
PRD - 2013 - Descrição das Oficinas do Ciclo 3

Neste ciclo 3, as inscrições nas oficinas e palestras já programadas serão feitas diretamente pelo Residente  on-line.
Consulte www.cp2.g12.br/blog/prdcp2 - no título PRD-2013: Oficinas, Palestras & Outros Eventos para saber a data de abertura das inscrições, suas normas 
e o endereço eletrônico que deve ser acessado. 

OFICINA 1  -  DIFICULDADES DE/NA APRENDIZAGEM. VAGAS: 30

Professor Responsável: Maria Aparecida 

Dias / Hora / Local: sábados – 23 de novembro e 07 de dezembro das 09:00 às 13:00h – CAMPUS SÂO CRISTÓVÃO I (Pedrinho).  Carga 
horária: 8h

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 da 
educação para que ao corpo discente de cada escola possa ser oferecido uma educação que respeite as diferenças individuais, 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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OFICINA 2  - CULTURA POPULAR E FOLCLORE NA ESCOLA VAGAS: 30

Professor Responsável: Omar Said Cosme de Sousa

Dias / Hora / Local: 3ªs feira e 5ªs feira: 05, 07, 12 e 14 de novembro das 18:00 às 21:00h – PROPPG.  Carga horária: 12h

Ementa:  antropologia, cultura, cultura popular, folclore, representação social, memória, folclore e formação de professores, folclore na escola. Ciranda, 
Maracatu, Auto do boi, Jongo, Maculele e Capoeira.

Objetivos: : a presente oficina visa orientar professores do ensino fundamental quanto ao conteúdo cultura popular e folclore e sua aplicação na escola.

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 3 – OFICINA DE AVALIAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO. VAGAS: 20

Professor Responsável: Lygia Vuyk de Aquino

Dias / Hora / Local: 3as e 5as feiras – 22, 24, 29 e 31 de outubro  das 18:00 às 21:00h – PROPPG. Carga Horária: 15h (12 presenciais e 3 a distância)

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.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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OFICINA 4 - USO DO VÍDEO COMO RECURSO PEDAGÓGICO. VAGAS: 20

OFICINA 5 – CONSTRUÇÃO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES. VAGAS: 30

Professor Responsável: Lygia Vuyk de Aquino

Dias / Hora / Local: 3as e 5as feiras – 12, 14, 19 e 21 de novembro  das 18:00 às 21:00h – PROPPG. Carga Horária: 15h (12 presenciais e 3 a distância)

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.

Professor Responsável: Christine Sertã Costa

Dias / Hora / Local:  4as feiras – 09, 16, 23 e 30 de outubro  das 8:00 às 11:00h – PROPPG. Carga Horária: 15h (12 presenciais e 3 a distância)

Ementa:  integração curricular, ações interdisciplinares; construção de habilidades para a prática da cooperação e da inter-relação de saberes.

Objetivo:  Construir projetos interdisciplinares aplicáveis na educação básica.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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OFICINA 6 – LITERATURA & OUTRAS ARTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA. VAGAS: 30

OFICINA 7 – CINEMA E EDUCAÇÃO: POR UMA PEDAGOGIA DO OLHAR. VAGAS: 20

Professor Responsável: Flávia Amparo

Dias / Hora / Local:  6as feiras – 04, 11, 18 e 25 de outubro  das 13:00 às 16:00h – PROPPG. Carga Horária: 12h 

Objetivo Geral: Reconhecer a importância da Literatura e das outras Artes, num contexto interdisciplinar, como aliadas de outros campos do conhecimento 
e do saber que integram a Educação Básica.

Objetivo Específicos:  Ampliar o conhecimento do professor a respeito da Literatura e das Artes; Refletir sobre o papel da arte na construção do 
conhecimento humano; Conhecer estratégias de leitura das Artes como aliadas do professor no processo de ensino aprendizagem; Reconhecer o diálogo 
interdisciplinar entre os vários campos do conhecimento; Repensar as práticas pedagógicas a partir do contexto da literatura & outras artes.

Público:  Residentes de todas as áreas.

Professor Responsável: Luisa Guedes e Marta Chamarelli

Dias / Hora / Local:  4as feiras –30 de outubro , 06 e 13 de novembro  das 18:00 às 21:00h – PROPPG. Carga Horária: 9h 

Ementa: Concepções sobre Cinema e Educação. As possibilidades do cinema como arte no fazer cotidiano. O ponto de vista na produção cinematográfica e 
sua relação com a educação. Atividades pedagógicas com cinema para crianças e adolescentes.

Objetivo:  Promover a reflexão sobre uma pedagogia do cinema e suas possibilidades formativas na escola, proporcionando uma reflexão sobre o Cinema 
Arte.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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OFICINA 8 – O CENÁRIO DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL. VAGAS: 30

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

Dias / Hora / Local: 5as. Feiras – 03, 10, 17 e 24 de outubro  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. 
A Avaliação da aprendizagem escolar e os processos mentais envolvidos. 
O processo avaliativo no Colégio Pedro II. 
Padrões, critérios e instrumentos avaliativos. Construção de itens de teste. 

