ções das disciplinas ao longo do semestre.
Processos Avaliados
COCI
    — Manuseio do equipamento
    — Técnicas desenvolvidas em aula
    — Aplicação da linguagem audiovisual
DAPD
    — Construção do ambiente visual do roteiro
    — O figurino como componente de significação
    — A música dentro do processo de narrativa na montagem
FRNP
    — O levantamento das necessidades do roteiro para a execução da gravação
    — A organização das equipes dentro do espaço estipulado para a gravação
    — A organização da estrutura para o desenvolvimento do trabalho
Critérios de Avaliação
Organização da equipe no espaço estipulado
Controle no tempo de trabalho
Criatividade na condução e construção da narrativa
Domínio dos equipamentos utilizados
Comprometimento com os colegas
Controle e organização do material gerado para a edição

CLIPE MUSICAL
Autoria: Mario Sergio Zaize [emaildozaize@gmail.com]
Instituição: FECAP
Área: Habilitação profissional técnica

O presente trabalho consiste na criação e no desenvolvimento de uma animação 2D com duração mínima de 3 
minutos, em forma de clipe musical, utilizando como base o software Animate CC. As animações são autorais e 
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individuais, produzidas por jovens do 1° ano do Ensino Médio técnico de Jogos Digitais do Colégio FECAP, com 
idade média de 15 anos e sob a orientação do professor Zaize. Os processos e as técnicas de animação são variadas 
e transitam entre Stop Motion, Rotoscopia e animações originais e mistas, compostas por desenhos e/ou imagens 
produzidas pelos próprios autores, com resultados surpreendentes.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO ENSINO 
MÉDIO: A MUSCULAÇÃO EM EVIDÊNCIA

Autoria: Daniel Teixeira Maldonado [danieltmaldonado@yahoo.com.br]
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Área: Educação Física

A Educação Física tem se tornado um componente curricular que estimula a formação da cidadania dos jovens 
que estão no Ensino Médio. Nesse sentido, o principal objetivo desse estudo foi relatar uma experiência pedagógica 
em que o docente proporcionou vivências, discussões e reflexões sobre a prática de musculação aos estudantes do 1º 
ano desse ciclo de escolarização, durante um bimestre letivo, em uma escola federal de nível técnico, localizada na 
Zona Norte de São Paulo. Os estudantes realizaram leitura de artigos científicos, vivenciaram diferentes exercícios 
de musculação em uma academia localizada dentro da escola, fizeram pesquisas sobre os valores que as academias 
cobram e a qualidade dos espaços públicos de lazer no seu bairro e, para finalizar, produziram o seu próprio treino. 
Todas as atividades desenvolvidas proporcionaram aos jovens conhecimentos relevantes para que eles desenvolves-
sem autonomia e consciência crítica sobre os temas relacionados com essa prática corporal.

ENERGIA, TRABALHO E POTÊNCIA: 
PESQUISA ORIENTADA E PAUTADA NO 

ALUNO SUJEITO DE SUA APRENDIZAGEM, 
EFETIVANDO O PROTAGONISMO JUVENIL

Autoria: Adriel Fernandes Sartori [adriel@ifsp.edu.br] 
Cleide Matheus Rizzatto [cleide.rizzatto@ifsp.edu.br]

Instituição: Instituto Federal de São Paulo IFSP — Suzano
Área: Física

Esse relato trata do planejamento, execução e avaliação de atividades desenvolvidas em um bimestre da disciplina 
de Física, as quais contemplam uma forma contínua, dialógica, diagnóstica e promissora de avaliação de aprendi-
zagem. O relato descreve as atividades desenvolvidas em um colégio público federal da cidade de Suzano, SP, 
aplicadas em duas turmas de 2º ano do Ensino Médio e contempla o estudo da temática "Energia, trabalho e 
potência". Dois professores de Física trabalharam conjuntamente para o desenvolvimento dessas atividades, que 
passaram pela construção colaborativa com os alunos de formas possíveis de ensino-aprendizagem e avaliação. Os 
encontros semanais voltados para a construção colaborativa do projeto demonstraram ter grande potencial de 
mudar a dinâmica de avaliações e aprendizagem entre os estudantes.
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DO SILENCIAMENTO AO ENFRENTAMENTO: 
MULHERES EM MOVIMENTO
Autoria: Márcia Rodrigues da Silva [marcitarodrigues@yahoo.com.br] 
Rosangela Aparecida Marland Inoue [rosangela.marland@yahoo.com.br]
Instituição: Instituto Técnico de Barueri
Área: História

O objetivo desse trabalho foi refletir sobre as diversas formas de violência cometidas contra as mulheres, proble-
matizando e debatendo sobre a necessidade de combater práticas que violam a integridade feminina. Analisando 
a ampliação dos debates através das redes sociais, discutiu-se a relevância do protagonismo juvenil na positivação 
e valorização das mulheres. No desenvolvimento dos trabalhos incentivamos a articulação de competências e ha-
bilidades, em que os alunos produziram diversos materiais educativos como: campanhas publicitárias, debates, 
poesias, desenhos e fotografias que questionassem a validade da desigualdade de gênero.

RESSIGNIFICANDO AS FOTONOVELAS 
Autoria: Lucimara Aparecida da Silva [lucimara.prof@gmail.com] 
Marcos Marini [marcos.marini@gmail.com]
Instituição: Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo
Área: Outra: Fotografia

O trabalho “Ressignificando as fotonovelas” proporcionou aos alunos do Curso Técnico em Multimídia outras 
análises de enquadramento, figurino, comportamento e de linguagem na produção midiática. Para reforçar a 
percepção dessas diferenças, se propôs aos alunos o desafio de resgatarem as fotonovelas, e a partir do contexto da 
atualidade, reproduzir esse veículo. O resultado foi a produção de várias fotonovelas reproduzindo o universo de 
séries e desenhos da televisão. 

NAVEGANDO NO OCEANO AZUL –
DESENVOLVER PROJETOS, GESTÃO E 
NEGÓCIOS POR MEIO DE DRAMATIZAÇÃO
Autoria: Flavio Araujo de Souza [flavio.adsouza@sp.senac.br] 
Luiz Ricardo Grecco [luiz.rgrecco@sp.senac.br]
Ricardo Catalão Cardoso [ricardo.ccardoso@sp.senac.br]
Instituição: SENAC — Bertioga
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Administração e Negócios

O projeto teve como objetivo extrapolar as competências básicas, ao permitir que os alunos explorassem seu lado 
criativo e empreendedor por meio da apropriação das marcas formativas: domínio técnico-científico; atitude empreen-
dedora; visão crítica; atitude sustentável e atitude colaborativa. Dessa forma, é possível demonstrar como trabalhar na 
elaboração de projetos e suas áreas de conhecimentos com as técnicas do PMBOK, elaborar o cronograma e ao mesmo 
tempo apresentar de uma forma divertida e criativa o conteúdo de uma literatura sobre gestão e negócios.
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TRABALHANDO A AUDIÊNCIA NA 
PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO: LIBRAS 

COMO RECURSO DE INCLUSÃO
Autoria: Gilberto Vieira Branco [gilberto.vbranco@sp.senac.br] 

Elisa dos Santos Freitas [elisa.sfalmeida@sp.senac.br]
Cristina de Fátima Ventura [cristinal@sp.senac.br]

Instituição: SENAC — Bertioga
Área: Informática

Um curso de edição de vídeo apresenta as técnicas para realizar cortes, incluir trilha sonora e realizar ajustes e 
transições entre os quadros. O projeto aqui apresentado teve como objetivo extrapolar as competências básicas, 
ao permitir que os alunos explorassem seu lado empreendedor, por meio da apropriação das marcas formativas 
do Senac:  domínio técnico-científico; atitude empreendedora; visão crítica; atitude sustentável e atitude colabo-
rativa. Dessa forma, foi possível demonstrar como aproveitar o potencial da edição de vídeo, para incluir con-
teúdo de acessibilidade para deficientes visuais e pessoas não alfabetizadas, por meio da narração, e para incluir 
deficientes auditivos, pela inclusão de vídeo com a tradução em Libras, com apoio da nossa intérprete Elisa Frei-
tas. Com isso, demonstramos aos alunos como editar vídeos com recursos profissionais e prontos para serem 
oferecidos a diferentes corporações.

EXPOSIÇÃO DE ANATOMIA, COMO FERRAMENTA 
PEDAGÓGICA NO DESENVOLVIMENTO 

DE COMPETÊNCIAS PARA O CURSO 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Autoria: André Luiz Domingues [andre.ldomingues@sp.senac.br]
Instituição: SENAC - Jaboticabal

Área: Habilitação profissional técnica

Esse projeto visa a implementar uma metodologia ativa para o ensino de Anatomia e Fisiologia para alunos do 
Curso Técnico em Enfermagem; fomentar no aluno a autonomia; desenvolver conhecimentos em anatomia e fisio-
logia dos sistemas corpóreos; desenvolver o trabalho em equipe. A ação foi dividida em quatro encontros sendo uma 
visita técnica para conhecerem as rotinas laboratoriais e os demais para a pesquisa e produção das maquetes anatô-
micas, culminando com o último encontro para a apresentação e orientação dos convidados. Ao confeccionar as 
maquetes para a exposição, criou-se a possibilidade de colocar o aluno no comando da construção de seu conheci-
mento. Brincando com a Arte os alunos agiram cognitivamente, ficaram livres para determinar suas próprias ações 
e tomar decisões. Com a visita técnica, vivenciaram a coleta de materiais e o destino das amostras na prática, ao final 
os trabalhos superaram os objetivos, surpreendendo convidados apesar dos desafios durante o processo.

OFICINA DE HUMANIZAÇÃO: ESTRATÉGIA 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM, PARA OS 

ALUNOS DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Autoria: Patrícia Faian Mendes Milanez [patricia.fmendes@sp.senac.br]

Instituição: SENAC - Jaboticabal
Área: Habilitação profissional técnica

Por meio da oficina de humanização para os discentes do Curso Técnico em Enfermagem, percebemos que a me-
todologia utilizada no processo ensino-aprendizagem favoreceu a vivência dos alunos com o tema trabalhado em 
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sala de aula, proporcionando o protagonismo e fomentando a autonomia dos sujeitos envolvidos. A oficina foi 
construída em três etapas: orientações sobre a política nacional de humanização; divisão dos grupos e construção 
das ações, de acordo os temas propostos e, finalizando, as apresentações e discussão. A atividade visou a ampliar 
a prática educacional/docente e, assim, alcançar a experiência criadora/aluno, sendo um caminho para integração 
da teoria e da prática na formação dos profissionais da saúde.

A DIVERSIDADE EM SALA DE AULA
Autoria: Leandra Regina Dianni Rodrigues [leandra.rdrodrigues@sp.senac.br] 
Eliza Godoy Gonçalves Pinto [eliza.godoy@sp.senac.br]
Instituição: SENAC — São José do Rio Preto
Área: Atendimento à diversidade

A turma com aproximadamente 20 alunos e com o objetivo de desenvolver as competências referentes ao Win-
dows, internet e pacote office (Word, Excel, Power Point) apresentava grandes desafios mediante a diversidade de 
seus integrantes: alunos jovens (16 a 20 anos), alunos adultos (30 a 70 anos), sendo alunos com deficiência inte-
lectual, auditiva, baixa visão e com dificuldades de aprendizagem. 
As estratégias utilizadas foram diversificadas: entrevista com alunos deficientes antes do início do curso para en-
tendimento das suas necessidades e estabelecimento de vínculos e acolhimento, visita do docente ao Instituto do 
Cego, integração entre os alunos possibilitando que um ensinasse ao outro, aula expositiva dialogada, atividades 
extrassala de aula, atendimento para reforço, diálogo com a família de alguns alunos, atividades desafiadoras ba-
seadas em situações reais e intérprete de Libras.
Todos os alunos desenvolveram as competências previstas respeitando o seu tempo e ritmo. 

O JOGO DA LICENÇA AMBIENTAL: O ENSINO 
DA LEGISLAÇÃO E A SÍNDROME DE DOWN
Autoria: Samuel Alves da Silva [samuel.asilva@sp.senac.br]
Instituição: SENAC — São José do Rio Preto
Área: Atendimento à diversidade

O Jogo da licença ambiental tem a intenção de facilitar a memorização de uma sequência básica de passos a serem 
desenvolvidos para a obtenção das licenças ambientais, para o funcionamento de um empreendimento, permi-
tindo a visualização da materialização da licença ambiental. Não tem a pretensão – e muito menos condição – de 
alcançar a complexidade e as peculiaridades de cada empreendimento a ser licenciado no que dependa de seu ramo 
de atividade, localização, matérias primas utilizadas, produtos/serviços produzidos, resíduos gerados etc. Esse nível 
de detalhamento somente é possível de posse das informações específicas de cada empreendimento. Porém, todo e 
qualquer processo de licenciamento terá como base os passos a serem executados para se completar o jogo.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO TABULEIRO: 
O LÚDICO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
Autoria: Samuel Alves da Silva [samuel.asilva@sp.senac.br]
Instituição: SENAC — São José do Rio Preto
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Geralmente, os alunos se deparam com uma “coisa” chamada “legislação” e o sentimento inicial é de desinteresse. 
A empolgação com o que cada um desenhou como futuro não lhes permite entender o quão importante é o co-
nhecimento básico de legislação para um exercício da profissão de forma segura, rentável e promissora. Por isso, 
uma estratégia que exige que pensem como jogadores – e não como profissionais – alivia a tensão do “ter que 
aprender” e e traz o “seria bom ganhar”. O jogo abre espaço para o “preciso descobrir a resposta” que tem como 
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efeito a conclusão de que “posso aprender”. Quase instintivamente vão mergulhando na compreensão da legisla-
ção como parte de sua rotina pessoal e profissional. 

JÚRI SIMULADO: O LÚDICO NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

Autoria: Samuel Alves da Silva [samuel.asilva@sp.senac.br] 
Douglas Willian Hakini Soares

Paulo Cesar Chianezzi
Instituição: SENAC - São José do Rio Preto

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O júri simulado já foi utilizado em mais de 20 turmas do Curso Técnico em Segurança do Trabalho do Senac de 
São José do Rio Preto. É uma estratégia empolgante, instigante e desafiadora, que mexe com os “brios profissio-
nais” do aluno. Usando os conhecimentos adquiridos, seu conhecimento prévio, a capacidade de argumentação e os 
saberes desenvolvidos no decorrer do curso, ele deverá convencer e, na medida do possível, provar que tem razão no 
ponto de vista que defende. Para obter sucesso, deve praticar não apenas a oratória, mas principalmente a arte da 
escuta, por meio da qual consegue perceber as estratégias e artimanhas da parte contrária. Comprometido com o 
plano de curso, o júri simulado envolve o lúdico, o “saber conviver”, o “saber ser”, a pesquisa, a colaboração, a pers-
picácia e o respeito como seus elementos básicos. Realça a importância do trabalho em equipe, do planejamento e 
da atualização constante. Identifica os requisitos da liderança e do relacionamento saudável.

OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO: O LÚDICO 
NA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

Autoria: Samuel Alves da Silva [samuel.asilva@sp.senac.br] 
Douglas Willian Hakini Soares

Paulo Cesar Chianezzi
Instituição: SENAC — São José do Rio Preto

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

As Olimpíadas do conhecimento vêm sendo desenvolvidas há 8 anos pela equipe de docentes do Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho do Senac de São José do Rio Preto. É uma estratégia muito divertida e comprometida com 
o plano de curso, envolvendo o lúdico, a pesquisa e a colaboração. Os resultados extrapolam a sala de aula, permi-
tindo de forma mais evidente a efetiva participação dos alunos no seu próprio processo de educação e na constru-
ção de pessoas mais conscientes de seu papel profissional e social. As Olimpíadas criam oportunidades reais para 
que os alunos possam colocar em prática alguns dos diversos conceitos, ferramentas e procedimentos que com-
põem o perfil do profissional dessa área. Permitir a eles se divertir pensando, agindo, raciocinando e decidindo 

“como se profissionais fossem”, requisito indispensável para o sucesso nas atividades propostas e no futuro exer-
cício profissional. Esse projeto realça a importância do trabalho em equipe, do planejamento e da atualização 
constante. Identifica os requisitos da liderança e do relacionamento saudável. Usa a brincadeira, a diversão e a 
competição como estratégias eficientes de aprendizado. As Olimpíadas promovem o surgimento de profissionais 
mais conectados às necessidades das pessoas, cuidando, assim, do maior patrimônio de qualquer empresa, que 
são seus funcionários.
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ORIENTAÇÃO À COMUNIDADE ASSISTIDA 
PELO CRAS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Autoria: Naires Roger dos Reis [nairesreis@yahoo.com.br] 
Luciano Maioli [luciano.maioli@sp.senac.br]
Instituição: SENAC — São José do Rio Preto
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Foi desenvolvido pelos alunos o projeto integrador que teve como objetivo, uma ação junto à comunidade do 
bairro Lealdade, localizado na Região Leste da cidade de São José do Rio Preto, mediada pelo atendimento de 
Assistência Social do CRAS da região.
A proposta de trabalho dos alunos foi de aplicar técnicas aprendidas no curso Auxiliar de Recursos Humanos com 
a população local, ajudando na melhoria de sua condição de empregabilidade.
Foram desenvolvidas em sala de aula diversas atividades do componente curricular e competências previstas no 
plano de curso, e com base nessas atividades os alunos elaboraram palestras informativas, dinâmicas e vivências, 
além de entregarem materiais de apoio à população atendida.

