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OFICINA 1 -  PATRIMÔNIO-PROJETOS-PESQUISA E ENSINO.  VAGAS: 25

Professores  Responsáveis:  Ana Beatriz Frazão Ribeiro, Beatriz Boclin Marques dos Santos

Dias / Hora / Local:  4as. Feiras -  07/08 , 14/08 e 21/08 das 8:00 às 12:00h – PROPPG.  Carga horária: 12h

Ementa:Apresentar aspectos teóricos e metodológicos norteadores da prática de  projetos pedagógicos desenvolvidos nas Escolas de Ensino Básico, tendo  como foco 
o estudo do Patrimônio enquanto objeto de ensino.

Objetivos: Oferecer ao Professor Residente fundamentação teórica e prática acerca da realização de atividades de projetos patrimoniais. Elaborar como 
produto final uma proposta de atividade de projeto a ser desenvolvida na Escola de origem do residente.

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 2 –  MEDITAÇÃO LAICA PARA UMA EDUCAÇÃO EMOCIONAL. VAGAS: 25

Professor Responsável:  Claudia Maria de Luca

Dias / Hora / Local: 5as. Feiras –  08/08, 15/08, 22/08 e 29/08 das 9:00 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.
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OFICINA 4 - USO DO VÍDEO COMO RECURSO PEDAGÓGICO. VAGAS: 20

OFICINA 3 - ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS. VAGAS: 30

Professores Responsáveis: José Mauro de Sá Oliveira, Claudia Maria de Luca e Simone da Silva Salgado.

Dias / Hora / Local: 2as. Feiras – 19/08, 26/08, 02/09 e 09/09 das 17:00 às 20:00h – PROPPG.  Carga horária: 12h

Ementa:  Esta oficina tem como objetivo refletir sobre o processo ensino-aprendizagem, a construção de estratégias didáticas e o significado do trabalho docente, através da 
discussão dos seguintes temas:
1º Encontro (19/08): as relações entre didática, educação escolar e sociedade (Prof. José Mauro). Tarefa de aula: Produção de um texto em dupla com o tema “planejamento: 
mitos e verdades”. 2º Encontro (26/08): Estilos de Ensino. Habilidade técnicas do ensino. Objetivos e conteúdos do ensino. Currículo e Planejamento anual (Profª Simone 
Salgado). Tarefa de aula: exposição oral em grupo sobre a aplicação de estratégias didáticas no cotidiano. 3º Encontro (02/09): O trabalho docente. A organização da prática 
pedagógica considerando os elementos psicopedagógicos do ensino-aprendizagem na construção da prática docente (Profª Claudia de Luca).  Tarefa de aula: Dramatização da 
atividade de regência. Solicitação do(s) tema(s) para o grupo focal. 4º Encontro (09/09): Grupo Focal (Todos os Professores).

Público:  Residentes de todas as áreas.

Professor Responsável: Lygia Vuyk de Aquino

Dias / Hora / Local: 3as feiras – 06/08, 13/08, 20/08 e 27/08  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.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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Ementa:  Texto, coesão e coerência. Tipologias e gêneros textuais. A produção de textos na escola: escrita, uso da escrita e avaliação

Ementa:  Leitura como experiência. O professor leitor. A literatura infantil e juvenil em perspectivas interdisciplinares.

OFICINA 5 - OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS. VAGAS: 30

Professor Responsável: Ana Cristina Viegas, Bianca Berk e Denir Camacho Ferreira

Dias / Hora / Local: 3as. Feiras: 13/08,  20/08 e 27/08 das 9:00 às 12:00h – PROPPG. Carga Horária: 9h

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

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 6 - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL E ESCOLARIZAÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA. VAGAS: 30

Professor Responsável: Ana Cristina Viegas, Jorge Luiz Marques, Luisa Guedes e Patrícia da Silva Pacheco

Dias / Hora / Local: 4as. Feiras – 7/08, 14/08, 21/08 e 28/08 das 17:00 às 20:00h  – PROPPG. Carga Horária: 12h

