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OFICINAS 1 e 2 e 7 – O PROFESSOR REFLEXIVO 

Professores Responsáveis: Sílvia e Andréa

OFICINAS 3 e 4 –  OFICINA DE ENSINO DE LEITURA NO CPII

Professores Responsáveis: Ana Beatriz, Ana Cristina, Bianca e Patrícia

Dias / Hora / Local: 5as feiras : 24/05 e 31/05 das 18:00 às 20:00h – DPPG

Dias / Hora / Local: Sábados: 26/05 e 02/06 das 9:00 às 11:00h - DPPG

Dias / Hora / Local: Sábados: 16/06 e 30/06 das 9:00 às 11:00h - DPPG

Ementa:  Incorporação da reflexão, registro e pesquisa sobre a ação docente (etapas, resultados e sensações) como prática de formação.

Objetivos:  Elaborar uma análise da própria prática; personalizar sua escrita tornando-se professor-autor; transformar o seu “fazer” em “saber” pedagógico dinamizando 
a relação entre teoria e prática; promover mudanças em escala pessoal e curricular; incluir recursos de tecnologia informática para o compartilhamento de ideias e 
promoção da aprendizagem.

Dias / Hora / Local: Sábados: 19/05, 26/05, 02/06 e 16/06 das 9:00 às 12:00h - DPPG

Dias / Hora / Local: 2as Feiras: 21/05, 28/05 e  04/06 das 8:00 às 12:00h – DPPG

Ementa:  Oficina de estudos com perspectiva de: leitura e interpretação em língua materna; estratégias de compreensão em língua estrangeira e sua contribuição para 
todas as leituras; leitura e apreensão de conhecimento nas disciplinas escolares. Diferentes tipos de texto, como tirinhas, anúncios, dizeres, textos literários e jornalísticos 
comporão as atividades, buscando integrar as áreas de conhecimentos a partir de eixos temáticos interdisciplinares.

Objetivos: Apresentar de forma interdisciplinar as diversas abordagens metodológicas do CPII concernentes à aprendizagem da leitura; Familiarizar o residente com os 
materiais, conteúdos e procedimentos pedagógicos;  Buscar um aprimoramento na capacidade de leitura e interpretação da linguagem escrita; Promover a construção e 
aplicação prática de um produto final;  Preparar e apresentar uma mini aula a partir de material proposto pelos responsáveis da oficina. 
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OFICINA 5 –  PRODUÇÃO DE TEXTO

Professor Responsável: Ana Cristina Viegas

OFICINA 6 –  AVALIAÇÃO

Dias / Hora / Local: 3as Feiras: 15/05, 22/05, 29/05 e  12/06 das 14:00 às 17:00h – Unidade Engenho Novo

Ementa:  Estudo introdutório das relações entre os processos de escolarização de práticas de produção textual e os usos sociais da escrita.

Objetivos: Discutir relações entre os processos de escolarização de práticas de produção textual e os usos sociais da escrita; Analisar material didático e critérios de 
avaliação pra os textos produzidos na Educação Básica;  Elaborar, como produto final das análises e discussões, material didático para o ensino da produção textual.

Professores Responsáveis: Lygia, José Mauro e Maria de Lourdes

Dias / Hora / Local: 4as Feiras: 16/05, 23/05, 06/06 e  13/06 das 18:00 às 21:00h – DPPG

Ementa:  Tipos de avaliação e seus objetivos pedagógicos. Avaliação da aprendizagem. Construção de instrumentos de avaliação de desempenho.

Objetivos:  Caracterizar os diferentes tipos de avaliação; Construir instrumentos e medidas de avaliação de desempenho nas disciplinas; Reconhecer as características da 
TRI e suas implicações; Refletir sobre a aplicação de instrumentos objetivos, discursivos, práticos e formas de correção e avaliação da aprendizagem.

Avaliação: resenha comentada dos vídeos apresentados; Construção de diferentes instrumentos de avaliação de desempenho, de acordo com as técnicas propostas.
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