VISTORIA TÉCNICA: CLT NA PRÁTICA DA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
Autoria: Samuel Alves da Silva [samuel.asilva@sp.senac.br] 
Douglas Willian Hakini Soares
Paulo Cesar Chianezzi
Instituição: SENAC — São José do Rio Preto
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto Vistoria técnica, que vem sendo desenvolvido no Curso Técnico em Segurança do Trabalho do Senac de 
São José do Rio Preto, é uma estratégia muito divertida e comprometida com o plano de curso, envolvendo o lú-
dico, a pesquisa e a colaboração. Os resultados extrapolam a sala de aula, permitindo de forma mais evidente a 
efetiva participação dos alunos no seu próprio processo de educação e na construção de pessoas mais conscientes 
de seu papel profissional e social. A Vistoria cria oportunidades reais para que os alunos possam colocar em prá-
tica alguns dos diversos conceitos, ferramentas e procedimentos que compõem o perfil do profissional dessa área. 
Permitir a eles se divertir pensando, agindo, raciocinando e decidindo “como se profissionais fossem”, requisito 
indispensável para o sucesso nas atividades propostas e no futuro exercício profissional. O projeto realça a impor-
tância do trabalho em equipe, do planejamento e da atualização constante. Identifica os requisitos da liderança e 
do relacionamento saudável. Pede o despertar da criatividade, usa a brincadeira e a diversão como estratégias efi-
cientes de aprendizado. A Vistoria promove o surgimento de profissionais mais conectados às necessidades das 
pessoas cuidando, assim, do maior patrimônio de qualquer empresa, que são seus funcionários.

TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO:                      
O PROTAGONISMO DO ALUNO EM FOCO
Autoria: Karina Facina Costa dos Santos [karina.csantos@sp.senac.br]
Instituição: SENAC - São José do Rio Preto
Área: Habilitação profissional técnica

A prática aqui apresentada foi desenvolvida em uma turma do Curso Técnico em Administração do Senac de São 
José do Rio Preto. A unidade curricular desenvolvida foi Treinamento e Desenvolvimento (T&D), que compõe o 
bloco Recursos Humanos do curso. Foi proposta a aplicação dos conceitos na prática. A partir daí os alunos se 
subdividiram em dois grupos e ambos fizeram um levantamento da necessidade de treinamento do outro grupo, 
utilizando um questionário como instrumento. Como é feito nas empresas, ao se levantar necessidade de treina-
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mento, é preciso considerar as atribuições da função que o funcionário exerce. Na ação pedagógica, o mesmo 
aconteceu. estudantes tiveram que se basear nas competências necessárias ao técnico em Administração. E assim 
foi feito. Depois da aplicação do questionário e de algumas entrevistas de esclarecimentos, os grupos identifica-
ram a necessidade de desenvolver dois treinamentos. Um de Excel e outro de finanças. A turma demonstrava difi-
culdade em ambos os componentes. Com os temas definidos, cada grupo elaborou uma programação, desenvolveu 
o treinamento para a turma toda e aplicaram avaliação para identificar se o aprendizado aconteceu. O aluno, 
nesta atividade, teve papel fundamental, pois foi também mediador do conhecimento. A proposta, além de atingir 
seu objetivo, possibilitou ao educando um melhor entendimento dos conteúdos propostos por eles em função do 
canal de comunicação que houve entre eles. Ter um ensinando o outro possibilitou maior abertura por parte dos 
alunos ouvintes e isso favoreceu a aprendizagem. O protagonismo do aluno se fez presente em todo o planeja-
mento e execução da proposta.

TRABALHANDO VALORES NAS EQUIPES DE DOCENTES
Autoria: Rodrigo Uliana Ferreira [rodrigo.uferreira@sp.senac.br]

Celso Geraldo Tucci [celso.gtucci@sp.senac.br]
Instituição: SENAC — São José do Rio Preto
Área: Outra: Cursos Técnicos do Senac SJRP

No decorrer de duas semanas, dividimos as áreas e efetuamos reuniões pontuais para falarmos sobre os principais 
valores que deveríamos possuir nas áreas.
Em um primeiro momento, alguns professores não entenderam a proposta, mas quando começamos a discutir o 
tema, começaram a entender o quanto era importante criarmos valores para o dia a dia.
Os valores propostos às equipes docentes pela Senac São José do Rio Preto foram: transparência, inclusão social, 
excelência, inovação, atitude empreendedora, educação para autonomia, desenvolvimento sustentável.
Para reflexão, foi desenvolvido um vídeo com explicações dos docentes sobre os valores escolhidos em cada área, e 
o técnico da área os registrou na capa de seu caderno, para reflexões diárias antes de reuniões, responder e-mails, 
analisar ocorridos, entre outros.

CAPACITAÇÃO DE DOCENTES PARA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA POR MEIO DE PROJETOS INTEGRADORES

Autoria: Nathalie Lemos de Oliveira Xavier dos Santos [nathalie.lemos@sp.senai.br]
Luciana Seguin e Seguin [luciana.seguin@sp.senai.br]

Eliana Misko Soler [esoler@sp.senai.br]
Instituição: SENAI

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O Senai SP, com base no case da unidade de Santos, que tem tradição no trabalho com projetos, desenvolveu um pro-
grama de capacitação docente, o qual consiste em um workshop que conduz os participantes à concepção e ao planeja-
mento de um projeto integrador, consolidando-se os pressupostos relacionados à educação por meio de projetos.
Após a capacitação, colaboradores de diferentes unidades do Senai SP, incluindo docentes e coordenadores, pas-
saram a conhecer os resultados efetivos e expressivos alcançados por meio dessa estratégia de ensino desafiadora, 
que além de culminar em diversos projetos de inovação viáveis e prototipados, incidiu na redução da evasão esco-
lar e em melhores resultados na formação técnica dos alunos, evidenciados por meio de avaliações aplicadas por 
empresas especialistas não vinculadas ao Senai.
Além disso, a capacitação motivou os concluintes a disseminar essa prática em sua comunidade escolar, promo-
vendo maior interação e a formação de equipes multidisciplinares.
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TRILHA DA QUALIDADE: PEDAGOGIA DE PROJETOS 
APLICADA NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Autoria: Alanna Cristina Landim Souza [alannaclandim@gmail.com]
Instituição: SENAI
Área: Gestão da aula

O projeto “Trilha da qualidade” teve como objetivo organizar uma exposição baseada nos conhecimentos adqui-
ridos pelos alunos na disciplina de Fundamentos e Técnicas da Qualidade, de um curso de aprendizagem indus-
trial no Senai/MG, por meio da pedagogia de projetos. Para realizar o projeto, os temas da disciplina foram 
divididos em cinco unidades, resultando em uma apresentação em forma de exposição pelos próprios alunos à 
comunidade escolar. Pode-se demonstrar nesse projeto que por meio da pedagogia de projetos é possível trabalhar 
conteúdos excessivamente teóricos de maneira prática, e que os alunos podem contribuir com suas habilidades, 
resultando em uma participação efetiva nas atividades propostas.

APLICAÇÃO DO MÉTODO SCRUM PARA 
IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS INTEGRADORES 
NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Autoria: Daniel Divino Rodrigues da Silva [ddrsilva@sp.senai.br]
Leo Billi [leo.billi@sp.senai.br]
Mirena Costa de Jesus [mirena.jesus@sp.senai.br]
Instituição: SENAI
Área: Habilitação profissional técnica

A partir do método Scrum, em 2015, o Senai Santos, engajado na implementação de novas práticas e estratégias de 
aprendizagem desafiadoras,  iniciou o trabalho com projetos de inovação, integrando diferentes áreas tecnológicas.
O Scrum viabilizou a transformação de pressupostos teóricos em práticas pedagógicas para a educação profissio-
nal, voltadas à formação de cidadãos  empreendedores preparados para vencer desafios.
Sob orientação do Product Owner, coordenador técnico e pedagógico, o time de desenvolvimento, e a equipe 
multidisciplinar de docentes, definiram e planejaram os sprints, desafiando os alunos a conceberem um projeto 
inovador voltado para temáticas de relevância industrial, ambiental, social e econômica.
Além do desenvolvimento de capacidades técnicas, proatividade, cultura de inovação e empreendedorismo na 
comunidade escolar, os projetos integradores pautados no Scrum resultam, a cada ano, em menores índices de 
evasão escolar e melhor desempenho dos alunos, evidenciado nos exames Provei e Saep.
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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

e adultos
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AS PRODUÇÕES FIGURATIVAS COMO 
ELEMENTO DAS ARTES POPULARES
Autoria: Hebe da Silva Salles [hsalles1@hotmail.com]
Instituição: Centro de Educação de Jovens e Adultos - INSULAR 
Área: Arte: Artes Plásticas

Esse projeto parte do reconhecimento do artista popular e suas obras no universo da arte, estudando as formas e o 
material utilizado nas composições de Mestre Vitalino; construir de forma individual peças figurativas; usar como 
inspiração cenas do cotidiano do aluno para a produção das peças; apreciar as próprias produções e as dos outros alu-
nos; participar de roda de conversa, na qual ocorre o diálogo do processo criativo. O aluno valorizou e reconheceu arte 
popular ao ter contato com as obras do Mestre Vitalino, um artista autodidata, que produziu sua obra de forma sim-
ples e autêntica, da maneira como enxergava o mundo ao seu redor, tornando-se mestre de muitos escultores.

INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E O 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NA 
EDUCAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS
Autoria: Davi Silva Peixoto [davipei@gmail.com]
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Carapicuíba
Área: Língua Portuguesa

Pesquisadores e educadores têm mostrado um crescente interesse pelo estudo das relações entre inteligência e desen-
volvimento de competências no ambiente escolar. Nessa pesquisa bibliográfica apresentamos algumas reflexões 
sobre a importância das múltiplas inteligências e de um enfoque específico para a educação dos jovens e adultos.

BOLO DE CHOCOLATE - PROJETO DE MARKETING 
PARA UMA CONCORRÊNCIA DIRETA
Autoria: Fernando Torensan Nascimento [fe@lummecomunica.com.br]
Instituição: Centro Paula Souza - ETEC Juscelino Kubitschek de Oliveira
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse trabalho visa à atividade prática de todos os conhecimentos adquiridos na disciplina Administração de Marke-
ting, dentro do Curso Técnico de Administração. Consiste em uma concorrência direta entre grupos de uma mesma 
classe na tentativa de vender um produto com características semelhantes: fatias de bolo de chocolate.
A produção do produto derivou de pesquisas realizadas com os alunos da escola, as quais permitiram definir o que 
seria comercializado. E em um dia letivo, colocaram em prática técnicas de marketing para venderem suas gulosei-
mas. Foram 30 minutos de aplicação de técnicas de vendas e marketing a fim de obter o maior lucro e ganharem a 
disputa. Após o intervalo, veio a parte mais rica e importante. Todos contabilizaram os lucros e em seguida discuti-
ram sobre onde os grupos acertaram e erraram. Foi uma atividade para aprender na prática sobre dinâmica de mer-
cados e técnicas de marketing. Todos aprenderam com seus erros e acertos, de maneira divertida e dinâmica.
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MOSTRA CULTURAL DA EJA: SAMBA, 
POESIA E SUSTENTABILIDADE

Autoria: Sueli Alves do Nascimento [sunascimento37@gmail.com]
Maurício Carlos Parisi [macapa.311059@gmail.com]

Instituição: EM Albert Einstein
Área: Atendimento à diversidade

O projeto Mostra cultural da EJA visa a desenvolver a competência leitora e escritora; ampliar o conjunto de conhe-
cimentos discursivos e linguísticos a partir da análise de letras de samba; estimular o gosto pela arte e conscientizar 
os alunos sobre a importância do sentimento de cidadania e da participação ativa na melhoria da aprendizagem. A 
partir do gosto dos alunos pelo gênero samba, percebido durante as aulas de Português, procurou-se elaborar ativi-
dades que permitissem aos alunos serem protagonistas de uma aprendizagem significativa, permitindo a eles cantar, 
escrever, ler, compartilhar, brincar e, até mesmo, confeccionar objetos de arte, assimilando também noções de desen-
volvimento sustentável. Desse modo, esse trabalho abrange mais do que desenvolver habilidades e competências; 
amplia o enriquecimento cultural e proporciona a valorização da escola.

PROJETO FASHION AND MUSIC
Autoria: Jacira Monteiro Alves [jaciramont@gmail.com]

Eunice Pereira de Souza [nyssarte@gmail.com]
Thais Regina Garcia [juliamendoncabola@gmail.com]

Instituição: EM Albert Einstein
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Nesse projeto aprendiz, como professora e educadora no ensino da Língua Inglesa para pessoas de diferentes idades-
notei a dificuldade dos alunos em adquirir conhecimentos de inglês, embora muitos saibam da sua importância no 
mundo do trabalho. Tal dificuldade se origina tanto de um preconceito ainda vigente em nossa cultura, contra o 
aprendizado de adultos, por julgar isso um fato impossível, como também pelo cansaço dos estudantes nos cursos 
noturnos, após um dia de trabalho e preocupações com a família, a casa, as contas a pagar etc. Por esse motivo, nosso 
trabalho teve por objetivo socializar o aprendizado de linguagem estrangeira moderna entre as diferentes pessoas da 
Educação de Jovens e Adultos, para que observem as diferentes possibilidades de obter o conhecimento de uma se-
gunda língua, muitas vezes necessária para o crescimento profissional e intelectual do cidadão.  

LUDICIDADE E LÓGICA MATEMÁTICA
Autoria: Ana Lice Dias Italiano [analiceitaliano@hotmail.com]

Geraldo Manoel da Silva Filho [geraldomanoel@ymail.com]
Instituição: EM Albert Einstein

Área: Matemática

O objetivo desse projeto é favorecer o desenvolvimento de diferentes processos de raciocínio, reflexão, linguagem e in-
teração. Outro motivo para introdução de jogos nas aulas de Matemática é a possibilidades de diminuir os bloqueios 
apresentados por muitos de nossos alunos que temem essa disciplina e sentem-se incapacitados para aprendê-la.
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REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Autoria: Nadja Ferreira da Silva [nadjafsilva@hotmail.com]
Instituição: EM Dr. Roberto Shoji
Área: Atendimento à diversidade

A proposta pedagógica desenvolvida buscou levar reflexão e respeito às diferenças, sejam elas físicas ou mentais, ao 
relacionar a data de 2 de abril, “Dia Mundial do Autismo”, ao tema da Educação Especial. Para tanto, as aulas con-
taram com debates, nos quais os alunos passaram a ser os protagonistas de seu conhecimento, por meio  de apresen-
tações de trabalhos, aulas interativas e vivências de algumas deficiências, compartilhando suas angústias e o 
desconforto com o descaso que a sociedade apresenta em relação aos diferentes. O desenvolvimento ocorreu em uma 
sala do 3º ano do Ensino Médio da EJA (Educação de Jovens e Adultos), onde muitos colocaram suas fragilidades ao 
comentar de seus familiares e até mesmo suas próprias deficiências, o que os levou a serem mais tolerantes uns com 
os outros. Outro ponto relevante a ser destacado é que a sala era de inclusão e, sem expor nenhum aluno, todos 
praticaram a empatia.

ALFABETIZAÇÃO NA EJA: UM ATO DE AMOR?
Autoria: Ligia Maria de Oliveira Lupi Feliciano [ligiafelicianomk@gmail.com]
Simone Feltran Pelegrini [sifeltran@gmail.com]
Instituição: EMEB Escritor Julio Atlas
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse trabalho surgiu após registro em Diário de Bordo do que ouvimos dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, 
EJA, sobre suas dificuldades para retornar ou mesmo iniciar os estudos e também em terminar, já que o percentual 
de desistência era muito grande. 
Durante o processo, pudemos refletir que essa faixa etária necessita de uma educação diferente da apresentada nos 
ensinos fundamentais, embora, ainda assim, formal.
Narramos nossos processos de acolhimento no geral e casos específicos, para nos ajudar a refletir o quanto nós 
educadores estamos de fato preparados para atuar na EJA.

A MINHA AUTOESTIMA EM VERSOS E RIMAS
Autoria: José Arquibaldo Ferreira [baldinho68@hotmail.com]
Instituição: EMEB Prof.ª Marineida Meneghelli De Lucca
Área: Língua Portuguesa

Esse é o resultado de todas as ações pedagógicas realizadas com a turma ALFA I 2017 da EMEB Professora Marineida 
Meneghelli de Lucca.
Antes de chegarmos aonde chegamos, várias foram as idas e vindas. Nesse percurso, ocorreram encontros e desencon-
tros, pesquisas e experimentações: orais, escritas, leitoras, corporais e cognitivas. Foram as mais variadas vivências, es-
senciais ao processo pedagógico vivo que busca construir saberes valorizando o protagonismo dos educandos. 
Partindo-se de um projeto de interdisciplinaridade na EJA, buscamos dinamizar um ensinar e um aprender na pers-
pectiva de que os componentes curriculares conversam entre si e, nessa dinâmica, os conteúdos e os conhecimentos 
se constroem não isoladamente, mas sim, na plena conexão.
Como Freire, acreditamos que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção. Mais que isso, é acreditar que o conhecimento, bem como a história de vida de nossos 
alunos, podem contribuir na construção e definição de projetos a serem trabalhados com nossos alunos.
Assim, ouvindo o que os alunos têm a dizer, suas experiências de vida, nasceu o projeto Viver bem, que abrigou em 
suas discussões outros subitens decididos em conjunto com os  alunos. São eles:

— Saúde mental;
— Alimentação saudável;
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— Atividades físicas.
Vale ressaltar que na contemporaneidade se fala muito de um ser único e integral. Um ser humano capaz de se desenvolver 
físico, psíquica e socialmente. Nesse sentido, se faz necessário que entendamos o indivíduo como uma composição de 
corpo (o físico) e mente (as emoções, os sentimentos e o intelecto). Para se viver bem é preciso harmonizar a mente com o 
corpo, enfrentando situações estressantes com certa leveza. Foi com base nessas premissas que o projeto Viver bem deli-
neou os seguintes objetivos:  

— Identificar as possíveis causas provocadoras de transtornos mentais;
— Pesquisar e praticar ações proporcionadoras da saúde mental;
— Respeitar a si próprio e aos colegas;
Etapas:

— Levantamento prévio;
— Conceituação do tema do projeto;
— Ratificar ou refutar das hipóteses;
— Elaboração coletiva de textos curtos, tendo o professor como escriba;
— Práticas de atividades corporais;
— Socialização das descobertas.
Ações:

— Roda de discussões no intuito de mapear os conhecimentos prévios dos educandos (as);
— Pesquisas realizadas na internet, em livros e palestras por pessoas da equipe da área da Saúde;
— Leituras e produções coletivas sobre o tema em questão, tendo o professor como escriba;
— Práticas corporais como relaxamento, alongamento, dança e jogos teatrais.
— Apresentação dos resultados e socialização com os demais alunos e outros segmentos da comunidade escolar.
Produto final: O pouco tempo e a baixa autoestima arraigadas na consciência de cada aluno não impediram os 
avanços desse processo. Portanto, sem medir esforços, cada educando contribuiu para a produção do livro de poe-
mas, além de roda de conversa e apresentação do recital de poemas, dança e cantigas.