Objetivos: Refletir sobre o espaço da literatura na escola e sobre o papel do professor como sujeito ativo no processo de aproximação do aluno com a 
literatura. Discutir a implementação da lei 10639/2003 sobre o ensino de História e Culturas africanas e afro-brasileiras. Analisar material didático e elaborar 
propostas de atividades com textos literários para crianças e jovens.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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OFICINA 7 - ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NO ENSINO DE HISTÓRIA. VAGAS: 30

Professores Responsáveis: Ana Beatriz Frazão Ribeiro, Adjovanes  Thadeu Silva de Almeida, Ana Maria Ribas  

Dias / Hora / Local: 4as. Feiras: 04/09, 11/09 e 18/09 das 9:00 às 12:00h  – PROPPG. Carga Horária: 9h

Ementa:  Tendo em vista a ampliação do conceito de fonte no estudo da História, essa oficina problematiza a utilização de imagens, jornais e textos didáticos aplicada ao 
processo ensino-aprendizagem de temas diversos do conhecimento histórico. As diferentes abordagens e técnicas de elaboração de materiais instrucionais. Elaboração de 
Atividades Didático-pedagógicas. 

Objetivos: Instrumentalizar o professor residente na elaboração de material instrucional para a Educação Básica, considerando a articulação entre formação 
continuada de professores e a prática docente no cotidiano escolar. 
Conhecer as diversas abordagens e técnicas de elaboração de materiais instrucionais.

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 8 - AVALIAÇÃO FORMAL: DESAFIOS E OBJETIVOS PARA A FORMULAÇÃO DE QUESTÕES. VAGAS: 30

Professores Responsáveis: Jorge Luiz Marques, Márcio Hilário e Rosangela Abrahão de Castro

Dias / Hora / Local: 3as. Feiras -  27/08, 03/09, 10/09 e 17/09 -  das 18 às 20:00h  – PROPPG. Carga Horária: 8h

Ementa:  Questões objetivas e questões discursivas. Práticas linguísticas na formulação de enunciados. Elaboração de questões para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 
Reflexão sobre critérios de correção.

Objetivos: Analisar diferentes tipos de questões, buscando compreender quais competências podem ser exploradas ou desenvolvidas a partir delas. Elaborar 
questões para diferentes séries e disciplinas.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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OFICINA 9 -OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. VAGAS: 20

Professor Responsável: Lygia Vuyk de Aquino

Dias / Hora / Local: 5as. Feiras: 08/08 e 15/08 -  das 18 às 21:00h  – PROPPG. Carga Horária: 6h

Ementa:  Construção de modelos em Biologia e Ciências para uma Educação Inclusiva. Formulação de trabalho para atividades de sala de aula das disciplinas da área de Ciências 
da Natureza, 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.

Atividades: Apresentação teórica. Apreciação de material para produção de material didático.  Elaboração de materiais. 

Avaliação: Construção de materiais para uso com estudantes com necessidades específicas. 

Público:  Residentes das áreas II e VIII
OFICINA 10 -OFICINA ESCOLA DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE PATRIMONIO CULTURAL PARA PROFESSORES, PESQUISADORES E GRADUANDO. 

VAGAS: 12

Professor Responsável: Iris Brasil,  Marcia Pinto Bandeira

Dias / Hora / Local: 4a Feiras: 11/09, 6a. Feira: 13/09 e sábado: 14/09 -  das 9 às 12:00h  – PROPPG. Carga Horária: 10h

Ementa:  A proposta da oficina é de sensibilizar e capacitar professores, graduandos e pesquisadores para atuar no processo permanente de valorização e resgate do patrimônio 
histório-cultural, em especifico, da cidade do Rio de Janeiro.
Objetivamos através da temática abordada, fornecer ao público alvo, elementos que contribuam para realização de trabalhos acadêmicos e de prática em sala de aula.
A oficina será dividida em duas partes: uma parte teórica porém  interativa, onde a temática será apresentada e uma prática onde os integrantes da oficina irão à campo.

Público:  Residentes das áreas V e VII (Artes)
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OFICINA 11 -  EDUCAÇÃO ESPECIAL. VAGAS: 30

Professores Responsáveis: Cida

Dias / Hora / Local: 5as. Feiras – 05-12-19 e 26 de setembro  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 textos; aulas expositivas e atividades práticas; dinâmicas de grupos; vídeos.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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