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Público:  todos os Residentes

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 1 - USO DO VÍDEO COMO RECURSO PEDAGÓGICO

Professor Responsável: Lygia Vuyk de Aquino

Dias / Hora / Local: 5as feiras : 04/10, 11/10, 18/10 e 25/10 das 18:00 às 21:00h – PROPPG. Carga Horária: 12h

Ementa:  O vídeo como instrumento didático. Avaliação das características técnicas e didáticas do vídeo. O vídeo para formação continuada do professor.

Objetivos: reconhecer a importância dos recursos audiovisuais como estratégia no processo ensino-aprendizagem; analisar a utilização dos vídeos em sala 
de aula; aplicar os conhecimentos de construção de itens de avaliação de desempenho na produção de roteiros de vídeos como parte do processo de 
avaliação da aprendizagem.

Avaliação: resenha comentada dos vídeos apresentados; construção de um roteiro de vídeo.

OFICINA 2 - CONSTRUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Professores Responsáveis:   Bianca Berk e Lygia Vuyk de Aquino

Dias / Hora / Local: 5as feiras : 04/10 e 18/10 das 14:00 às 18:00h – PROPPG. Carga Horária: 8h

Ementa:  Construção de modelos em Biologia e Ciências para uma Educação Inclusiva. Formulação de roteiros para trabalho em grupos, estudos dirigidos e 
exercícios de suportes para atividades de sala de aula de qualquer disciplina, com exibição em maquetes, cartazes ilustrados, protótipos e afins.
 

Objetivos: construir modelos com material reciclável e de baixo custo; adaptar modelos para alunos com necessidades específicas; reconhecer a capacidade
de colaboração entre os estudantes no processo de construção dos modelos e de socialização dos alunos com necessidades específicas
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OFICINA 3 –  PRODUÇÃO DE TEXTO

Público: Residentes de todas as áreas.

Professores Responsáveis: Ana Cristina Viegas, Liliane Machado e Denir Ferreira

Dias / Hora / Local: sábados - (27/10),  10/11, 24/11 e 01/12 das 9:00 às 12:00h –PROPPG. Carga Horária: 12h

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.

OFICINA 4 –  PENSANDO FORA DA CAIXA

Professores Responsáveis:  Ana  Beatriz Frazão Ribeiro e  Marcia Rodrigues Pereira 

Dias / Hora / Local: 4as. Feiras : 17/10, 24/10 e 31/10  das 8:00 às 12:00h – PROPPG. Carga Horária: 12h

Ementa:  A instituição escolar através da sua história e permanências nos dias atuais. A organização administrativa e a burocratização do espaço de saber e 
a inserção do professor nesse contexto. Os limites da escola tradicional e o desenvolvimento de mentes criativas.

Objetivos: Discutir a estrutura da escola atual a luz  da história da educação.
Analisar o contexto burocrático institucional no qual a escola está inserida e seus efeitos.
Questionar a postura do professor e sua prática docente como contributo para a formação de mentes criativas.

Avaliação: Atividades individuais e coletivas elaboradas e apresentadas em cada momento ao longo dos encontros da oficina. Ao término da mesma, será 
concedido um conceito final.

Público:  Residentes de todas as áreas.

Material e recursos necessários:  Sala de informática; sala de aula com data-show .
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OFICINA 6 – Revisitando a Análise Combinatória e assuntos correlatos

Avaliação: Entrega de tarefas e presença em encontro a ser marcado.

OFICINA 5 –  Oficina de Literatura Infantil e Juvenil

Professores Responsáveis: Ana Cristina Viegas, Ana Claudia Abrantes e Máxima Gonçalves

Dias / Hora / Local: 3as. Feiras - 30/10; 6/11; 13/11 e 27/11  das 14:00h às 17:00h – PROPPG Carga horária: 12h

Ementa:  A literatura infantil em perspectiva interdisciplinar. Práticas de leitura na sala de aula: dificuldades e discussão de propostas alternativas.

Objetivos: Discutir o papel da literatura infantil na construção do imaginário individual e coletivo. Estudar as ilustrações como recurso de ampliação de 
sentido.
Analisar material didático:subsídios para o trabalho em sala de aula. Elaborar, como produto final das discussões, proposta de atividade interdisciplinar com 
texto para crianças e jovens.