CIDADÃO VIGILANTE, COMUNIDADE ATUANTE
Autoria: Wagner Bessa Teixeira [wbessa_educacaofisica@hotmail.com]

Simone Feltran Pelegrini [sifeltran@gmail.com]
Instituição: EMEF Francisco Martins dos Santos

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O trabalho Cidadão vigilante, comunidade atuante transcedeu a finalidade pedagógica de caráter avaliativo. Funda-
mentado nos verdadeiros anseios dos cidadãos, a iniciativa se ancorou na intencionalidade de proporcionar forma-
ção adequada, visando a desenvolver responsabilidade social, estabelecendo relação entre o conhecimento adquirido 
e a realidade a qual estão inseridos os alunos e comunidade, por meio da propositura de ideias, mudança no com-
portamento e atitude, com foco no bem-estar coletivo. O presente projeto justifica-se pelo intuito de promover o 
despertar para uma consciência reflexiva e pleno senso crítico acerca do exercício da cidadania, responsável e colabo-
rativa, entre os alunos da Educação de Jovens e Adultos da EMEF "Francisco Martins dos Santos", situada em São 
Vicente/SP.

A ALFABETIZAÇÃO POR MEIO DA PUBLICIDADE
Autoria: Helder Júnior de Araújo [heldersaovicente@gmail.com]

Instituição: EMEF Francisco Martins dos Santos
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A proposta de trabalhar com a publicidade tornou mais leve a alfabetização e alavancou alguns alunos que se mos-
travam resistentes com a leitura e escrita. Muitos abraçaram a ideia, familiarizando-se com os comerciais trabalha-
dos em sala de aula para identificação dos produtos. A proposta tornou-se uma experiência sólida e qualitativa na 
busca cognitiva, sendo uma ideia assertiva na equidade de aprendizagem dos alunos.
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CORDEL DE TODOS OS TEMPOS
Autoria: Francisca Karlene de Almeida [karlene.cesar@terra.com.br]
Tereza Teixeira [terezateixeira@hotmail.com]
Marta S. Schimidt O` Connell [mlillepige@outlook.com]
Instituição: EMEF Raul Rocha do Amaral
Área: Língua Portuguesa

O presente projeto surgiu da necessidade de inserir os alunos da Educação de Jovens e Adultos no mundo da leitura 
e da escrita, o que foi feito com a literatura de cordel, por ser um gênero textual próximo à vivência e origem dos 
alunos. A literatura de Cordel vem sendo difundida de geração em geração e tem, uma roupagem humorística, social 
e realista, transmitindo e comentando informações da atualidade com um enlace social e poético. Sua característica 
principal são as rimas e e o fato de revelar a memória e a imaginação popular.
Nesse contexto, a inserção dos alunos da Educação de Jovens e Adultos no universo da leitura e da escrita, com a 
ajuda do gênero textual cordel, tornou-se importante para aproximá-los do uso das práticas sociais de leitura e es-
crita. Para tanto, se propõe apresentar atividade de leitura e escrita, estudo sobre a origem do cordel, produção cole-
tiva e individual de cordéis, a partir de temas atuais. 

PROJETO DE LEITURA POESIA E MÚSICA
Autoria: Luciana da Conceição Nascimento [luna-rcc@hotmail.com]
Marcilio Martins de Souza [marculio123@bol.com.br]
Francisca Karlene de Almeida [karlene.cesar@terra.com.br]
Instituição: EMEF Raul Rocha do Amaral
Área: Língua Portuguesa

O presente projeto veio da necessidade de despertar nos alunos a sensibilidade para a poesia e a música presentes nas artes 
e nas palavras, bem como estimular a oralidade e a criatividade na representação do mundo.
Pela leitura de textos poéticos e letras de canções, foi possível trazer a poesia para o convívio dos estudantes, o que descons-
truiu paradigmas e os ajudou a ter uma percepção mais rica da realidade.

DRAMATIZANDO A LEITURA PARA ENTENDER O TEXTO
Autoria: Célia Marina Lopes Pessoa [celiamarina@outlook.com]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Língua Portuguesa

Com o objetivo de contribuir para a compreensão do texto, fazemos em sala de aula uma dramatização dos trechos 
em que a turma encontrou mais dificuldades.
O aluno A lê o parágrafo que não foi entendido por parte dos alunos. O aluno B (que compreendeu o texto) vai à 
frente da sala de aula e faz todo o gestual do personagem que representa. Temos tantos alunos fazendo a dramatiza-
ção quantos são os personagens que aparecem no trecho da história.  
Além de facilitar o entendimento, essa atividade propicia o trabalho em equipe e melhora o clima em sala de aula.
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METODOLOGIAS ATIVAS — MUDANÇA DAS PRÁTICAS 
DOCENTES PARA OS ALUNOS DO SÉCULO XXI

Autoria: Elaine Santos [elainecgsantos@uol.com.br]
Instituição: Evolução Educacional

Área: Formação continuada de professores

O desenvolvimento deste trabalho visa a refletir e responder questões como: quais são as metodologias adequadas 
para os famosos alunos do século XXI?  Como nós, educadores do século XX,  podemos compreender a mudança 
e como isso causa impacto positivo em nossa sala de aula? Será que o ensino hibrido resolverá todos os nossos 
problemas em relação ao aprendizado do aluno? Quanto as novas tecnologias na área da educação complemen-
tam o trabalho do professor, como mediador da aprendizagem? 
Temos nas mãos ferramentas tecnológicas maravilhosas e estudos que permitirão a nós, professores dos alunos 
do século XXI, proporcionar um desenvolvimento integrado e completo, diminuindo cada vez mais a distância 
entre como os alunos aprendem de como os professores ensinam.

PEDAGOGIA DE EMERGÊNCIA E A “ESCOLA 
QUE NÃO ME QUIS”: JOVENS EXCLUÍDOS 

DO SISTEMA REGULAR DE ENSINO 
Autoria: Armando Vilela Munhoz [mandovilela@yahoo.com.br]

Simone Feltran Pelegrini [sifeltran@gmail.com]
Instituição: Instituto Singularidades

Área: Atendimento à diversidade

A diversidade é uma característica da constituição das sociedades latino-americanas, principalmente da brasileira, 
mas muitas vezes tem sido caracterizada de forma sectária e discriminatória. Por esse motivo, foram analisados al-
guns impactos da marginalização social e cultural na formação dos adolescentes de periferia. Para tanto, foi funda-
mental compreender a globalização e a constituição social latino-americana, bem como a constituição de cidadania 
e a transformação social e individual, para garantir a aprendizagem de um grupo marginalizado social e economica-
mente. Também foram necessários a promoção de momentos e espaços de discussão e educação construtiva e trans-
formadora na formação de cidadãos em situações de risco e/ou marginalização, por meio da pedagogia de 
emergência. Essa prática revelou-se crucial para a reconstrução do indivíduo e da sociedade, levando a mudanças 
culturais desses grupos de jovens e suas práticas e discursos. Podemos desse modo concluir que a educação é um real 
instrumento transformador na formação desses jovens.

PRÁTICAS LEITORAS E FORMAÇÃO DO LEITOR 
LITERÁRIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Autoria: Bianca Miyuki Nakazato [biancanakazato@yahoo.com.br]
Cristiane Cagnoto Mori [criscmori@gmail.com]

Instituição: Instituto Singularidades
Área: Língua Portuguesa

Essa pesquisa teve como objetivo observar e analisar como são trabalhadas as práticas leitoras em salas de aula da EJA, que 
tipos de materiais são usados e se são incorporados textos literários nas aulas, em especial nas de Língua Portuguesa, e 
como isso influencia e impacta o processo de formação dos alunos. A análise de dados revelou que as práticas leitoras e a 
formação do leitor literário estão presentes em poucos momentos da rotina escolar diária e que carecem ser expandidas e, 
principalmente, aprimoradas, na direção de considerar os interesses dos alunos na escolha dos textos literários e de inves-
tir no desenvolvimento das capacidades leitoras. Percebeu-se, ainda, que algumas adaptações no currículo podem levar a 
esse aprimoramento, mas, fundamentalmente, é necessário investir na seleção de professores que – por serem voluntários 
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– precisam estar verdadeiramente interessados no projeto e abertos a alterar suas práticas, de modo a contribuir  para o 
exercício de cidadania dos alunos.

SALA DE RECURSOS  MULTIFUNCIONAIS (EJA) E 
SALA REGULAR: UMA PARCERIA INCLUSIVA
Autoria: Marina Savordelli Versolato Pugin [marinasversolato@gmail.com]
Liliane de Jesus Gonçalves [lilyca2009@hotmail.com]
Tatiana Silva Prudente Gomes [tatianesilvaprudente@yahoo.com.br]
Instituição: Prefeitura Municipal de Santo André
Área: Atendimento à diversidade

O objetivo desse projeto foi desenvolver com os educandos da EJA da sala de recursos algumas atividades de parceria com 
os alunos do Infantil e Fundamental I das salas regulares da EMEIEF Carolina Maria de Jesus. Os educandos da EJA minis-
traram oficinas de plantação de girassóis em garrafa PET, oficinas de confecção de jogos da memória e também realizaram 
apresentações de peças de teatro para os alunos da sala regular do Infantil e Fundamental I. Os educandos da EJA adoraram 
essas atividades e se sentiram muito bem em poder "ministrar" as oficinas e auxiliar os alunos de outros cursos. Essa parce-
ria inclusiva entre sala de recursos e sala regular foi uma atividade extremamente importante para os educandos da EJA com 
deficiência, colocando-os como protagonistas do processo de ensino e aprendizagem, trabalhando e desenvolvendo neles a 
autonomia, a independência e a autoestima. Para os alunos da sala regular pode-se ver o desenvolvimento do respeito às 
diferenças.

HOSPITAL GIRASSOL
Autoria: Barbara Heliodora Ribeiro Cesar Dantas [barbara.heliodora@gmail.com]
Luciana Palmieri Orefice [lucianapalmieriorefice@gmail.com]
Instituição: Projeto Girassol
Área: Biologia

Esse projeto visa a uma imersão interdisciplinar em matérias inéditas para alunos de EJA popular (Biologia e Língua 
Inglesa). Partindo da narrativa de que estávamos em um hospital, todo o grupo se tornou “médico(a)” de uma suposta 
paciente — que, por ser estrangeira, preencheu o prontuário em inglês. A sala então se uniu para compreender os sinto-
mas e dados pessoais para que pudessem dar continuidade ao atendimento, por meio de exames que levassem a um 
diagnóstico e tratamento. Depois de analisarem três tipos diferentes de exames, foi possível chegar ao diagnóstico de 

“insuficiência cardíaca” e à conclusão de que a paciente precisava de um “coração novo” — o que nos levou à última etapa 
da aula, na qual os alunos colocaram suas luvas e fizeram um transplante de coração (de papel), salvando uma vida!

EJA CIDADÃ
Autoria: Camila de Brito Simone [camila_simone@hotmail.com]
Mayara dos Santos [mayara.santos@yahoo.com.br]
Thobias Paraguai de Oliveira [professorthobiasparaguai@gmail.com]
Instituição: Secretaria de Educação de São Vicente
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: 
Desenvolvimento de diferentes áreas de conhecimento

O projeto EJA cidadã foi elaborado a partir da necessidade de um tratamento diferenciado e de qualidade aos alunos 
da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino de São Vicente. O público a que se destina evadiu da 
educação regular devido a uma série de fatores e, para um retorno afetivo, a abordagem a esse alunado deve agregar 
a bagagem adquirida pelo estudante ao longo de sua trajetória longe do ambiente escolar.
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 A educação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Art. 1 (adaptado)

Todos os

níveis
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS: UM CANAL DE 
COMUNICAÇÃO ENTRE PAIS E ESCOLA
Autoria: Maria Schmidt [mariapereiraschmidt@gmail.com]
Maria Cristina Rodrigues Serra [cristinarserra@gmail.com]
Silvia Rodrigues de Almeida e Souza [srasilviasouza@gmail.com]
Jane Magalhães [janecfm@gmail.com]
Cristiane Kraemer Leme [ckldsl@uol.com.br]
Instituição: APLOC - Associação de Pais da Lourenço Castanho
Área: Planejamento: Pedagógico, Educacional, Administrativo

A Aploc (Associação de Pais da Escola Lourenço Castanho) nasceu com o objetivo de promover a integração e parce-
ria entre pais, escola e comunidade, estimulando o senso de pertencimento por meio da escuta ativa, troca e colabo-
ração para o aprimoramento do processo educacional e desenvolvimento da cidadania. 
Para alcançar seus objetivos, a Aplocdefiniu suas prioridades de atuação, criou uma “diretoria” que passou a realizar 
encontros mensais, dentro da escola, inclusive com a participação do diretor da escola; formou grupos para desen-
volvimento e realização de trabalhos.
Ao longo do tempo, muitos resultados foram atingidos, com algumas iniciativas consolidadas e de extremo sucesso 
e referência para pais e escola. Diante da permanência de algumas dificuldades e com o desafio de motivar a partici-
pação dos pais, no final de 2017 a Aploc começou um profundo trabalho de diagnóstico e consequente revisão estra-
tégica de sua atuação, de modo a robustecer e intensificar suas forças, dirimir suas fraquezas, ao mesmo tempo que 
busca ampliar a sua atuação em favorecimento de seu propósito.

BASE DE DADOS DA PRODUÇÃO PEDAGÓGICA 
COMO INSTRUMENTO DE REFLEXÃO E 
AVALIAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE
Autoria: Lais Chammas de Carvalho [lais.carvalho@beaconschool.com.br]
Zilda Kessel
Bruno Pereira
Instituição: Beacon School
Área: Formação continuada de professores

Tradicionalmente a escola é uma instituição que não preserva sua produção cotidiana.
Ano a ano, professores propõem atividades e alunos produzem conteúdo que raramente são objeto de interesse para 
reflexão, revisão e até mesmo reutilização.
Ao construir uma base de conhecimento que reúne a produção de professores e alunos, documentos norteadores, 
textos para formação e reflexão, a Beacon School possibilita a  partilha do conhecimento construído pela e para a 
comunidade escolar. 
O projeto torna visível os vestígios do fazer pedagógico fundamentais para refletir sobre o passado, atuar sobre o 
presente e construir o futuro.
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PROJETO CONTADORES DE HISTÓRIAS 
— SEDUC — PRAIA GRANDE

Autoria: Tatiana Felix [tatamato80@gmail.com]
Instituição: Biblioteca Porto do Saber

Área: Arte: Teatro

Esse projeto visa a resgatar a arte narrativa nas escolas, bibliotecas e comunidade na qual estamos inseridos. Utiliza-
mos as histórias para trabalhar as formas de arte existentes (música, dança, artes plásticas, literatura, teatro), tor-
nando assim crianças, adolescentes e adultos mais sensíveis e felizes. Por meio de vários gêneros textuais, podemos 
trabalhar temas mais densos como divórcio, morte, luto, perdas. Realizamos a visita às escolas, bibliotecas e aos 
centros culturais da cidade, multiplicando conhecimento por meio de capacitações entre os auxiliares de biblioteca 
da Rede Porto do Saber. Utilizamos tanto a narração ao vivo, como a on-line disponibilizando os vídeos e dvds de 
nosso projeto (recebido por cada escola da nossa Rede). 

ESPERANTO: INSTRUMENTO PRÁTICO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS CINCO HABILIDADES

Autoria: Osmar da Silva Alves [osmar.silvaalves@gmail.com]
Pedro Jacintho Cavalheiro [kavaliro@gmail.com]

Instituição: Câmara Brasileira da Língua Internacional Esperanto (CBLIE)
Área: Outra: Língua Esperanto

Ao aprender uma língua estrangeira, precisamos desenvolver quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Contudo, 
tal esforço se defronta com as especificidades de cada língua, conforme cada um desses aspectos. Outro fato que 
coopera para um desenvolvimento comunicacional não satisfatório é que a junção (sinapse) entre gramática e voca-
bulário – uma habilidade tão importante quanto as outras – em geral é obtida somente após diversos anos de estudo. 
Muito antes dos primeiros trabalhos que buscavam avaliar compreensão auditiva, fala, leitura e escrita, o ensino-

-aprendizagem da Língua Internacional Esperanto já se apresentava não apenas como uma ponte para auxílio à co-
municação entre diferentes povos e culturas, mas também um recurso para aprimoramento, de forma plena e mais 
acelerada, da fluência e das aptidões linguísticas dos estudantes, tornando-se, em nossos dias, um instrumento prá-
tico para o desenvolvimento das cinco habilidades e a compreensão geral sobre os fenômenos linguísticos.

