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Público:  todos os Residentes

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 1 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO

Professor Responsável: Lygia Vuyk de Aquino

Dias / Hora / Local: 4as feiras:  09/01/13, 16/01, 23/01 e 30/01 das 18:00  às 21:00h  – PROPPG. Carga Horária: 12h

Ementa:  Livro Didático. PNLD. Avaliação. Parâmetros.

Objetivo Geral: construção de parâmetros e análise do livro didático de acordo com a área de conhecimento.

Objetivos Específicos: revisão do processo de escolha tradicional do livro didático e processo de escolha a partir do PNLD; estudo da seleção de parâmetros 
para análise do livro didático da área de conhecimentos sugeridos pelo MEC; escolha de parâmetros para análise do livro didático da área de conhecimento 
a partir das características da comunidade a que se destina; análise de um livro didático da área de conhecimento a partir dos parâmetros selecionados.

OFICINA 2 –  Meditação Laica para uma Educação Emocional

Professor Responsável:  Claudia Maria de Luca

Dias / Hora / Local: 4as. Feiras – 09/01/13, 16/01, 23/01 e 30/01  das 14:00 às 17:00h – 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.
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OFICINA 3 – A Avaliação da Aprendizagem

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

Dias / Hora / Local: 5as. Feiras – 10/01/13, 17/11 e 24/01  das 14:00 às 18:00h – PROPPG.  Carga horária: 12h

Ementa: A Avaliação da aprendzagem escolar e os processos mentais envolvidos. O processo avaliativo no Colégio Pedro II.

Objetivos: Descrever os processos mentais envolvidos na avaliação da aprendizagem em função de objetivos pré-definidos. Relacionar critérios de 
avaliação aos objetivos de aprendizagem e aos instrumentos de avaliação. Descrever o processo de avaliação da aprendizagem do Colégio Pedro II.

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

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 4 –  Trabalhando por projetos: algumas experiências

Professores Responsáveis: Ana Cristina Viegas, Ana Claudia Abrantes e Jorge Marques

Dias / Hora / Local: 3as. Feiras – 15/01/ 13,22/01 e 29/01 e 05/02  das 09:00h às 12:00h – PROPPG Carga horária: 12h

Ementa:  A aprendizagem por meio de projetos como uma alternativa para práticas pedagógicas interdisciplinares   mais significativas para os alunos

Objetivos:Estabelecer relações entre a proposta de ensino dos PCNs e a aprendizagem por projetos. .
Problematizar aspectos como o planejamento e a avaliação no caso do trabalho com projetos. 
Analisar  projetos realizados no Colégio Pedro II e nas instituições de origem dos residentes.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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OFICINA 5 – Revisitando a Análise Combinatória e assuntos correlatos – parte 2

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

Público:  todos os Residentes

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: Arranjos e permutações com elementos repetidos; Combinações completas;
Princípio da Casa dos Pombos;Triângulo de Pascal; Binômio de Newton.

Público:  Residentes da área de Matemática e afins

OFICINAS 6 -  Práticas de Incorporação da Plataforma Britannica Escola Online em Sala de Aula 

Professor Responsável: David Letichevsky

Dias / Hora / Local:  2as. Feiras – 14/01/13 e 21/01; das 9:00 às 12:00h – 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 7 –  Leitura em perspectivas interdisciplinares

Professores Responsáveis: Ana Beatriz Frazão Ribeiro, Ana Cristina Viegas e Márcia Rodrigues Pereira

Dias / Hora / Local: 2as. Feiras – 14/01/ 13,21/01 e 28/01  das 08:00h às 12:00h – PROPPG Carga horária: 12h

Ementa:  A leitura e a interpretação de diferentes gêneros textuais em língua portuguesa. A leitura como eixo temático de diferentes disciplinas na 
Educação Básica ─ implicações da abordagem do letramento.

Objetivos: Discutir processos de escolarização de práticas de leitura em diferentes disciplinas. Apresentar diferentes abordagens metodológicas para o 
trabalho com o texto escrito. Elaborar, como produto final das discussões, propostas de trabalho com o texto escrito nas disciplinas diretamente envolvidas 
na oficina (Língua Portuguesa, História e Biologia).

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 8 –  Orientações gerais para a elaboração do Memorial Circunstanciado e do Produto Acadêmico Final

Professores Responsáveis: Bianca Berk e Maria de Lourdes Jeanrenauld

Dias / Hora / Local: 3a. Feira – 22/01/ 13 e 5a. Feira –  24/01 /13 das 18:00h às 21:00h – PROPPG Carga horária: 6h

Ementa:  Apresentação de padrões organizacionais e conteudísticos para a elaboração do Memorial  Circunstanciado e do Produto Acadêmico Final.

Objetivos: Informar os residentes sobre os padrões de forma e conteúdo esperados do Memorial Circunstanciado e  do Produto Acadêmico Final. Prática 
de Normas da ABNT. Produção de partes dos dois tipos de Atividade.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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