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OFICINA 2 – O Cenário da Avaliação Educacional. VAGAS: 30

OFICINA 1 –  Meditação Laica para uma Educação Emocional. VAGAS: 20

Professor Responsável:  Claudia Maria de Luca

Dias / Hora / Local: 5as. Feiras – 06-13-20 e 27 de junho  das 17:00 às 20:00h – 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.

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

Dias / Hora / Local: 5as. Feiras – 06-13-20 e 27 de junho  das 14:00 às 17:00h – 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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OFICINA 3 -  Educação Especial. VAGAS: 30

Professores  Responsáveis: Ana Beatriz Frazão Ribeiro, Ana Cristina Viegas,  Márcia Rodrigues Pereira e Rogério da Costa Neves

Professores Responsáveis: Cida

Dias / Hora / Local: 6as. Feiras – 07-14-21 e 28 de junho  das 14:00 às 17:00h – PROPPG.  Carga horária: 12h

Ementa:  O direito de acesso e permanência de pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades (público alvo da educação especial) 
no ensino regular é garantido por lei. Para tal, é preciso que as escolas se organizem dentro dos princípios de uma escola inclusiva, promovendo e garantindo acesso, a 
permanência desses estudantes, mas, principalmente seu sucesso acadêmico, entendido como uma educação de qualidade para todos. Entretanto, o grupo de estudantes 
com necessidades educacionais específicas é bem mais amplo do que o acima mencionado. Neste sentido é imprescindível a formação continuada dos profissionais dqa 
educação para que ao corpo discente de cada escola possa ser oferecido uma educação que respeite as diferenças idividuais, os diferentes ritmos e formas de 
aprendizagem, a fim de que as necessidades educacionais, presentes na diversidade do espaço/tempo escolar possam ser atendidas em suas especificidades.

Objetivos: conhecer a legislação que embasa o atendimento do estudante com necessidade educacional especial (NEE); identificar as áreas de NEE segundo os marcos 
legais; conhecer as possibilidades de atendimento dos estudantes com NEE; conhecer as possíveis causas de dificuldades de / na aprendizagem; refletir sobre o sentido 
ético-pedagógico da expressão “necessidades educacionais” e sua implicação na perspectiva de uma educação para todos; elaborar estratégias de ação para um 
atendimento e acompanhamento especial que minimizem as necessidades específicas apresentadas pelos estudantes; discutir e refletir sobre mediação e avaliação de 
alunos com necessidades específicas.

Atividades:  Leituras e discussão de testos; aulas expositivas e atividades práticas; dinâmicas de grupos; vídeos.

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 4 -  Práticas de leitura em sala de aula. VAGAS: 30

Dias / Hora / Local:  4as. Feiras – 12, 19 , 26 de junho e 03 de julho  das 9:00 às 12:00h – PROPPG.  Carga horária: 12h

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

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

Público:  Residentes de todas as áreas.
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OFICINA 5 -   O Livro Didático como Ferramenta de Construção do Conhecimento na Educação Básica: possibilidades e limites.. VAGAS: 20

Professor Responsável: Rogério Mendes de Lima

Dias / Hora / Local:  4as. Feiras –     24 e 31 de julho   das 13:30h  às 16:30h – PROPPG.  Carga horária: 6h

Ementa: Os desafios da escola pública brasileira; A Construção do conhecimento na educação básica; Transposição didática na escola básica; O livro didático 
como ferramenta de construção do conhecimento; Possibilidades e limites do livro didático na construção de uma educação emancipatória.

Público:   Preferencialmente para residentes da área VI, mas aberto a todas as áreas.

OFICINA 6 -  Produzindo textos acadêmicos. VAGAS: 30

Professores  Responsáveis:  Ana Cristina Viegas e Bianca Berk

Dias / Hora / Local:  6as. Feiras – 28 de junho e 5 de julho, das 9 às 12 horas  – PROPPG.  Carga horária: 6h

Ementa: Abordagem de tópicos diretamente relacionados à elaboração competente de textos acadêmicos

Objetivos: Analisar fatores linguísticos, textuais e discursivos que contribuem para a qualidade dos textos acadêmicos (a coesão e a coerência). Apresentar 
normas de formatação desses textos (citações e referências).

Público:  Residentes de todas as áreas.



PRD - 2013 - Descrição das Oficinas do Ciclo 1

Atividades: Apresentação teórica. Apresentação de vídeos. Exercício de construção de itens  de avaliação de desempenho.

OFICINA 7 -  Avaliação e Medida da Aprendizagem. VAGAS: 20

Professores  Responsáveis:  José Mauro de  Sá Oliveira, Lygia Vuyk de Aquino  e Maria de Lourdes R. De Assis Jeanrenaud

Dias / Hora / Local:  3as. E 5as Feiras   – 11, 13, 18 20 e 25 de junho das 18:00 às 21 horas  – PROPPG.  Carga horária: 20h (15 presencias e 5 a distância)

Ementa: Avaliação.  Medida na aprendizagem. Instrumentos de aferição da aprendizagem. 

Objetivos: Refletir sobre as finalidades da avaliação no contexto escolar. Construção de instrumentos de aferição da aprendizagem a apartir de critérios 
próprios de cada área do conhecimento..

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 8 – ÁREA  V – SEMINÁRIO DE PESQUISA I

Professor  ResponsáveL: Ana Beatriz Frazão Ribeiro

Dias / Hora / Local:  6a Feira   –  02 DE AGOSTO das 9:00 às 12 horas  – PROPPG.  Carga horária: 3h 

Ementa: Análise de textos sobre a elaboração de  relato de experiência  . A importância da pesquisa em educação. O professor como pesquisador. O relato docente. As etapas de 
elaboração de um projeto de pesquisa. 

OFICINA 8 – ÁREA  VII – MINI-OFICINAS

Professor  ResponsáveL: JOSÉ MAURO DE  SÁ OLIVEIRA, CLAUDIA MARIA DE LUCA, SIMONE SALGADO

Dias / Hora / Local:  6a Feira   –  02 DE AGOSTO das 9:00 às 12 horas  – PROPPG.  Carga horária: 3h OU 6h

Ementa: Levantamento das demandas dos residentes. Identificação das suas dificuldades e desafios no cotidiano escolar. Elaboração de possíveis alternativas ao  longo do programa. 
&  Apresentação dos objetivos gerais e eixos de ação do Departamento de Educação Física e Folclore (DEFF).Relato de experiências curriculares em diferentes 
campi.Tempo .
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