HISTÓRIA E TRAÇOS DE PRAIA GRANDE
Autoria: Rafael da Silva e Silva [prof.rafael443556@hotmail.com]

Monica Solange Rodrigues e Silva [profmonicarodrigues@gmail.com]
Instituição: Centro de Memória da Educação de Praia Grande

Área: Orientação educacional: Exposição sobre memória e história da cidade

O trabalho História e traços de Praia Grande consiste em uma exposição itinerante e um livro em formato digital 
que ainda circula pelas escolas municipais de Praia Grande, SP. Em 2015, a equipe do Centro de Memória da Educa-
ção foi convidada a compor uma seleção de trinta e duas imagens a serem grafitadas em tons de cinza na entrada da 
cidade. Para que a exposição não se limitasse somente à via, pensou-se em uma exposição itinerante para circular 
pelas escolas, assim como em uma publicação textual abordando o contexto histórico da cidade. Os coordenadores 
das unidades escolares da cidade receberam capacitação e a exposição passou a percorrer escolas de forma autônoma, 
e cada qual desenvolveu um trabalho com base na história regional. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E PRÁTICAS 
EDUCACIONAIS ATIVAS : ESTIMULANDO 
O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO 
Autoria: Marluce Gaviao Sacramento Dias [marlucegaviao@yahoo.com.br]
Instituição: Centro Paula Souza
Área: Língua Portuguesa

O presente trabalho se refere à práticas pedagógicas que foram aplicadas em algumas FATEC (Faculdades de Tecno-
logia) e ETEC (Escolas Técnicas) de São Paulo. A disciplina em questão, Língua Portuguesa,  abrangia o uso da lín-
gua em contextos atuais de modo a ser aperfeiçoado e também a estimular o pensamento reflexivo e análise crítica 
dos alunos. A  prática dos seminários exigia a participação dos alunos não só na preparação como também na 
apresentação dos trabalhos Em alguns casos, os alunos montavam nas próprias salas de aula o cenário para a repre-
sentação do tema proposto, de forma atraente e muito marcante.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: CONTINUAMOS 
A PRATICAR A PEDAGOGIA DO EXAME?
Autoria: Eloiza Silva Guimarães Lira [eloiza.lira@etec.sp.gov.br]
Instituição: Centro Paula Souza — ETEC Prefeito Braz Paschoalin
Área: Formação continuada de professores: Avaliação 

Na Era da Informação a escola passou a focar seu trabalho no desenvolvimento de competências e habilidades, capa-
citando seus alunos para enfrentarem situações de seu cotidiano e solucionando problemas a sua volta. A avaliação 
deixou de ter um caráter seletivo e punitivo e passou a ser o ato de verificar se o ensino corre com a qualidade espe-
rada e de modo inclusivo. Essa pesquisa objetivou identificar se os professores mantêm uma conduta de examinado-
res e qual o nível de conhecimento que apresentam sobre os conceitos teóricos do processo avaliativo proposto por 
Carlos Cipriano Luckesi. Por meio de questionário aplicado a um grupo de docentes de dois cursos técnicos modu-
lares do período noturno, concluiu-se que ainda são necessárias intervenções para atingir transformações qualitati-
vas sobre a avaliação.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
Autoria: Rita de Cássia Almeida Requena [ritadecassia_82@yahoo.com.br]
Instituição: Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
Área: Formação continuada de professores

A escola é um espaço coletivo de convivência e relacionamentos, assim, diversos conflitos podem surgir e nos depa-
ramos então com um grande desafio. Certamente camuflar ou postergar a resolução pode potencializar o problema 
entre os alunos envolvidos. Os principais objetivos desse trabalho são refletir sobre as questões que permeiam os 
conflitos, assim como orientar educadores sobre as possíveis estratégias de mediação. É preciso acolher a demanda, 
identificar os pontos da questão trazida e analisar as possíveis intervenções. 
Por meio dessa prática é possível estabelecer novos vínculos entre alunos, professores e coordenadores e ter como 
prioridade o respeito e diálogo nas relações interpessoais.
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DESAFIOS DA FORMAÇÃO ON-LINE PARA 
APRENDIZAGEM DE ADULTOS PROFISSIONAIS

Autoria: Priscila de Giovani [prisciladegiovani@gmail.com]
Valeria Garcia de Oliveira Escanuela [conhecerpsico@gmail.com]
Marcia Cristina Giupatto Lourenço [marciagiupatto@gmail.com]

Instituição: CIEDS
Área: Sociologia, Antropologia e Política

Essa apresentação tem como objetivo apontar caminhos para formação de adultos profissionais, formadores de 
formadores na educação, na modalidade a distância. Foi oferecida formação para equipe técnica da Secretaria de 
Educação do Estado de Rondônia, com foco em desenvolver uma rede colaborativa para ampliação da formação 
continuada em serviço de diretores escolares. Na modalidade a distância, algumas estratégias foram utilizadas, como 
uso de ambiente virtual de aprendizagem, com interação assíncrona e síncrona dos cursistas, análises de estudos de 
casos envolvendo o cotidiano dos cursistas nas escolas, tematizações de práticas dos próprios técnicos da Secretaria 
junto ao diretor escolar, registros reflexivos e escrita de narrativas etc. Todo esse processo gerou autonomia para a 
equipe na implementação da formação em serviço aos diretores, criação de mecanismos de formação entre equipes 
e desenvolvimento das capacidades de formador de formadores.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: O 
QUE OCULTAM E COMO LIDAR

Autoria: Beatriz Bork [beatriz.bork@gmail.com]
Instituição: Clubinho Pequeno Cientista

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Dificuldades de aprendizagem

Alunos apáticos ou com dificuldade de interação social usualmente apresentam, também, alguma dificuldade de 
aprendizagem, exigindo diferentes abordagens por parte de seus educadores. Muito embora as tradicionais avalia-
ções neuropsicológicas indiquem aspectos que devam ser estimulados ou desenvolvidos, verificou-se que elementos 
fundamentais do desenvolvimento emocional podem ser negligenciados, comprometendo toda a abordagem pro-
posta. Ao se realizar, simultaneamente, a avaliação cognitiva e o psicodiagnóstica, é possível propor um programa de 
estimulação que abarque todos os aspectos da formação do indivíduo, por vezes envolvendo familiares, a fim de 
mapear os aspectos que demandam intervenção psicológica. Ao aplicar o protocolo de estimulação cognitiva de 
Glozman, é possível perceber resultados positivos e permanentes em menos de 20 semanas.

MY PORTRAIT
Autoria: Cláudia Ramis de Almeida [ramis.claudia@gmail.com]

Instituição: Colégio Arbos
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse projeto visa a criar dois tipos de arte: a escrita e a visual. De início, os estudantes são levados a comparar retratos 
de presidentes dos Estados Unidos,  pintados sob a ótica tradicional, ao retrato de Barack Obama, feito por Kehinde 
Wiley, pintor contemporâneo. Com base na compreensão das intenções dos artistas, os alunos devem escolher al-
guém de seu universo escolar que deva ser retratado. Depois de elaborar entrevista e realizá-la, a fim de obter infor-
mações, realizarão duas atividades: redação de um texto argumentativo e criação de um retrato contemporâneo, 
ambas para compartilhamento no espaço escolar.
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PROJETO ONDE VIVO
Autoria: Lucas Serniker de Melo Goes [lucasserniker@gmail.com]
Instituição: Colégio COC Novomundo
Área: Geografia

O projeto Onde vivo é direcionado para estudantes de escolas públicas e particulares de todo o Brasil, que tenham 
entre 10 e 18 anos de idade, estejam cursando do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, e de-
sejem compartilhar histórias e vivências sobre seu cotidiano – enquanto habitantes de determinadas regiões – como 
forma de dar visibilidade à própria realidade, problemas cotidianos, perspectivas de mudanças para tal e, consequen-
temente, contribuir para o desenvolvimento de uma narrativa histórica popular viva e que vai além do que está pre-
sente nos livros didáticos. As narrativas são registradas no site disponível em: <https://sites.google.com/view/
projetoondevivo>, acesso em: 29 abril 2018.

A REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM DA MULHER 
NAS PERSONAGENS INFANTIS
Autoria: Amanda Ribeiro Duarte [duartea476@gmail.com]
Instituição: Colégio de Aplicação de Resende
Área: Sociologia, Antropologia e Política

Esse trabalho apresenta um estudo sobre a influência na mudança de opinião das crianças sobre as princesas não 
somente da Disney como de toda produtora infantil que venha mudando a perspectiva de elementos contidos em 
suas narrativas. Também será possível encontrar dados de uma pesquisa de campo realizada com as turmas de 2º e 
5º anos do Colégio de Aplicação de Resende, situado nas dependências da Associação Educacional Dom Bosco em 
Resende, Rio de Janeiro. Com base em fatos, aqui demonstro a importância que esses contos atuais têm, já que é feito 
um estudo sobre as opiniões de acordo com a idade das pessoas, verificando-se que os mais velhos têm um pensa-
mento diferente quanto à criação desse tipo de conto infantil.  

A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DO EDUCADOR NO 
PROCESSO DE GESTÃO DE MATRÍCULA E RETENÇÃO
Autoria: Walkyria Pires de Miranda [walkyria.miranda@elvirabrandao.com.br]
Caroline Maria Genero Seguim [caroline.genero@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Outra: Interdisciplinar

A campanha de matrícula acontece todo ano, com início em meados de junho e término em 1º de março do ano se-
guinte. A retenção é verificada com um acompanhamento anual. Em 2017, tivemos uma meta agressiva, com base 
no melhor resultado dos últimos três anos. Apresentaremos como essa parceria com os educadores teve importância 
no processo e como conseguimos, por meio de ações, aproximá-los e sensibilizá-los do impacto positivo que causam 
tanto na captação quanto na retenção dos estudantes. Também vamos apresentar como o projeto foi desenhado e 
implementado e as ferramentas que utilizamos para controle e análise de dados.  
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A APLICAÇÃO DO CANVAS COMO FERRAMENTA DE 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PEDAGÓGICO

Autoria: Luciana Gama da Luz Ferreira [luciana.gama@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Na construção de uma gestão de alta performance, é importante a utilização de processos e ferramentas profissio-
nais de organização e planejamento. Conhecemos o Canvas numa reflexão sobre planejamento estratégico e sua 
forma simples, visual, colorida e bastante eficaz de planejar e desenvolver projetos em equipe rapidamente fez muito 
sentido dentro do nosso contexto de inovação e gestão da mudança. Contaremos nesse trabalho como implementa-
mos gradualmente o Canvas no dia a dia do Elvira Brandão, inicialmente nos projetos estratégicos e eventos até o 
momento atual, em que já desenvolvemos Canvas adaptados para o planejamento pedagógico da Educação Infantil 
e Fundamental I, para os projetos dos estudantes e para os grupos de iniciação científica.

A GESTÃO COMO LUGAR DE FORMAÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS INOVADORES

Autoria: Andrezza Amorelli [diretoria@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as práticas de gestão relacionadas a uma nova escrita de escola 
baseada em formação e implantação de processos inovadores.
A proposta está relacionada ao desenvolvimento da equipe gestora, partindo da aplicação de ferramentas de avalia-
ção de competências e desenvolvimento individual dos sujeitos, trabalho de formação continuada dos educadores a 
partir da escrita de documentos de identidade da escola e consolidação da proposta de inovação.
Os resultados são avaliados de acordo com os indicadores gerados.

ATMOSFERA ARTÍSTICA: ATRAVESSANDO 
ESPAÇOS E MOVIMENTANDO PESSOAS

Autoria: Rebeca Andrade de Castro [rebeca.castro@elvirabrandao.com.br]
Raul Alves dos Santos [raul.santos@elvirabrandao.com.br]

Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Buscamos ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, transformar o conceito de como a arte é vista dentro da 
escola. Essa inquietação nos impulsionou a criar práticas que rompam com a escolarização tradicional, instigando o 
desenvolvimento cultural do estudante. Retirar as aulas de Arte e Música da grade curricular originou a mudança da 
cultura educacional que vivemos. O que se resumia em ensinar arte por lazer tornou-se o que hoje chamamos de 
atmosfera artística, que busca enxergar a arte como ferramenta pedagógica interdisciplinar. Acreditamos que os 
cinquenta minutos da aula convencional limitam as possibilidades que a arte pode proporcionar ao indivíduo. 
Sendo assim, a atmosfera artística é entendida como o ponto de convergência entre as disciplinas, em que as áreas 
do saber se entrelaçam e dialogam harmoniosamente, resultando em produções autorais, aplicação prática em diver-
sas disciplinas, bem como na formação de cidadãos criativos, autônomos e aprendentes.
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ESCOLA EM MOVIMENTO: COMO RESSIGNIFICAR AS 
PRÁTICAS A PARTIR DO TRABALHO COM PROJETOS
Autoria: Cláudia Pantojo de Campos  [claudia.campos@elvirabrandao.com.br]
Thais Brasil Lenhard [thais.lenhard@elvirabrandao.com.br]
Marina Montani [marina.montani@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

No final de 2016, o colégio Elvira Brandão adotou a metodologia de projetos como um de seus três pilares educacio-
nais. Incluiu seis aulas semanais, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, divididas em dois 
períodos seguidos de 1h30 de aula. Conteúdos de outras disciplinas passariam a ser trabalhados também nessas 
aulas de projetos. Isso provocou uma transformação cultural significativa na forma como os professores, estudantes 
e pais passaram a enxergar a escola. Não foi simples a adaptação. O Elvira precisou encontrar o seu próprio caminho, 
e foi evoluindo gradualmente a sua metodologia, testando novas abordagens e aprendendo com os erros. Aos pou-
cos, os estudantes foram entendendo a nova proposta e puderam viver experiências de aprendizado significativas, 
dentro e fora da escola. Hoje, o Elvira tem segurança de ter realizado a escolha certa, e continua buscando a melhora 
a cada projeto e a cada vivência, como uma escola verdadeiramente aprendente.

TRÊS PRESSUPOSTOS PARA A GESTÃO DA INOVAÇÃO: 
CONSTRUÇÃO EM GRUPO, ORGANIZAÇÃO E FORMAÇÃO
Autoria: Fernando de Paula Ensinas [fernando.ensinas@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Essa experiência tem como objetivo promover uma gestão de alto nível, atingindo melhores resultados e ganhando 
qualidade e consistência no desenvolvimento de práticas inovadoras. Buscamos alcançar tais objetivos criando, 
acompanhando e avaliando práticas e desenhando processos, papéis e funções de acordo com as habilidades de cada 
pessoa. Um ponto importante foi a utilização de metodologias ativas para a formação. Com isso construímos uma 
equipe que rompe com os movimentos tradicionais de escolarização. Os resultados perceptíveis são: melhora no 
processo de aprendizagem, ressignificação do papel do educador e reestrutura das práticas escolares. Encontramos 
certas dificuldades como o tempo da escola, as práticas cristalizadas e a formação.

GESTÃO DA MUDANÇA: O PAPEL 
DO GESTOR PEDAGÓGICO
Autoria: Luciana Gama da Luz Ferreira [luciana.gama@elvirabrandao.com.br]
Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Gestão da aula: Gestão pedagógica

Esse trabalho apresenta os caminhos que percorremos para a transformação do coordenador em um gestor pedagó-
gico e da consolidação da identidade pedagógica da instituição.
Qual o papel do coordenador pedagógico dentro de um cenário de mudança e inovação na escola? Como podemos 
ressignificar a atuação do coordenador para estabelecer uma gestão pedagógica que tenha autonomia de decisão e 
liberdade de criação? Como garantir a identidade pedagógica da instituição em todos os níveis de atuação, da Edu-
cação Infantil ao Ensino Médio? 
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OS DESAFIOS E OS AVANÇOS NA GESTÃO 
DE UM PROGRAMA BILÍNGUE

Autoria: João Carlos de Sant'Ana [joao.santana@elvirabrandao.com.br]
Danilla Figueiredo de Moraes da Veiga Rezende [danilla.veiga@elvirabrandao.com.br]

Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Essa é uma reflexão sobre os desafios e os avanços na gestão de um programa bilíngue na formação dos profissionais, 
na comunicação com as famílias, na apropriação dos espaços e na composição de grupos multietários. Esse pro-
grama promove o aprendizado da língua inglesa se dá por meio de uma vivência na qual a utilização do inglês 
acontece de forma natural, com situações reais que fazem parte do cotidiano dos estudantes. Com uma abordagem 
lúdica que abrange artes visuais e artes cênicas, expressões corporais, maker, projetos, culinária e brincadeiras, torna-
mos o aprendizado da segunda língua mais envolvente, contextualizado e significativo.

COMO CONSTRUIR A IDENTIDADE LITERÁRIA 
DE UMA ESCOLA EM MOVIMENTO?

Autoria: Amanda Farias [amanda.farias@elvirabrandao.com.br]
Ariane Monteiro [ariane.silva@elvirabrandao.com.br]
Ana Maria Stave [biblioteca@elvirabrandao.com.br]

Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Língua Portuguesa

Esse projeto tem o propósito de fortalecer a nossa recém-criada identidade literária e inserir toda a comunidade es-
colar na cultura do ler a partir da reformulação do espaço físico da biblioteca e desenvolvimento de novos projetos 
de leitura e escrita. Criando estratégias para ultrapassar obstáculos, como a adaptação ao espaço e falta de interesse 
na leitura, temos como objetivo constituir a literatura enquanto arte e enriquecer não só o conteúdo, mas também 
o vocabulário, melhorando a escrita e a oratória e colocando a literatura como uma possibilidade em todas as áreas 
do conhecimento.

GESTÃO DO CURRÍCULO MAKER: L@B CRIATIVO 
É SONHO OU É POSSÍVEL DE VERDADE?

Autoria: Rodrigo Bezerra [rodrigo.bezerra@elvirabrandao.com.br]
Adriana A. G. da Cruz [adriana.cruz@elvirabrandao.com.br]

Instituição: Colégio Elvira Brandão
Área: Outra: Maker

O currículo maker no Elvira é desenvolvido em um dos nossos espaços propícios para imaginar e materializar inven-
tos, a partir de diferentes tecnologias e processos criativos. 
Esse projeto visa a apresentar a atuação objetiva da gestão no desenvolvimento dos processos da implantação do 
currículo maker e do gerenciamento do L@b Criativo no Colégio Elvira Brandão, consolidando-o como um espaço 
receptivo, orgânico e reconhecido por nossa comunidade como um ambiente que respira criação, o que é a essência 
do movimento maker.

 1040  

 1041  

 1042  



396INSTITUTO CULTURAL LOURENÇO CASTANHO

ON-LINE FEEDBACK: COMO RECURSOS 
TECNOLÓGICOS MELHORAM A PERCEPÇÃO 
DE RECEBIMENTO DE DEVOLUTIVAS
Autoria: Jefferson da Silva Pereira [teacherjeff@hotmail.com]
Instituição: Colégio FECAP
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Aproximar o relacionamento dos alunos com o recebimento de feedback por meio de recursos tecnológicos e uso de aplica-
tivos e sites para uma melhor percepção de progresso e desenvolvimento linguístico foi a base da minha prática letiva.
Por meio da utilização de sites e aplicativos como Socrative, Kahoot!, Padlet estabeleci uma rotina de feedback on-line, 
ou feedback móvel, no qual comentários, tarefas e atividades eram desenvolvidas nos sites/apps acima mencionados. 
A interação dos alunos com as tarefas era variada, e, ao fim das atividades, eles tinham acesso ao material utilizado 
através dos aplicativos, links on-line e/ou QR Code.
Ao final de um planejamento sistemático no qual eu apresentava aulas com objetivos similares, mas diferentes for-
mas de devolutiva, essas que eu chamo de off-line e on-line, conclui que a tecnologia auxiliou numa melhor percep-
ção de recebimento de feedback pelos alunos.