Público:  Residentes de todas as áreas.

Professores Responsáveis: Maria de Lourdes Jeanrenauld, Geovane Telles e  Renato Alves

Oficina Semi-Presencial – encontros presenciais serão marcados  com o grupo participante. Carga horária: 12h

Ementa:  Princípio aditivo e multiplicativo - Arranjos, permutações e combinações simples - Princípio da Inclusão / 
Exclusão - Permutações caóticas e circulares.

Público:  Residentes da área de Matemática e afins
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Público:  todos os Residentes

OFICINA 7 –  Meditação Laica para uma Educação Emocional

Professor Responsável:  Claudia Maria de Luca

Dias / Hora / Local: 5as. Feiras – 11/10, 18/10 e 25/10  das 8:00 às 12:00h – PROPPG.  Carga horária: 12h

Ementa:  Meditação Laica para uma educação emocional: conceitos de emoção e regulação emocional. Mente racional e mente emocional (Goleman, 
1995). A prática da meditação para regulação emocional. Meditação e Meditação Laica Educacional: a prática da Meditação Laica e seus comprovados 
benefícios mesmo dentro da carga horária curricular. A função social da educação emocional segundo os conceitos de sujeito cognoscente (Morin, 2009), e 
os quatro pilares da educação para o século XXI, (Dellors, 1996). Treino e esquema da técnica.

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINAS 8(a) e 8(b)-  Práticas de Incorporação da Plataforma Britannica Escola Online em Sala de Aula 

Professor Responsável: David Letichevsky

Dias / Hora / Local: 8(a) – 2as. Feiras - 22/10 e 29/10; das 9:00 às 12:00h – PROPPG.  Carga horária: 6h

Dias / Hora / Local: 8(b) – 5as. Feiras -  08/11 e 22/11; das 18:00 às 21:00h –  PROPPG. Carga horária: 6h

A oficina é composta por dois encontros de três horas cada, facilitada por um educador convidado. No primeiro encontro os participantes serão apresentados à 
plataforma Britannica Escola Online (http://escola.britannica.com.br/) e uma proposta de plano de aula, construída com a plataforma. No segundo encontro os 
professores desenvolverão seus próprios planos de aula e os apresentarão para discussão e comentários. 

Objetivos:  Fortalecer o conhecimento do professor sobre estratégias pedagógicas para a introdução de plataformas educacionais online em 
suas aulas. 
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OFICINA 10 – O Cenário da Avaliação Educacional

OFICINA 9 -  O PROFESSOR REFLEXIVO

Professores Responsáveis: Andrea Castro e Silvia Becher – DPPG. Carga horária: 4h

Esta oficina é obrigatória para todos os residentes. A inscrição foi automática.  Ela tem carga horária de 4h, divididas em dois encontros (2a. Feira - 08/10 
- 16:00 às 18:00h e sábado - 20/10 - 09:00h às 11:00h.  Aqueles que já participaram do 1o. Encontro antes da greve só precisam comparecer no dia 

20/10. Em caso de dúvida, segue em anexo lista nominal dos que devem comparecer em cada dia por área.

Professores Responsáveis: Carmem Luisa Bittencourt de Andrade da Costa e Teresa Lucia Palmeiro Cysne Pereira

Dias / Hora / Local: 5as. Feiras – 22/11, 29/11 e 06/12  das 14:00 às 18:00h – PROPPG.  Carga horária: 12h

Ementa:  Políticas educacionais e avaliações para a educação básica. História e tendências da avaliação escolar. A ética na Avaliação. Razões e importância 
da Avaliação Educacional complementada pelo monitoramento dos indicadores educacionais. Avaliação formativa e somativa.

Objetivos: Conhecer os tipos de avaliação para a educação básica e estabelecer a relação com as políticas públicas. Analisar as tendências da avaliação. 
Refletir sobre a questão da ética na Avaliação. Caracterizar o cenário da Avaliação Educacional. Identificar as funções dos indicadores educacionais. Analisar 
as contribuições das funções formativa e somativa da avaliação.

Atividades:  Leitura e discussão de textos selecionados. Aulas expositivas. Atividades práticas. Dinâmicas de grupo. Vídeos.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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