DESAFIOS DA ESCOLA DIGITAL: FORMANDO O 
CIDADÃO DIGITAL DENTRO E FORA DA SALA DE AULA
Autoria: Camile Alba Pereira Rodrigues [camilezinha@gmail.com]
Elaine de Paiva Vieira [elaine.vieira@colegiomagister.com.br]
Kamila Drequeceler [kamila.drequeceler@colegiomagister.com.br]
Instituição: Colégio Magister
Área: Outra: Tecnologia educacional

Como educadores, sabemos o valor da boa cidadania na sala de aula e na comunidade escolar. Atualmente as pessoas 
passam muito tempo on-line e cabe a nós, instituição e família ensinar nossos alunos a se protegerem na web, para 
que se tornem cidadãos digitais responsáveis, com pensamento crítico ativo, capazes de proteger suas informações e 
bons hábitos de privacidade.
A cidadania digital tem benefícios e responsabilidades similares aos que aprendemos como cidadãos sociais. Um 
bom cidadão digital experimentará as vantagens do mundo virtual, mas como um cidadão de uma nação, deverá 
desenvolver posturas adequadas a esse ambiente, utilizar-se de linguagem apropriada, julgando o que for apropriado 
com ética, respeitando os valores morais, opiniões alheias e suas responsabilidades sociais.

DO MINHOCÁRIO AO JARDIM SUSPENSO, 
PERSPECTIVAS NA EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE.
Autoria: César Gustavo Serafim Lisboa [clisboa@colegiosmaristas.com.br]
Rosângela Hanssen Nunes de Siqueira [rsiqueira@colegiosmaristas.com.br]
Renato dos Reis Oliveira [rroliveira@colegiosmaristas.com.br]
Instituição: Colégio Marista Arquidiocesano - SP
Área: Ciências Naturais

A principal contribuição desse trabalho na prática educativa é a integração de dois segmentos da Educação Básica 
em uma única proposta. Os alunos dos 4ºs anos do Fundamental I confeccionaram um minhocário para os alunos 
do 7º ano. Trouxeram resíduos orgânicos e improvisaram, no próprio minhocário, uma composta para vivenciar, na 
prática, uma estratégia de aproveitamento de resíduos, a compostagem. Os alunos do Fundamental II, além de 

 1043  

 1044  

 1045  



TODOS OS NÍVEIS397

analisar o comportamento dos anelídeos, utilizaram a terra do minhocário enriquecida em húmus e matéria orgâ-
nica para o plantio de diferentes espécies em vasos de garrafa PET. Os vasos foram suspensos nos corredores das 
salas de aula em locais diferenciados, a depender das condições abióticas propícias para o desenvolvimento das dife-
rentes plantas. O crescimento das espécies foi acompanhado pelos dois segmentos e um sistema de drenagem foi 
improvisado para o aproveitamento da água de rega. Hoje o colégio dispõe de uma composteira, hortas e produz o 

"Arquiadubo".

DESENVOLVENDO AS QUATRO HABILIDADES DA 
LÍNGUA INGLESA EM CLASSES MULTINÍVEIS

Autoria: José Luís Braga Salgueiro [zecasalgueiro@gmail.com]
Instituição: Colégio Marista Nossa Senhora da Glória

Área: Língua Estrangeira: Inglês

Esse trabalho tem como objetivo ajudar os alunos a desenvolverem as quatro habilidades da Língua Inglesa (Reading, 
Writing, Listening, Speaking), mesmo em ambiente onde os colegas não têm o mesmo nível de conhecimento prévio e 
atual, estimulando a participação de todos os alunos em apoio àqueles que necessitam de maior atenção.
O objetivo, que era proporcionar aos alunos uma completa imersão à Língua Inglesa, foi alcançado, podendo ser 
notado por meio de observações empíricas dos resultados apresentados.

“NOSSA BÁRBARA CIDADE” — A CIDADE 
COMO RECURSO PEDAGÓGICO

Autoria: Edineuma Oliveira Andrade de Jesus [neuma_psy@hotmail.com]
Luciana Mercys Pessotto Polido [lucianappolido@gmail.com]

Juliana Cássia de Oliveira [julianacassiadeoliveira21@gmail.com]
Instituição: Colégio Mundo Encantado/Ethos

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto foi desenvolvido dentro de uma proposta sociointeracionista, pensado de forma coletiva, com o intuito 
de organizar e explorar as interações do corpo docente: Educação Infantil, Fundamental I e II e seus respectivos 
conteúdos, envolvendo as mais diversas fases de aprendizagem e tipos de conhecimento. Visando a levar o aluno a se 
apropriar do conhecimento de forma ativa e significativa, dentre os vários objetivos e ações do projeto, buscou pro-
mover ainda aos alunos vivências com os órgãos e secretarias que compõe uma cidade, entender o que é a cidadania 
(direitos e deveres), fomentar o sentimento de pertencimento e levar à apropriação dos conceitos pedagógicos para 
entendimento do contexto. A coordenação pedagógica atuou na ligação das interfaces dos trabalhos, buscando unir 
e interligar as propostas, gerando recursos e criando possibilidades, desde o agendamento até a tabulação de dados 
e/ou análises.
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ENSINO HÍBRIDO: UM DESAFIO PARA 
EDUCAÇÃO NO APRENDER E ENSINAR
Autoria: Luciana Carletti de Medeiros [lgmedeiros01@gmail.com]
Jocemar Regina Ribeiro de Lima [jocemar8@terra.com.br]
Instituição: Colégio Notre Dame Rainha dos Apóstolos
Área: Gestão da aula

O trabalho apresenta o conceito e os modelos de ensino híbrido, abordando algumas questões relativas ao papel do 
professor e do estudante nesta nova abordagem, com foco na Educação Básica. A integração cada vez maior entre 
sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para o processo ensino-aprendizagem como apresentado no relato 
de experiência.

QUIZ ON TRICKY IDIOMS
Autoria: Marcella Rocha Segamarchi de Oliveira [marcella.segamarchi@objetivosorocaba.com.br]
Lurian Cardozo Mendes Ribeiro [lurian.ribeiro@objetivosorocaba.com.br]
Instituição: Colégio Objetivo Sorocaba
Área: Língua Estrangeira: Inglês

Você se deixa enganar pelas expressões idiomáticas vivenciadas na língua estrangeira? Para ajudá-los a internalizar as 
expressões em inglês do dia a dia, os alunos criaram um kahoot — gameficação — com situações que representaram, e 
gravaram vídeos do que foi práticado entre eles e com a família em um dia de convivência na escola.

25 ANOS DE EDUCAÇÃO NUMA ESCOLA COOPERATIVA
Autoria: Maria Silvana Ceresa Silva [msceresa@yahoo.com.br]
Luiz Antonio Raniero [luiz.raniero@gmail.com]
Instituição: Colégio Paulo Freire - Jundiaí
Área: Orientação educacional

25 anos de educação numa escola cooperativa é o relato da história do Colégio Paulo Freire, mantido pela Coopera-
tiva Educacional de Jundiaí, uma cooperativa de pais. O colégio, que leva o nome do seu patrono, o nosso querido 
Paulo Freire, tem trabalhado com todos os níveis básicos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, oferecendo uma 
proposta humanista, pautada no diálogo e acolhimento da diversidade. São 25 anos atuando com as famílias, crian-
ças e adolescentes, acreditando que educar é um processo de construção coletiva. Esse relato narra as alegrias de 
tantos formandos e famílias que se sentiram acolhidas e atendidas em suas necessidades e objetivos. Fala também 
dos desafios de uma equipe que concebe que a formação precisa acontecer nas diferenças, no diálogo e, principal-
mente, na construção coletiva.

ANDANÇAS
Autoria: Claudio Pinho Santiago [1091254@mackenzie.br]
Ana Paula Sforcini Salim [anapaula.salim@mackenzie.br]
Silvana Giuseppina Montone Mantovani [silvan.mantovani@mackenzie.br]
Instituição: Colégio Presbiteriano Mackenzie
Área: Educação Física

O Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo, escola filiada da Unesco, juntamente com os professores de Educação 
Física e seus alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, desenvolveram um projeto com o tema "Andanças 
pelo mundo’’, em que foram realizadas danças típicas de diversos países, fortalecendo, assim, a conscientização, o 
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conhecimento e a vivência do rico patrimônio de várias civilizações e levando a uma melhor apreciação dos valores 
inerentes às diferentes culturas, contribuindo dessa forma para fortalecer a paz no mundo.
O projeto foi realizado em duas semanas, sendo que nesse período foram divididos os grupos, realizadas as pesquisas 
e elaboradas as coreografias. 
No final da segunda semana ocorreram as apresentações e suas avaliações.

BILINGUAL PROGRAM: IT'S POSSIBLE TO HAVE ENGLISH 
AS A SECOND LANGUAGE IN A REGULAR SCHOOL

Autoria: Raquel Maria Cardoso Greco [teacherraquelgreco@gmail.com]
Leticia Ferreira Lara [lletiticia.llara@gmail.com]

Thalita Ferreira Pimentel de Andrade [teacherthalitaandrade@hotmail.com]
Instituição: Colégio Presidente Kennedy

Área: Língua Estrangeira: Inglês

É possível a aprendizagem  de uma segunda língua de modo natural e eficiente dentro do ambiente escolar? Como 
implantar dentro da escola regular o inglês como uma segunda língua de fato? Bilingual Program: uma trajetória de 
sucesso!

PEDAGOGIA AYNI E MOVIMENTO AWAKEN 
LOVE (DESPERTAR DO AMOR) NA PRÁTICA

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

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

A Ayni é um projeto visando a demonstrar a reconexão dos adultos como caminho para uma nova educação.
Começa com uma nova maneira de nós, adultos, vivermos, com uma nova perspectiva sobre o mundo, a vida, e então, 
consequentemente, teremos uma forma diferente de nos relacionarmos com as crianças.
Nosso objetivo é permitir que as crianças vivenciem sua natureza genuína, seus dons e potenciais, dar-lhes um am-
biente favorável para que elas se desenvolvam e se tornem adultos com senso de autonomia, de direção, de responsa-
bilidade sobre suas vidas, com uma harmonia entre o intelecto e os sentimentos.
O movimento Global Awaken Love (despertar do amor) nasceu da gratidão e incentiva as pessoas a colocar a graça e 
as bênçãos recebidas a serviço do outro, a serviço da sociedade e do bem comum. Foca em desenvolver uma sociedade 
que esteja guiada por valores como honestidade, responsabilidade, gentileza, dedicação, serviço e beleza, virtudes 
que encontram-se muito esquecidas.

ENTRELAÇANDO LAÇOS
Autoria: Rachel Rosenberg [rac.rosen@gmail.com]
Magda Longuini Crudelli [magda.c@renascenca.br]

Instituição: Colégio Renascença
Área: Educação Física

O projeto “Entrelaçando laços” é uma parceria entre as áreas de Educação Física e Arte. A ideia surgiu a partir de um 
projeto realizado nas aulas de Educação Física, cujos alunos investigaram e aprenderam como amarrar os cadarços. 
A apreciação plástica, resultado do processo, motivou uma ação multidisciplinar.
A proposta, realizada em um espaço físico comum a todos, consistiu em disponibilizar diversos materiais para os 
alunos, pais e colaboradores, possibilitando o livre acesso à criatividade e à experiência artística, à medida que foram 
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convidados a customizar tênis reais, pintar tênis impressos no papel, ou inventar seus próprios tênis por meio do 
desenho.
A experiência foi muito rica, pois todos os envolvidos compartilharam materiais, cuidaram do mesmo espaço físico, 
trocando experiências e valores. Os tênis customizados foram colocados nas salas dos 1ºs e 2ºs anos para que os 
alunos pudessem treinar o movimento de amarrar os cadarços e também expostos em painéis.

ORGANIZAÇÃO DENTRO E FORA DA 
SALA DE AULA: POTENCIALIZANDO OS 
RESULTADOS DO TRABALHO DOCENTE
Autoria: Flávia Verônica do Amaral [flavia.a@renascenca.br]
Instituição: Colégio Renascença
Área: Gestão da aula

Muita coisa para fazer; pouco tempo para fazer tudo. Essa é a realidade de muitos professores, com cargas horárias 
semanais intensas e muitos prazos a cumprir. Se você sente falta de um sistema que o ajude a centralizar todas as 
tarefas e aproveitar os períodos livres para planejar, essa sessão é para você. Irei compartilhar as técnicas de organi-
zação do livro The Together Teacher, de Maia Heyck-Merlin, que me ajudaram a me tornar uma professora mais orga-
nizada dentro e fora da sala de aula.

TE VEJO NO PARQUINHO! UM OLHAR PARA 
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Autoria: Camila Ferraz [camila.f@renascenca.br]
Instituição: Colégio Renascença
Área: Sociologia, Antropologia e Política

Como comunidades podem se unir para transformar parquinhos públicos em locais agradáveis e estimulantes para 
crianças e famílias? Como criar um verdadeiro ambiente educacional não escolar ao alcance de qualquer um? Na Vila 
Madalena, no parquinho da praça Rafael Sapienza, isso foi possível por meio de muito esforço dos frequentadores, 
constante zeladoria e vontade de transformar aquele local em um espaço melhor. Eventos culturais, musicais, trocas 
de livros, aulas abertas e rodas de conversas gratuitas fazem parte desse projeto inspirador que lança outro olhar 
para praças e parques públicos em São Paulo.

COMO APROXIMAR A FAMÍLIA DA VIDA ESCOLAR 
DOS ALUNOS E DOS OBJETIVOS DA ESCOLA
Autoria: Regiane Souza de Melo [regiane.melo@csamalia.com.br]
Renata Arruda Santos [renata.santos@csamalia.com.br]
Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Outra: Interdisciplinar

Aproximar a família da vida escolar dos filhos e dos objetivos da escola é a meta de muitos profissionais da educação. 
Fazer isso de forma eficiente é um desafio.  
Oferecer aos responsáveis a possibilidade de acompanhar a rotina escolar contribui para o desenvolvimento socioe-
mocional, pois quando estão envolvidos são estimulados a ter conversas sobre assuntos do cotidiano escolar e 
podem melhorar efetivamente a relação com a escola.
Com a tecnologia, pode-se realizar essa tarefa de forma mais fácil e efetivar uma comunicação mais eficiente dos 
objetivos pedagógicos.  
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Pautadas nessas premissas, as professoras do Colégio Santa Amália (curso integral) elaboram informes mensais, por 
turma, disponibilizados aos pais em um aplicativo web. Denominado de "Você sabia que...", os pais recebem um 
relato das principais atividades realizadas, além de esclarecimentos dos objetivos pedagógicos, sempre ilustrados 
com várias fotos, vídeos e até animações dos alunos em aula.. 

A LINGUAGEM CORPORAL: APROXIMANDO 
O ALUNO DA APRENDIZAGEM E DO 

PROFESSOR, TORNANDO TUDO MAIS FÁCIL
Autoria: Camilo de Lesi Rodriguies [camilolesi@gmail.com]

Instituição: Colégio Santa Amália
Área: Formação continuada de professores

Como o meu olhar e minha postura corporal podem afastar ou aproximar o aluno da minha disciplina e de mim? 
Há alguma técnica para melhorar o relacionamento estudante/professor?
A apresentação de algumas situações pode servir para uma reflexão e para uma mudança significativa, porém, sim-
ples, na dinâmica da sala de aula.
Serão mostrados alguns suportes teóricos que fundamentam nossas propostas, bem como exemplos de pessoas de 
destaque que demonstram grande domínio na linguagem corporal.
Quanto melhor for a comunicação, mais fácil tudo será.

CANTAR NA COMUNIDADE ESCOLAR
Autoria: Mayumi Takai [takaimayumi@hotmail.com]

Instituição: Colégio Santo Américo
Área: Arte: Música

Este projeto visa a integrar os alunos de diferentes faixas etárias da Educação Infantil aos do 5° ano do Ensino Fun-
damental I por meio do canto coletivo. Foi realizado em uma comunidade escolar nos encontros mensais regulares, 
dentro da grade curricular. O projeto, denominado "Tutti", proporcionou aos alunos conhecer e descobrir a voz 
como instrumento musical para se expressar artisticamente e conhecer os diferentes timbres de vozes, as quais, 
soando juntas, resultam em uma harmonia ímpar. O repertório utilizado foram canções do Brasil e do mundo que 
já faziam parte das aulas regulares de Música. Nesse projeto, os alunos participaram ativamente ora como artistas, 
ora como espectadores.

PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS ENTRE 
ESCOLAS DE SANTA CRUZ: DESVELANDO 

E FORTALECENDO IDENTIDADES
Autoria: Marcia Regina Savioli [msavioli@santacruzbr.com.br]

Instituição: Congregação de Santa Cruz
Área: Habilitação profissional técnica

A instituição de um espaço formal de socialização de boas práticas pretendeu intensificar a interação entre educado-
res que atuam nos colégios mantidos pela Congregação de Santa Cruz, para, ao desvelar aspectos do currículo neles 
posto em ação, identificar e fortalecer identidades entre essas obras educacionais e qualificar, por meio da reflexão e 
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da crítica, as práticas pedagógicas e de gestão escolar desenvolvidas nas unidades. As sessões de partilha são media-
das pela coordenação geral educacional da Congregação, que também é responsável pela coleta, análise e seleção de 
material para a socialização. A realização das referidas sessões mostrou-se profícua para a percepção e renovação de 
identidades das obras educacionais como escolas de Santa Cruz, em vista da fidelidade aos princípios e valores da 
Congregação e de uma educação emancipadora, reconhecida como de referência.

O TRABALHO COM AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES
Autoria: Lia Suzana de Castro Gonzalez [liasuzana@hotmail.com]
Instituição: Editora Moderna
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Nossa proposta é apresentar aos professores e coordenadores que o trabalho com as múltiplas inteligências para o de-
senvolvimento de habilidades é possível e Fundamental para aprendizagem significativa dos alunos. Estando cientes da 
diferença entre competências e habilidades para elaboração de aulas, a partir do momento em que definimos qual a 
habilidade queremos desenvolver na aprendizagem de um determinado conteúdo, conseguimos melhores resultados. 
O objetivo maior é fazer com que o aluno seja o protagonista de sua aprendizagem, em qualquer área do conhecimento.

FACEBOOK, UMA FERRAMENTA EDUCACIONAL 
Autoria: Kátia Cristina Mazzetto [katiacrisma@hotmail.com]
Instituição: EE Prof.ª Maria Dulce Mendes/EMEF Matteo Bei
Área: Língua Portuguesa

Essa atividade pretende utilizar a rede social Facebook como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendiza-
gem para aprimorar e desenvolver a língua escrita, ler diferentes tipos de textos virtuais ou não e distingui-los, além de 
construir opinião sobre diversos assuntos. A atividade foi realizada com alunos do Ensino Fundamental II (8º e 9º) e 
Ensino Médio que já tinham ou não perfil na rede social. Após solicitarem "convite" para a página do professor, os 
alunos foram colocados no grupo de sua sala, e ficaram cientes que há combinados e regras para realizarem as ativida-
des. Após lerem a postagem inicial, os alunos elaboraram seus textos, anexaram, compartilharam e postaram comentá-
rios, de acordo com a orientação, o que possibilitou o uso de todos os recursos disponíveis. Por fim, houve a verificação 
da relevância do conteúdo postado e comentários pelo professor e cada aluno teve sua devolutiva no privado.

INSERÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL 
Autoria: Maria Regina Menezes [reginamenezes2005@yahoo.com.br]
Instituição: EE Prof.ª Maria Ribeiro Guimarães Bueno
Área: História

O intuito do projeto, instituído na unidade escolar há três anos, era que se estabelecesse e se efetivasse a cultura do 
grêmio nessa unidade. Almejava-se que toda a comunidade escolar participasse, portanto foi formada a Comissão 
Organizadora do Grêmio Estudantil, composta por alunos de diferentes anos escolares. Coube a essa comissão todo 
o processo, qual seja, esclarecimento sobre o grêmio, incentivo aos alunos para que formassem suas chapas, inscrição 
das chapas, propaganda de cada concorrente, debate entre entre os membros de cada uma e, finalmente, as eleições.
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FANZINE DOS ESTUDANTES LIVRES
Autoria: Cleber Romanovas [kleber-bio@hotmail.com]

Instituição: EE Prof.ª Olga Benatti
Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto tem o intuito de desenvolver a capacidade do aluno de relacionar fatos e situações; organizar, sistemati-
zar e disseminar informações de interesse coletivo; expressar-se de maneira clara, oralmente e por escrito; trabalhar 
em equipe, convivendo com a diversidade de ideias; desenvolver olhar crítico, exercitar o potencial de criação para 
intervir no local onde vive; aprender a observar o que está a sua volta.

MOSTRA CULTURAL - O TRABALHO 
INTERDISCIPLINAR COLETIVO

Autoria: Ana Paula de Souza [profanapaulasouza77@gmail.com]
Cristiane Lopes Rodrigues de Mello [crislopesmello@gmail.com]

Instituição: EM Antônio Peres Ferreira
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto busca realizar um trabalho interdisciplinar coletivo,  numa unidade escolar que atende do 1º ao 9º ano. 
Inicialmente escolhemos o tema da Mostra cultural e, ao longo do ano letivo, os eixos são escolhidos pelos professo-
res e alunos. A construção do conhecimento se dará por meio de pesquisas, documentários e estudos reflexivos em 
sala de aula e em casa, a fim de despertar o interesse e nortear o trabalho que será apresentado no dia da mostra. Esse 
trabalho tem como objetivo promover o protagonismo juvenil e fazer com que o alunado sinta-se parte de tudo 
aquilo que está sendo realizado. Salas temáticas,  apresentações artísticas coletivas, seminários e  atividades práticas 
foram apresentados aos pais, responsáveis e comunidade em geral. Com o tema Eu, eles, nós... Todos em defesa da 
vida!, vimos toda a unidade escolar refletindo, estudando, buscando e experiênciando maneiras de valorizar e preser-
var a vida.

O USO DA TECNOLOGIA PARA ESTUDOS 
INTERATIVOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Autoria: Danielle Tschege Ferrari [danielleff11@gmail.com]
Instituição: EM Cidade da Criança

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O trabalho visa a promover a discussão em torno da tecnologia e seu modo apropriado de utilização durante as 
etapas de aprendizagem.
A proposta é que a tecnologia seja utilizada como um recurso colaborativo para o desenvolvimento cognitivo, pes-
soal e interpessoal do aluno, de modo que o estudante alcance não somente o conteúdo abordado nas disciplinas, 
mas também outras capacitações, a partir do momento em que aprende esquemas diferentes como o tecnológico, o 
emocional e o afetivo, preparando-se como cidadão para o mundo do qual faz parte.
Objetivo geral: despertar o interesse dos alunos no aprendizado, proporcionando que o ensino se manifeste de 
forma lúdica, eficaz e que agregue valor para a vida dos estudantes dentro e fora da escola.
Objetivo específico: capacitar o estudante para uma aprendizagem integrada que envolva o desenvolvimento de sa-
beres diversificados relacionados ao mundo do qual faz parte.
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GENTE DE MUITOS ANOS
Autoria: Mariana Sanches da Mota Bernardo [msanchesdamota@yahoo.com.br]
Amanda Filomena Mondroni Lemes [amandamondroni@bol.com.br]
Instituição: EM Dorivaldo Francisco Loria
Área: Atendimento à diversidade

O projeto Gente de muitos anos é uma proposta de trabalho que vem ao encontro das necessidades de valorização e 
respeito ao idoso. Além disso, incentiva o aluno a resgatar algo que pode estar esquecido na memória do idoso e 
promove a aproximação de pessoas de diferentes idades.

EDUCAÇÃO ESPECIAL: ALUNO 
SURDO EM SALA DE AULA
Autoria: Viviane Leite Mateus Martins Romera [vivilromera@gmail.com]
Instituição: EM Prof.ª Coraly de Souza Freire
Área: Outra: Libras

O objetivo dessa prática foi incluir e integrar o aluno surdo no ambiente escolar, por meio das atividades trabalhadas 
em sala de aula. O seu desenvolvimento ocorreu por meio de tecnologias e apps; imagens; palavras; datilologia; sinal 
em Libras; música e vídeos. A efetividade da inclusão e integração total do aluno foi alcançada, os resultados dos 
projeto foram surpreendentes, pois o aluno compreendeu a proposta dos trabalhos e os resultados foram acima do 
esperado. 

ANIMES — PERSONIFICAÇÃO — 
HQ'S, GAMES, COSPLAYS
Autoria: Bianca Moura da Cruz [biacruz1979@gmail.com]
Camila Cássia da Silva Nascimento [luaudoeclipse@yahoo.com.br]
Thiago Rocha Fernandes [thiagorochafernandes@hotmail.com]
Instituição: EMEF CAIC - Ayrton Senna da Silva
Área: Língua Estrangeira: Inglês

A proposta do projeto é apresentar a cultura Geek e Nerd do século XXI para os jovem e demais públicos por meio das 
inúmeras facetas do entretenimento midiático (filmes, animações, games), literário (o mangá e o comics) e a arte de 
interpretar, o cosplay. Também tem os objetivos de estimular o protagonismo juvenil e fazer perceber que esse novos 
campos culturais são grande oportunidade de mercado financeiro e de trabalho.

EXPLOSÃO DE CRIATIVIDADE — ARTEMAT 
(SÓLIDOS DE ARQUIMEDES)
Autoria: Valéria Montenegro Rojas Dias [vale-amar@hotmail.com]
Simone Montenegro Rojas [simone_rojas@hotmail.com]
Instituição: EMEF Prefeito Jorge Bierrenbach Senra, EE Prof. Luiz D'Áurea, EE Prof. Joaquim Lopes Leão
Área: Outra: Arte/Matemática

O projeto teve como inspiração a Copa do Mundo. Além de experimentar atividades de diversas áreas do conheci-
mento, também houve a preocupação de resgatar desenho, pintura, colagem, geometria, linguagem gráfica etc. Um 
dos objetivos era que o aluno se dedicasse ao "fazer" em suas mais variadas manifestações, despertando sua criativi-
dade. No desenvolvimento dos primeiros passos, houve dificuldades na montagem dos sólidos, com muitos erros de 
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cálculo, pois as arestas dos polígonos utilizados na construção tinham que estar em harmonia perfeita. Porém, com 
a construção da planificação e dos pequenos sólidos, os alunos conseguiram sanar suas dúvidas. 
Na segunda etapa do trabalho, a confecção de sólidos "gigantes", deixamos os alunos livres para tomar suas próprias 
decisões, orientando-os em cada fase do desenvolvimento. Eles resolveram os problemas impostos às equipes, cons-
truindo um novo pensar com resultados imediatos, contextualizando Matemática e Arte com uma visão mais ampla 
e crítica.

A DIVERSIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES 
NA SALA DE AULA

Autoria: Carolina de Souza Rodrigues Torres [torres.carolina@gmail.com ]
Instituição: Escola Alecrim 

Área: Atendimento à diversidade

Exposição oral sobre o trabalho com as diversidades dentro da instituição escolar, dentro e fora da sala de aula. 

PRÁTICAS INCLUSIVAS: UM OLHAR 
PARA CADA ALUNO, UM APRENDIZADO 

PARA TODOS OS EDUCADORES
Autoria: Maria Fernanda Lapastini [fernanda.lapastini@beityaacov.com.br]

Sabrina Politi Griffel [sabrina.griffel@beityaacov.com.br]
Daniela Schwartz [daniela.schwartz@beityaacov.com.br]

Instituição: Escola Beit Yaacov
Área: Atendimento à diversidade

O trabalho em questão visa a apresentar a estrutura do Núcleo de Práticas Inclusivas da Escola Beit Yaacov e seus 
projetos de formação para a equipe pedagógica da instituição. A ideia é relacionar tais práticas ao contexto da inclu-
são no cenário educacional brasileiro. Serão abordados tantos projetos de formação direcionados aos professores 
quanto as estratégias cotidianas realizadas com os alunos.

A BIBLIOTECA ESCOLAR NO COMBATE ÀS FAKE NEWS
Autoria: Aline Poliana [gomes.poliana23@gmail.com]

Instituição: Escola Graduada de São Paulo
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O papel da biblioteca tem mudado drasticamente ao longo das últimas décadas. Hoje, nós, bibliotecários, temos a res-
ponsabilidade em formarmos cidadãos capazes de organizar e analisar a abundância de dados coletados através da web. 
Letramento Informacional é um conteúdo obrigatório na formação do aluno do século XXI. No projeto desenvolvido 
com alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, realizamos análises de elementos que sustentam a credibilidade 
de websites/notícias, além de reconhecimento de informações fictícias. Por meio dessas atividades, adentramos no 
universo das fake news e discutimos a importância em termos discernimento na escolha de nossas fontes de pesquisa. A 
comoção por parte dos alunos ao compreenderem que a divulgação dessas notícias se dá de forma proposital, na maio-
ria dos casos, comprovou que o tema deve ser tratado de forma prioritária e abordado continuamente nas salas de aula 
e bibliotecas escolares, mantendo esse projeto em permanente desenvolvimento. 
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A CATARSE DO EDUCADOR
Autoria: Débora Ribeiro Amaral [amaral.deboraribeiro@gmail.com]
Instituição: Escola Interação
Área: Formação continuada de professores: curso prático para educadores

A educação é um caminho de mão dupla, no qual  buscar conhecimento e adquirir experiências estão nas práxis do 
educador. Teorias, abordagens, metodologias, estratégias, diretrizes permeiam nosso campo de atuação. No entanto, 
nada é tão essencial quanto a postura de se colocar no lugar do aprendiz. O trabalho a ser apresentado ocorreu na 
Escola Interação, no curso de formação em Arte para educadores da Educação  Infantil e Ensino Fundamental, no 
qual as abordagens teóricas foram vivenciadas pelos docentes que, na prática passaram a reconhecer as problemati-
zações como aprendizes. Os sentimentos, as dúvidas, as carências, as impressões, os interesses, a ansiedade, a resis-
tência, os encontros e os desencontros são ocorrências legítimas dos seres humanos de diversas faixas etárias. 
Portanto, há a necessidade de tudo isso ser considerado, ressignificado, para assim se obter um crescimento profis-
sional e humanizador. A entrega, o conflito, o interesse e o desinteresse devem ser abraçados com o termômetro do 
propositor. Por esse motivo o sentimento empregado no educar é tão importante. Quando nos colocamos no lugar 
de aprendizes, percebemos a necessidade de rever nossas buscas como educadores. Formação continuada, inspiração 
em centros culturais, nutrição estética e vivências diversas na posição de agente são formas de remexer em conteúdos 
adormecidos e despertar nosso âmago para novas abordagens. Olhar o mundo com olhos de criança (Matisse) ou 
aprender pela experiência (Aristóteles) são os impactos que queremos partilhar com esse trabalho reflexivo. A opor-
tunidade da escolha, a exposição de si, os embates das materialidades revelam um educador que precisa antes de 
tudo sentir. O professor entusiasmado, imerso na inventividade, nutrido e sensibilizado ecoa para seus aprendizes 
esses empoderamentos.

MAKERSPACES: COMO RESGATAR CONCEITOS, 
AVALIANDO OS ALUNOS E MAPEANDO AS 
COMPETÊNCIAS DO SÉCULO XXI? 
Autoria: Rodrigo Lemonica Rosa [rodrigor@lourencocastanho.com.br]
Tatiana de Souza Mendes Garcia [tatianam@lourencocastanho.com.br]
Instituição: Escola Lourenço Castanho
Área: Ciências Naturais

Unir saberes de componentes eletivos do currículo escolar tendo como objetivo um fazer criativo por meio de resgas-
tes de conceitos pode potencializar os diversos aspectos da aprendizagem dos alunos. Um makerspace é muito mais 
do que somente um espaço do fazer, pois nele é possível que os alunos sejam protagonistas de sua própria aprendi-
zagem. Por meio de atividades hands-on assumem uma postura autônoma e criativa a partir de um agrupamento 
coletivo, trabalhando na resolução de problemas, logo essas interações poderão ser mapeadas e avaliadas possibili-
tando o desenvolvimento das competências do século XXI. .

METODOLOGIAS ATIVAS: A SERVIÇO DE UMA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E PRAGMÁTICA
Autoria: Joyce Cristina de Souza [joyce@luizrosa.com.rbr]
Ana Célia Lopes Leite [anacelia@luizrosa.com.br] 
Instituição: Escola Prof. Luiz Rosa
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O cenário atual, extremamente competitivo, tem exigido cada vez mais pessoas autônomas e proativas na resolução 
de problemas e conflitos. Diante disso, tornam-se cada vez mais essenciais ambientes escolares que promovam situa-
ções de aprendizagem, a fim de que o jovem possa desenvolver competências e habilidades que garantam sua inser-
ção no mercado de trabalho. 
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Nesse sentido, a escola Professor Luiz Rosa busca através de propostas de metodologias ativas promover práticas que 
favoreçam a construção do conhecimento de maneira significativa, implementando projetos que têm como princi-
pal objetivo o desenvolvimento de competências e habilidades para a vida.

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS
Autoria: Valquíria Basso Munhós [valquiria@luizrosa.com.br]

Lisandra R. Garcia Rodolfo [lisandra.rodolfo@uol.com.br]
Instituição: Escola Prof. Luiz Rosa

Área: Orientação educacional

A grande maioria dos alunos sabe que deve estudar, mas não sabe como estudar. Pensando nessa lacuna, a escola 
Professor Luiz Rosa implantou o Programa de Orientação de Estudos (POE), com o objetivo de oferecer ferramentas 
de transformação da relação do aluno com a aprendizagem e orientá-lo para maior organização e planejamento, vi-
sando à mudança de atitude fundamental para a aprendizagem autônoma.
O programa é desenvolvido em duas etapas. Primeiramente, nas salas de aula são feitos quatro encontros semanais 
com apresentação em slides, questionários, planilhas de horários, textos e oficinas de mapas mentais. Na segunda 
etapa, é realizado atendimento em pequenos grupos de alunos com a equipe de orientação educacional, com obje-
tivo de ajudá-los na organização e cumprimento de cronogramas. 
Os resultados têm sido positivos tanto na prática discente como na prática docente. Os relatos dos alunos, pais e 
professores apontam de forma positiva a aquisição dessas ferramentas.

GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA 
PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES
Autoria: Maristela Aparecida Iope de Alcântara [maristela.alcantara@escolapv.com.br]

Instituição: Escola Projeto Vida
Área: Formação continuada de professores

A formação continuada dos professores é fundamental durante a implementação da cultura digital dentro de uma 
instituição de ensino. Uma das metodologias ativas que contribui com o engajamento e amplia as possibilidades de 
aprendizagem, tanto de alunos como de professores, é a gamificação. Entretanto, o conceito de gamificação ainda 
necessita de muito aprofundamento, pois pode ser confundido com a simples utilização de games em sala de aula, 
deixando muitos professores na dúvida quanto ao seu potencial. A utilização dessa metodologia ativa durante o 
processo formativo de professores é uma estratégia que permite o aprendizado por meio da prática. Vivenciar uma 
situação de gamificação amplia o olhar crítico da ação, levando a uma reflexão das suas práticas pedagógicas.

KHAN ACADEMY E O PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA DO SÉCULO XXI

Autoria: Douglas Ferreira Tomé [poiedouglas@yahoo.com.br]
Instituição: Escola Viva

Área: Matemática

Na perspectiva de que os jovens possam desenvolver suas aprendizagens matemáticas apropriando-se dos ambientes 
virtuais de aprendizagem, foi utilizado a plataforma Khan Academy para a realização desse trabalho.
Respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno, desenvolver as competências e habilidades matemáticas, definir cami-
nhos para alcançar seus objetivos e mudar o papel do aluno e professor no processo do ensino foram pontos que 
ativaram esta prática.
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Na observação dos relatórios gerados pela plataforma foi notório o envolvimento dos alunos, tendo eles seguido as reco-
mendações relacionadas a tempo e quantidade de exercícios resolvidos. Foi possível distinguir os alunos com mais dificul-
dades e dar-lhes maior atenção, com novas recomendações para atingir a habilidade esperada.
Essa prática vem sendo intensificada e a plataforma passou a fazer parte do cotidiano do professor e alunos, apresen-
tando resultados satisfatórios.

APRENDIZAGEM COLABORATIVA
Autoria: Patricia dos Santos Pessoa [pessoapaty@gmail.com]
Elida Pereira Macedo [elida.macedo@gmail.com]
Vanessa Barbieri Domingues [vanessabd.coaching@gmail.com]
Instituição: Faculdade Flamingo
Área: Habilitação profissional técnica: Como encantar seu cliente

Esse relato tem como intenção motivar os professores para o uso de metodologias ativas com base na aprendizagem 
colaborativa, isto é, o processo em que há interação entre os participantes para atingir um objetivo compartilhado. 
Essa prática pode ser trabalhada em todos os níveis escolares. No exemplo relatado, partimos da hipótese de que por 
meio dessa metodologia, a aprendizagem se tornaria relevante e ocorreria um processo de interação em que a equipe 
seria interdependente na resolução de problemas (atividades solicitadas pelo professor). Também consideramos que 
se faz cada vez mais necessário que as propostas pedagógicas se atualizem e acompanhem as modificações da socie-
dade, o que implica repensar a postura do professor (Bassalobre). 
Desenvolvemos esse projeto com alunos de Marketing do Curso Tecnólogo. Depois de duas aulas explicativas sobre 
o tema Fidelização: como encantar o seu cliente, foi proposto à turma que se dividisse em grupos de 6 alunos, os 
quais não deveriam ser os colegas mais próximos. Cada grupo então deveria montar um Programa de Fidelização 
Anual e criar 12 ações estruturadas para fidelizar o cliente. O professor precisou  acompanhar e auxiliar, entretanto, 
os conflitos tinham que ser resolvidos pelos próprios aprendizes. Os resultados indicam que a proposta foi eficaz, 
visto que os alunos conseguiram ser sinceros consigo mesmos e com o grupo e a aprendizagem de fato ocorreu. Esse 
trabalho foi positivo, pois alcançou os objetivos propostos.

FUNDAÇÃO AH: UMA EXPERIÊNCIA SOCIOEDUCATIVA 
BASEADA EM PROJETOS PEDAGÓGICOS
Autoria: Julia Archangelo Guimarães Hofig [juliahofig@gmail.com]
Fabiana Alves [fundacao.pedagogico@ah.agr.br]
Instituição: Fundação AH
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Esse projeto relata a prática da construção de uma instituição localizada em uma área rural, que surgiu com o in-
tuito de contribuir com a formação pessoal e educativa de crianças e jovens residentes desse local, ampliando vivên-
cias e experiências educacionais, engajadas com a cultura, o meio ambiente e a sociedade, no contraturno escolar. 
Dessa forma, pretendeu-se democratizar e fornecer acesso à informação, à arte e à cultura. Com pequenos grupos de 
12 integrantes, mediados por uma educadora, trabalhou-se a partir de projetos, temas integrados das diversas áreas 
do conhecimento, que surgiram da sugestão das crianças ou necessidades do grupo. Foi necessário organizar a ro-
tina dos educadores para que tivessem tempo para reflexão, registro e formação. Ainda é um desafio redimensionar 
o papel do educador para aquele que consiga atuar na escuta das crianças. Para as crianças, no início, foi difícil rea-
lizar atividades que exigiam pensamento divergente, debate, diálogo e cooperação.
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LUZ, CÂMERA, EDUCAÇÃO: OFICINA DE CINEMA 
NA ESCOLA, UMA EXPERIÊNCIA DE SUCESSO

Autoria: Liria Gonçalves Machado [prof_liria@yahoo.com.br]
Instituição: Fundação Educacional Serra dos Órgãos

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto de cinema como prática em sala de aula visa a desenvolver habilidades muitas vezes desconhecidas pelos 
sujeitos expostos a essa experiência. Fazer oficinas de produção de vídeos na escola, proporciona momentos de cria-
tividade, criticidade e alteridade. A linguagem cinematográfica dialoga com os jovens adultos ou crianças de uma 
forma diferente, sendo um prazer que ensina e pelo qual se aprende. A construção de roteiros, a organização de todas 
as etapas de um curta-metragem, a sensibilização e organização do trabalho em equipe dão origem a uma nova ma-
neira de se relacionar com filmes na escola. 

ECOLOGIA COSMOCENA E SEUS DIÁLOGOS 
COM OS PROFESSORES NA PERSPECTIVA 

DA RELIGIOSIDADE AFRICANA
Autoria: Eliane Almeida de Souza [negrasim2004@yahoo.com.br]

Marcel Jardim Amaral [amaral.marcel@yahoo.com]
Instituição: FURG - Universidade Federal de Rio Grande

Área: Atendimento à diversidade

Esse projeto de pós-doutoramento centra-se na necessidade de melhor aprofundamento em um novo conceito inse-
rido a partir da Educação Ambiental desenvolvido pelo autor Vilmar Alves Pereira, que vem revolucionando a com-
preensão da relação humanidade-natureza em sua totalidade, denominado Ecologia Cosmocena. Conforme o autor, 
esse conceito nasce da necessidade hermenêutica de reposicionamentos que apontam essa ciência com maior sinto-
nia entre a natureza e a humanidade, redefinindo olhares, vivências e aprendizagens com o cosmos sem uma neces-
sidade hierárquica. Em busca de um campo fértil para que essa descoberta conceitual possa ser experiênciada no 
campo da educação popular e ambiental, a partir da tradição de cultura africana, temos a pretensão de socializarmos 
no ICLOC essa nova tendência como mais um importante espaço de referência de práticas educacionais que vêm 
dando certo no mundo.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O 
ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR

Autoria: Elder Al Kondari Messora [elderakm@hotmail.com]
Instituição: IOP-GRAACC-Unifesp

Área: Formação continuada de professores

Partindo da experiência centrada no processo de escolarização de alunos gravemente enfermos no ambiente hospi-
talar, foi implantado um curso de residência que fomenta o diálogo entre a Educação e Saúde. São três pilares disci-
plinares que abarcam o curso: Teoria Geral (que aborda as demandas multiprofissionais do tratamento oncológico); 
Transversalidades (reflexões acerca das concepções de saúde e doença; finitude humana etc.); e Desenvolvimento 
Específico da Teoria Geral (quando são propostas situações problemas que partem do cotidiano vivido pelo profes-
sor residente). O objetivo desse trabalho é propiciar aos professores formação adequada para uma organização dinâ-
mica frente os desafios da escolarização no contexto hospitalar. Entre 2015 e 2017, foram 19 professores formados 
além de diversos alunos, famílias e escolas atendidas, já que o curso de formação se estrutura concomitantemente às 
ações de intervenção escolar junto aos pacientes e suas demandas.
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IMPLANTAÇÃO DE PROJETO POLITICO-PEDAGÓGICO 
EM UM CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Autoria: Tatiane Garcia Battaglia [tatiane.bataglia@ligasolidaria.org.br]
Regina de Sousa Santos [regina.santos@ligasolidaria.org.br]
Marcia Carmo da Silva [marcia.sila@ligasolidaria.org.br]
Instituição: Liga Solidária
Área: Formação continuada de professores

A partir das formações com o Centro de Referência em Educação Integral – Aprendiz, o programa Crianças e Adoles-
centes repensou suas práticas pedagógicas, considerando o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões 

– intelectual, física, emocional, social, espiritual e cultural. O PPP – Projeto Político-Pedagógico – surgiu a partir da 
reflexão sobre as práticas, tendo em vista que a educação integral estava presente no nosso cotidiano, porem não 
havia uma sistematização.  Pensando nisso, houve a possibilidade de uma linguagem mais orgânica, uma integração 
entre os educadores e suas práticas, trabalhando a identidade do grupo e do programa com apropriação de todo o 
desenvolvimento pedagógico. 
A construção do PPP ocorreu em fases, sendo:

– Mobilização dos agentes;
– Estudo sobre a educação integral; 
– Conhecer as leis e documentos;
– Diagnósticos do território; 
– Missão, visão e valores; e.
– Escrita da construção
Todas essas fases resultaram na publicação e divulgação do PPP para os colaboradores e comunidade.

CULTURA DA PAZ — CAPACITAÇÃO DOS 
COLABORADORES PARA A POSSIBILIDADE 
DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Autoria: Luís Alberto Silva Santos [luis.santos@ligasolidaria.org.br]
Instituição: Liga Solidária
Área: Sociologia, Antropologia e Política

A Liga Solidária — instituição que atende mais de 10 mil crianças, jovens, adultos e idosos em diversos programas 
assistenciais e educacionais — vem desenvolvendo uma inovadora filosofia de trabalho com base em quatro eixos de 
atuação: Desenvolvimento integral; Ação solidária; Protagonismo em rede e Cultura da paz. Para a implantação 
institucional do conceito de "Cultura da paz", estamos capacitando todos os mais de mil colaboradores em  semi-
nários de oito horas, fundamentados, na obra de Pierre Weil, cujo trabalho foi premiado e indicado pela ONU/
Unesco como uma das metologias de construção e transformação social para uma cultura de paz.

PROJETO OAB VAI À ESCOLA — OAB/SANTANA
Autoria: Adriano Augusto Fidalgo [fidalgo@aasp.org.br]
Instituição: Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Santana
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

Da análise da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases, do Marco Civil da Internet se nota que a Educação 
Digital é obrigatória e necessária, até para amparar o uso de tecnologias dentro das salas de aulas, conscientizando 
para o uso ético e para o despertar da cidadania digital.
Desde 2015 eu tenho palestrado para crianças, jovens e adultos abordando temas de Direito Digital e Educação Di-
gital, com o fim de transmitir informações para que os indivíduos tomem mais cuidados ligados à Segurança da 
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Informação, aclarando sobre Direito Digital, Educação Digital, especialmente no que se referem aos riscos decorren-
tes do uso da internet, redes sociais, aplicativos, aparelhos eletrônicos, enfim, a tecnologia do cotidiano de um modo 
geral. O projeto se realiza especialmente por meio da Comissão OAB vai à escola, da Ordem dos Advogados do Brasil, 
subseção de Santana em parceria com a Delegacia de Ensino Norte 2. Os resultados são bastante satisfatórios pelo 
retorno dado pelos professores coordenadores.

BILINGUISMO: TÉCNICAS E PRÁTICAS 
PARA UM ENSINO EFICAZ

Autoria: Rafaela Bepe Gabriotti [rafa_bepe@hotmail.com]
Instituição: PlayPen Bilingual Education — Escola Cidade Jardim

Área: Formação continuada de professores

Nessa oficina serão apresentadas técnicas e práticas a fim de mostrar como é possível trabalhar o bilinguismo de 
forma simples e significante, buscando caminhos que permitam ao professor se sentir confiante em um ambiente de 
imersão, garantindo o aprendizado de seus alunos e obtendo resultados palpáveis.

FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE LEITURA: 
UM DESAFIO NOS CEUS E UMA PROPOSTA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Autoria: Losana Hada de Oliveira Prado [losanaprado@hotmail.com]
Instituição: PUC-SP — Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Área: Língua Portuguesa

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o programa intitulado “Quem lê, sabe por quê”, de formação de 
mediadores de leitura, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação do Estado de São Paulo, sob curadoria do 
professor doutor Edmir Perrotti, da Escola de Comunicação e Artes, da USP. Pretendemos mostrar como se deu a 
formação dos mediadores de leitura, como se desencadearam ações socioeducativas para a apropriação social da 
cultura escrita e como foi possível conferir sentido e significado ao ato de ler e escrever. O programa teve duração de 
um ano (2014) e, no decorrer das reuniões de formação, tivemos, como aporte teórico, leituras de Pierre Bourdieu, 
Bernard Lahire, Aidan Chambers, Neil Gaiman, Monteiro Lobato, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Ivete 
Pieruccini, Edmir Perrotti entre muitos outros. Os resultados, tanto quantitativos quanto qualitativos, foram com-
provados com o aumento no número de profissionais capacitados na mediação de leitura e escrita, na expansão de 
oferta de atividades educativas e culturais, no aumento da frequência dos alunos e da comunidade nas bibliotecas e, 
principalmente, na valorização da literatura como percepção social de apropriação da cultura.

UTILIDADES TECNOLÓGICAS EM SALA DE AULA
Autoria: Jaqueline Torrezin [jaquelinetorrezin@gmail.com]

Instituição: Sant'Anna International School
Área: Outra: Geral

A invasão tecnológica toma conta de nossos lares, empregos e da nossa rotina. Por que não enriquecer a prática de 
sala de aula utilizando ferramentas como o Google, Kahoot, Seesaw, Classdojo, Nearpod e outras ferramentas para 
cativar e ao mesmo tempo acompanhar o desenvolvimento de nossos alunos? Se não as conhece, traga seu celular ou 
tablet e venha conhecer! 
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GESTÃO DESENCPASULADORA PARA A 
AGÊNCIA DO ALUNO-FORMADOR
Autoria: Jéssica Aline Almeida Dos Santosi [jessica.almeidas@ymail.com]
Maria Regina dos Passos Pereira [mariaregina.passos@gmail.com]
Instituição: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Área: Língua Portuguesa

Essa pesquisa visa a compreender como a organização do projeto de extensão ‘Digit-M-ed’ promove processos da 
gestão no papel do aluno-formador. Tal projeto tem se dedicado, desde 2013, a formar formadores, promovendo a 
participação de pesquisadores, supervisores, gestores, coordenadores, professores, alunos (surdos e ouvintes) de ins-
tituições públicas e privadas e faculdades privadas, para que por meio da sinergia assimétrica, possam formar sua 
comunidade escolar visando à desencapsulação curricular. Para compreender, foi necessário investigar: a) como a 
organização do projeto promove processos de gestão, e, b) como esses processos contribuem na constituição do 
aluno-formador. A metodologia do trabalho está embasada na pesquisa crítica de colaboração que objetiva transfor-
mar a realidade de seu contexto numa relação assimétrica. A análise de dados organizada segundo a perspectiva 
multimodal mostra resultados positivos na constituição do aluno-formador a partir da gestão desencapsuladora.

PROJETO DE VIDA
Autoria: Maria Aparecida Cubilia [mcubilia@yahoo.com.br]
Instituição: Secretaria de Educação de Praia Grande
Área: Habilitação profissional técnica

A formação de profissionais comprometidos, produtivos e atuantes é um desafio para a Seduc da cidade de Praia 
Grande. A formação com o título Projeto de vida, direcionada aos educadores de apoio das unidades de ensino de 
Praia Grande, possibilitou,  com suas estratégias, a reflexão sobre práticas diárias e escolhas pessoais. Considerando 
o valor de sua atuação na formação do contexto educacional, a escola, como  qualquer instituição, funciona como 
um organismo: para que tudo ande perfeitamente e os objetivos sejam atingidos, cada parte precisa executar bem as 
respectivas funções. Os educadores de apoio participam do processo educacional, dando o suporte necessário para 
que a aprendizagem aconteça.  Ideias dos livros Qual é a tua obra, de Mário Sergio Cortella (Petrópolis: Vozes, 2017), 
e Gestão da emoção, de Augusto Cury (São Paulo: Saraiva, 2015), ilustraram toda a caminhada dessa formação.

FORMAÇÃO — UMA PRÁTICA 
CONTINUADA EM SALA DE AULA
Autoria: Gerson Aparecido Cordeiro da Silva [prof.ms.ger.cordeiro@gmail.com]
Instituição: Secretaria de Educação de São Vicente
Área: Formação continuada de professores: A Arte na nova Base Nacional Comum Curricular

Esse projeto teve como objetivo demonstrar aos professores uma prática de contextualização, com uma abordagem 
triangular de Ana Mae, tornando as aulas mais lúdicas, com materiais simples, com um olhar contemporâneo, rom-
pendo paradigmas de que Arte é só “desenhinho” pronto a ser colorido. Por se tratar de uma região litorânea, rece-
bemos diversas etnias, o que nos remeteu a entender e reler a obra Os retirantes, de Cândido Portinari, fazendo um 
comparativo com os moradores da área insular e continental. Construímos composições individuais e coletivas. As 
formações realizadas partiram da necessidade de inovar e reavaliar as práticas de sala de aula tornando a Arte praze-
rosa. Dessa forma, a aproximação do docente com o educando despertou novas habilidades, tornando o aluno mais 
criativo e crítico. Pudemos perceber que com uma nova visão contemporânea chegamos mais facilmente às questões 
abordadas por Philippe Perrenoud e Mônica G. Thurler em As competências para ensinar no século XXI (tradução de 
Claudia Schilling e Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2002).
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PROJETO SANTOS À LUZ DA LEITURA
Autoria: Debora Gil Souza [deborasouza@santos.sp.gov.br]

Marisa Pires Carvalho de Freitas [profmarisa.freitas@gmail.com]
Rita de Cássia do Nascimento Quadros Mendes [ritanascimento@santos.sp.gov.br]

Instituição: Secretaria de Educação do Município de Santos
Área: Formação continuada de professores

Essa apresentação tem como objetivo compartilhar a experiência do projeto Santos à Luz da Leitura construído e 
vivenciado na rede de ensino do município de Santos. O projeto foi elaborado como uma proposta interdisciplinar, 
cuja finalidade é a democratização do acesso à leitura e a formação de leitores. Na articulação da Arte e da Literatura 
são desenvolvidas atividades de fomento à leitura, apreciação artística e conexão com outras áreas do conhecimento, 
ampliando, assim, as diferentes formas de ler o mundo. O relato descreverá os objetivos, ações e evidências do pro-
jeto, que é permeado por uma temática anual que favorece a seleção de obras para ampliação do repertório literário, 
estético e cultural dos alunos, educadores e munícipes. Percebemos o aprimoramento de habilidades leitoras e escri-
toras dos alunos, observando as produções textuais e artísticas que resultam das ações propostas pelo projeto.

ENCONTROS DE ACOLHIMENTO: IDENTIDADE 
DAS FAMÍLIAS DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

Autoria: Lara Arenghi [larenghi@gmail.com]
Instituição: Secretaria Municipal de Estância Balneária de Praia Grande

Área: Atendimento à diversidade

Após alguns anos trabalhando identidade junto a alunos com deficiência em uma abordagem do psicodrama peda-
gógico, surgiu a oportunidade de ampliar as premissas de  Jacob Levy Moreno aos pais e/ou responsáveis. Assim, no 
inicio de 2017, começou a ser estruturado o projeto que deu início ao Encontro de acolhimento aos responsáveis por 
alunos com deficiência da rede municipal da Estância Balneária de Praia Grande. Durante o ano, os encontros aconte-
ceram em um pólo do Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o apoio da professora da sala de recursos 
multifuncional. Também contamos com suporte dos profissionais da pedagogia comunitária, que entrou em contato 
com as famílias para fazer o convite a cada novo encontro. De forma descontraída, assuntos referentes à limitação 
foram trabalhados e os participantes puderam conhecer outras famílias com problemáticas diferentes, como por exem-
plo, o olhar do outro em espaços públicos, terapias constantes, problemas de locomoção e permanência em espaços 
variados.

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
MATEMÁTICA NA PRÁTICA

Autoria: Ana Paula Gonçalves Pita [anapaulagpita@gmail.com]
Cristiano Costa de Souza [c.csouza@gmail.com]

Katia Silva Valente [katia.valente@hotmail.com]
Instituição: Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

Área: Formação continuada de professores

O objetivo de desenvolver o curso Matemática na Prática surgiu da necessidade de inovação na sala de aula obser-
vada por nós, assessores pedagógicos de Matemática do município de São Vicente. No período do curso, São Vicente 
estava passando por um processo de transição do currículo da rede municipal, com discussões segundo a Base Na-
cional Comum Curricular. Desta forma, idealizamos programas para que os professores vislumbrassem, assim como 
nós, uma Matemática mais dinâmica, ativa e com significados para os educandos. Os resultados foram surpreenden-
tes, pois percebemos que possibilitamos um espaço, não só de formação, como também de troca de experiências 
entre os professores. As ações dos professores demonstraram que as práticas demonstradas no curso foram aperfei-
çoadas ou adaptadas à realidade das escolas e dos alunos. Houve a construção de uma Matemática mais crítica e 
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criativa. Os materiais construídos por meio de materiais recicláveis contribuíram também para a inserção de outras 
disciplinas como Ciências, Geografia e Arte. 

MODELO MATEMÁTICO PARA 
DESPOLUIÇÃO DE UMA PRAIA
Autoria: Ana Paula Gonçalves Pita [anapaulagpita@gmail.com]
Célia Regina Roncato [celia.roncato@yahoo.com.br]
Instituição: Secretaria Municipal de Educação de São Vicente
Área: Matemática

Pudemos perceber uma mudança de consciência ambiental em todos os envolvidos nesse projeto, de forma que a 
resolução desse problema, em uma situação real, colaborou como estímulo à comunidade envolvida para preserva-
ção das praias. Além da aprendizagem dos conceitos sobre meio ambiente, poluidores, possíveis doenças e o desabro-
char dessa consciência ambiental, estatística, o projeto culminou, ainda, na postura crítica sobre o descarte indevido 
de resíduos sólidos. O pensar crítico sobre quanto resíduo sólido é descartado indevidamente possibilitou a constru-
ção de um modelo matemático que não somente alertasse para uma consciência ambiental, mas que também cola-
borasse no orçamento doméstico. Nosso envolvimento durante todo o percurso do projeto nos fez aprender para 
poder ensinar e nos instigou a buscar mais sobre todas as variáveis envolvidas. 

DESPERTANDO OLHARES QUE TRANSFORMAM VIDAS
Autoria: Ireni Souza de Oliveira [irenisouza@gmail.com]
Instituição: SEDUC
Área: Sociologia, Antropologia e Política

Esse projeto visa a ampliar a conscientização das dificuldades das pessoas com deficiência visual e, principalmente, 
ensiná-las a lidar com as diversidades do dia a dia. Com técnicas específicas dentro da escola, em casa, nas ruas e em 
qualquer lugar será possível tornar a vida das pessoas mais tranquila e sem preconceitos e sentimentos de piedade. 
As dinâmicas vivenciais dão também forte  noção do que acontece no cotidiano das pessoas que enxergam pouco 
portadoras de baixa visão ou não enxergam nada (com cegueira). 
Mostrar o uso de todos os sentidos e descobrir novas sensações é o caminho para se despertar novos olhares e fazer 
a diferença.

ELABORAÇÃO DE JOGOS PARA A CONSTRUÇÃO 
DA IGUALDADE DE GÊNEROS
Autoria: Lucian da Silva Barros [lucian.barros@hotmail.com]
Instituição: SENAC — Aclimação
Área: Atendimento à diversidade

Esse trabalho visa a apresentar uma experiência realizada em sala de aula sobre o tema das diferenças de gênero e 
seus desdobramentos sociais (machismo, preconceitos, entre outros). Para tanto, pensou-se como estratégia a cons-
trução de jogos que abordassem de forma lúdica tal questão. O público é de jovens aprendizes da cidade de São 
Paulo que, com base em informações pesquisadas, elaboraram os jogos, realizando testes para a validação e aplicação 
em outras turmas. A estratégia de construção e aplicação de jogos possibilitou um aprofundamento sobre o assunto. 
Trouxe também maior conhecimento sobre as questões de gênero e a diversidade sexual, facilitando uma mudança 
de atitude frente o tema. A sala se apropriou da temática, que foi levada a outros jovens, para que pudessem refletir 
e aprender de modo interativo e contextualizado.
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RESGATE DE BRINCADEIRAS E JOGOS INFANTIS
Autoria: Ana Raquel de Almeida Dias [anaraquel.almeida@hotmail.com]

Daniela Picolo [dadaniturismo@yahoo.com.br]
Instituição: SENAC — Bertioga 

Área: Desenvolvimento de habilidades e competências

O projeto visa a resgatar a cultura de brincadeiras e jogos antigos e aplicar em escolas públicas. Organizado por 
alunos do curso Agente Cultural do Senac Bertioga, o evento proporcionou experiências inéditas para crianças do 
Ensino Fundamental e contribuiu para o desenvolvimento dos alunos do curso, já que o agente cultural deve ser 
capaz de proporcionar o desenvolvimento social por meio da cultura e fomentar o resgate de conhecimentos e sabe-
res locais, assim como valorização da comunidade. 
Todos os participantes puderam desenvolver o trabalho em equipe, a mediação de conflitos e situações de aprendi-
zagem complementares importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. 
O evento proporcionou para o Senac Bertioga o intercâmbio com a escola, expondo nossas metodologias de ensino 
e a importância do trabalho colaborativo como oportunidade de crescimento para a educação.

METODOLOGIA ATIVA COMO RECURSO DIDÁTICO NO 
ENSINO-APRENDIZAGEM DENTRO DA SALA DE AULA

Autoria: Luís Fernando Ferreira de Araújo [lusfernandoaraujo40@gmail.com]
Instituição: SENAC — Centro Universitário

Área: Língua Portuguesa

A metodologia ativa fornece elementos aos alunos para falar, ouvir, entender, ler e viver o mundo e incentiva a integra-
ção escola-sociedade. Possibilita o ato de ensinar, aprender e apropriar-se do contexto sociocultural em que o aluno está 
inserido. O participante é o protagonista ativo do processo, na construção do seu conhecimento e da sua formação.

VAMOS AO MUSEU PARA FALAR SOBRE 
FUTEBOL E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS?

Autoria: Valdir Lamim-Guedes [lamimguedes@gmail.com]
Instituição: SENAC — Centro Universitário — Santo Amaro
Área: Atendimento à diversidade: Questões socioambientais

Apresentaremos um roteiro de visita ao Museu do Futebol (São Paulo-SP), para discussão da questão socioambien-
tal, responsabilidade social empresarial, acessibilidade, racismo e gênero. Nossos objetivos são: apresentar o Museu 
do Futebol; relatar uma ação de visita guiada realizada com alunos de ensino superior sobre temas socioambientais; 
apresentar temas e possibilidades pedagógicas desse museu. Foram realizadas três visitas ao Museu do Futebol entre 
2016 e 2017 com alunos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Senac — Santo Amaro (São Paulo-

-SP). Buscamos incentivar leituras alternativas de sua exposição de longa duração de forma a combinar o interesse 
pela temática alvo da instituição, obtenção de cultura geral e o debate de temas não tão evidentes quando se pensa 
na instituição. Apesar da atividade ter sido realizada com alunos de nível superior, esse roteiro permite sua adequa-
ção para diferentes faixas etária da Educação Básica.
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A 
FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO
Autoria: Laura Arato Rocha Camargo Pereira [lcamargo@sesisp.org.br]
Eliane Alves de Camargo Mischek [eliane.mischek@sesisp.org.br]
Instituição: SESI — São Paulo
Área: Formação continuada de professores

O coordenador pedagógico formador de professores é elemento fundamental para o aprimoramento da prática do-
cente e qualidade de educação, pois é o gestor do currículo escolar. Para isso, necessita ter um bom planejamento e 
ferramentas para gerir os processos de acompanhamento docente, a fim de evidenciar suas ações e obter os resulta-
dos esperados.

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O COORDENADOR 
PEDAGÓGICO INGRESSANTE NA REDE SESI-SP
Autoria: Anderson Barros Lucas [andersonblucas@gmail.com]
Instituição: SESI — São Paulo
Área: Formação continuada de professores: Formação em serviço promovida pelo CP

Como se forma um coordenador pedagógico? Como um professor se torna um coordenador pedagógico? Esse relato 
de experiência descreve os percursos formativos de quatro profissionais ingressantes na Rede SESI-SP como coorde-
nadoras pedagógicas e como se organizaram no início do ano para responder às demandas da instituição, no que 
compete à formação em serviço dos professores.

ESTAÇÕES DO BRINCAR: A BRINQUEDOTECA 
UNIVERSITÁRIA COMO FERRAMENTA 
DE INTEGRAÇÃO À COMUNIDADE
Autoria: Cátia Santos Mateus [takaimayumi@hotmail.com]
Juliana Bonati dos Santos Rocha [ju_bonati@hotmail.com]
Joice da Conceição Santos Chuka
Instituição: UniSant'anna
Área: Formação continuada de professores

O projeto visa a construir uma brinquedoteca comunitária, no Centro Universitário, para promover a parceria entre 
a instituição, as escolas locais, ONGs e a comunidade em geral. Seus objetivos são desenvolver pesquisas que apon-
tem a relevância dos jogos, brinquedos e brincadeiras para a educação; elaborar projetos que atendam à comunidade; 
estabelecer parcerias com as escolas de Educação Infantil do entorno; vivenciar diferentes culturas na interação com 
o outro; entender cultura e multiculturalismo como ferramentas para o combate à discriminação por meio dos 
jogos e brincadeiras; valorizar a ludicidade como elemento indispensável ao aprendizado; observar e registrar os 
movimentos e interesses das crianças durante o tempo que permanecem nas atividades; elaborar, com os alunos de 
licenciatura em Pedagogia, jogos e brincadeiras de acordo com a necessidade observada nos relatórios.
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LEITURA E ESCRITA: O USO DOS GÊNEROS NA 
CONSTRUÇÃO DA COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITORA

Autoria: Gislaine Serafim Rodrigues [gislaine_herrera@hotmail.com]
Giselle Fernandes [gisellefernandes1980@gmail.com]

Instituição: UniSant'anna
Área: Formação continuada de professores

A literatura atual nos evidencia a importância de trabalhar com textos dentro das salas de aula do Ensino Básico. Ao 
trabalharmos com os diferentes gêneros textuais, aproximamos o aluno das práticas sociais relacionadas à leitura e 
à escrita, além de ampliar o nível de letramento de cada aum. A prática da produção textual e da leitura visa a formar 
alunos escritores competentes, aptos a criar textos coerentes, coesos e eficazes, bem como desenvolver criticidade e 
autonomia em discutir sobre diversos assuntos. Nessa perspectiva, surgiu a proposta da criação de livros de autoria 
própria, com alunas do curso de Pedagogia, visando à interdisciplinaridade e ao desenvolvimento das competências 
leitora e escritora nos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. O resultado do trabalho culminou num workshop 
com a exposição de um banner evidenciando os objetivos e propostas de trabalho com cada livro, além de exibirem a 
versão impressa dos produtos finais.

SARAU DE POESIAS E SUA IMPORTÂNCIA 
NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 

LEITORA E ESCRITORA
Autoria: Moisés Cabrera de Alves [moisesalves20@gmail.com]
Antonio Edivanilson Carvalho Souza [tony090671@gmail.com]

Giselle Fernandes [gisellefernandes1980@gmail.com]
Instituição: UniSant'anna

Área: Formação continuada de professores

A principal função da escola é garantir aos alunos situações que deem significado às suas vivências culturais e ao ato 
da leitura e da escrita. Essas práticas se tornam difíceis aos professores na atualidade, devido ao desinteresse dos 
alunos por livros e textos literários. Ao propor um Sarau de poesias aproximamos o aluno das diversas linguagens 
artísticas e das características que compõem um texto poético. Aprofundando esse olhar, motivar os alunos do 5º 
ano do Ensino Fundamental a participarem ativamente da elaboração de um projeto confirma a ideia de que são 
sujeitos ativos na construção de sua aprendizagem, envolvendo-se com a leitura e a escrita de maneira contextuali-
zada, além de favorecer a construção de valores e responsabilidade. O resultado do trabalho culminou num lindo 
Sarau de poesias, tendo a participação de todos os alunos da instituição e também da comunidade, e no qual apre-
sentaram poesias de autoria, de poetas famosos, paródias e músicas que nos sensibilizaram.

ESTUDO DO MEIO NO BAIRRO E CENTRO 
DO MSP — DA TEORIA À PRÁTICA

Autoria: Raissa Arruda Gonçalves [raissaarrudagoncalves@gmail.com]
Andressa Antonia de Lima [andressaantonia49@outlook.com]

Jônatas Januário da Silva [jonnycalmo@gmail.com]
Instituição: UniSant'anna

Área: Geografia

O projeto Estudo do meio no bairro e centro da cidade de São Paulo é aplicado no curso de Pedagogia há mais de 7 anos, 
com o objetivo de incentivar os alunos, futuros professores a transcender o muro da escola com seus discentes, com-
preender o meio em que estão inseridos e onde professores e alunos podem se apropriar da história e seus aspectos 
geográficos locais. Ao mesmo tempo, podem ser agentes transformadores, capazes de compreender os processos e in-
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tervir quando necessário, atuando para melhorar as condições de vida de toda a comunidade escolar e do seu entorno. 
Trata-se de um trabalho com caráter interdisciplinar, que buscar tornar mais significativo o processo de ensino-apren-
dizagem, e desenvolve no docente e discente um olhar cada vez mais crítico e investigativo.    

AS CIÊNCIAS AMBIENTAIS NA EDUCAÇÃO: 
POTENCIALIDADES E PROBLEMÁTICAS 
SOCIOAMBIENTAIS DE DIADEMA/SP
Autoria: Letícia Moreira Viesba [leticia.viesba@gmail.com]
Everton Viesba Garcia [evertonviesba@uol.com.br]
Marilena Rosalen
Instituição: Universidade Federal de São Paulo
Área: Ciências Naturais

O trabalho teve como objetivo principal instigar os participantes a observarem a comunidade onde estão inseridos, 
para, a partir da visualização e compreensão das problemáticas e potencialidades socioambientais existentes, propo-
rem possíveis soluções e adaptações. A oficina foi dividida em três dinâmicas, sendo: Mar de Problemas, Árvore dos 
Sonhos e Trilha das Realizações. No Mar de Problemas os participantes observaram os problemas socioambientais 
existentes na região e refletiram sobre a perspectiva de uma escola e comunidade sustentáveis. Os “sonhos” foram 
pendurados em galhos de uma árvore, a Árvore dos Sonhos e foram instigados a refletir sobre o caminho para que 
fossem alcançados. As ideias foram expostas na Trilha das Realizações. Esta ação mostra que mesmo os integrantes 
da comunidade escolar não tendo um amplo contato com o meio ambiente natural, eles anseiam por um ambiente 
melhor, tanto no espaço escolar como em seu entorno na comunidade onde vivem.

PROGRAMA ESCOLAS SUSTENTÁVEIS: 
INTEGRANDO UNIVERSIDADE E ESCOLA 
EM BUSCA DA SUSTENTABILIDADE
Autoria: Everton Viesba Garcia [evertonviesba@uol.com.br]
Letícia Moreira Viesba [leticia.viesba@gmail.com]
Marilena Rosalen [marilena.rosalen@gmail.com]
Instituição: Universidade Federal de São Paulo
Área: Formação continuada de professores

As ações extensionistas desenvolvidas pelo Programa Escolas sustentáveis favoreceram a relação universidade-escola, 
propiciando a estudantes universitários, professores e pesquisadores uma importante troca de conhecimentos e ex-
periências, campos para pesquisas e a integração necessária para a construção de sociedades sustentáveis. Utilizar 
diversas metodologias para as ações extensionistas desenvolvidas na comunidade escolar permite alcançar benefí-
cios além dos previstos nos projetos iniciais. As ações diretas com estudantes objetivaram provocar o interesse pelas 
problemáticas socioambientais e um estímulo para a ação sobre elas, como consequência, os estudantes atingidos 
diretamente pelas ações extensionistas são considerados agentes multiplicadores, pois extrapolaram o conheci-
mento para além dos muros da escola, tratando dos temas abordados dentro de suas próprias casas e também den-
tro da comunidade como um todo.
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ÉTICA E CIDADANIA E EDUCAÇÃO 
CONFESSIONAL NO SÉCULO XXI
Autoria: Marcio José Silva [msilva.mackenzie@gmail.com]

Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Área: Desenvolvimento de habilidades e competências: Ética e cidadania

Há inúmeros embates acerca da educação e seu papel em nossos dias. Correntes de pensamento divergentes levam 
para inúmeras práticas que nem sempre resultam em benefícios para os alunos ou para a sociedade. Assim, anali-
sando o longo histórico da educação confessional como fato e fenômeno social cuja existência remonta a milênios, 
pode-se criar a ligação ante uma educação cuja funcionalidade parta dos parâmetros subjetivos, do ser, não mera-
mente objetivos, conteúdos e currículo. A pessoa deve ser o centro desse processo e essa percepção deve criar as 
pontes de ligação para que as relações tornem-se saudáveis em base pessoal e também social.
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