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. 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. Diferenciar os instrumentos de avaliação. 
Construir itens de teste conforme recomendações técnicas 

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 9– PRÁTICAS DE ESCRITA ACADÊMICA. VAGAS: 35

OFICINA 10– MULTICULTURALISMO, DIFERENÇA E IGUALDADE SOCIAL: OS DESAFIOS DA ESCOLA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. VAGAS: 30

Professor Responsável: Ana Cristina Viegas e Bianca Berk

Dias / Hora / Local:  sábados –05 e 19 de outubro das 9:00 às 12:00h – PROPPG. Carga Horária: 6h 

Ementa: Abordagem de tópicos diretamente relacionados à elaboração  de textos escritos.

Objetivo:  Características gerais do gênero memorial. O novo acordo ortográfico. Questões de pontuação.

Público:  Residentes de todas as áreas.

Professor Responsável: Afrânio Oliveira

Dias / Hora / Local:  5a. feira –14 de novembro das 14:00 às 18:00h – PROPPG. Carga Horária: 6h (4 presenciais e 2 a distância)

Ementa: A escola e sua função social; marcadores sociais da desigualdade: renda, raça e gênero; Ciência e tecnologia; formação docente do profissional das 
Ciências Sociais e educação e transformação social.

Objetivo:  Promover uma reflexão sobre o papel do professor frente aos obstáculos da sociedade contemporânea e possibilitar um espaço de discussão e 
troca sobre as possibilidades de enfrentamento dos desafios impostos à prática docente. 

Avaliação: participação e relatório.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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OFICINA 11–O CORPO NA ESCOLA: ENTRE IDENTIDADES E DIFERENÇAS. VAGAS: 30

Professor Responsável: Greice Cohn

Dias / Hora / Local:  sábado –09 de novembro das 9:00 às 12:00h – PROPPG. Carga Horária: 3h 

Ementa: A percepção da escola como espaço de construção de identidades e valores vem preocupando educadores e teóricos do currículo há algumas 
décadas, sendo mencionada, inclusive, nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Para trabalharmos as identidades na escola, é preciso transformar o modelo 
de educação descorporificada, que dicotomiza corpo e mente, pois, é através do corpo e do reconhecimento de nossa totalidade como seres humanos, que 
sentimos, pensamos e nos articulamos no mundo. A escrita e a linguagem oral são tradicionalmente utilizadas nos processos de ensino-aprendizagem, 
porém, não dão conta do conjunto de vivências necessárias para uma formação sensível e integrada, sendo necessário que se explore, nas escolas básicas, 
práticas que façam uso de outras formas de linguagem e meios expressivos/comunicativos. Essa oficina propõe uma reflexão sobre práticas diferenciadas 
para se discutir as identidades e as diferenças na escola.

Programa:
- Dinâmica de sensibilização: jogo “Identidades e diferenças”
- Atividade plástica: elaboração de trabalho plástico inspirado na experiência vivida no jogo, no qual o participante será estimulado a traduzir em forma 
visual as percepções e sensações vivenciadas no jogo.
- Leitura de texto 
- Apresentação dos trabalhos realizados para o grupo e debate sobre suas relações com o texto lido
- Apresentação de Power Point com imagens de trabalhos realizados no Colégio Pedro II em 2012.

Material do Residente (ATENÇÃO!): No dia da oficina cada residente deverá trazer – 1 tesoura, 1 revista para recorte (moda/atualidades, com fotografia 
científicas, etc.) e 1 cola.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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OFICINA 12– PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA. VAGAS: 40

Professor Responsável: Ana Maria Miranda Peixoto

Dias / Hora / Local:  5as. Feiras –10 e 17 de outubro das 9:00 às 12:00h – PROPPG. Carga Horária: 6h 

Ementa: A expressão "Educação Inclusiva" só tem sentido se estiver ligada à reflexão e à ação. Esta oficina se propõe a ser um tempo de reflexão na prática 
escolar que efetivamente promova a inclusão de todos os nossos alunos e também a de todas as pessoas envolvidas no processo educacional de nossas 
escolas. Assim, através de atividades plásticas, pretende-se demonstrar na prática que a inclusão é uma iniciativa compartilhada, na qual se deve valorizar a 
diversidade e, ao mesmo tempo, a individualidade.

Atenção: participantes devem trazer diversos materiais que possam ser utilizados para confeccionar materiais didáticos inclusivos: folhas de jornal, 
barbante, tesoura, cola ( inclusive colorida ou cola em relevo ), fita isolante, adesivos diversos que tenham relevo, pedaços de panos com várias texturas, 
lixas diversas, pedaços pequenos de madeiras e plásticos, pedaços  ( sucatas) de objetos e brinquedos, papéis com várias texturas, cores e padrões, e tudo o 
que puderem imaginar que possa ser utilizado em sala de aula.

Público:  Residentes de todas as áreas.

OFICINA 13 –  MEDITAÇÃO LAICA PARA UMA EDUCAÇÃO EMOCIONAL. VAGAS: 25

Professor Responsável:  Claudia Maria de Luca

Dias / Hora / Local: 5as. Feiras –  31 de outubro, 07, 14, 21 e 28 de novembro  das 14:00 às 17:00h PROPPG.  Carga horária: 15h

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.



PRD - 2013 - Descrição das Oficinas do Ciclo 3

Neste ciclo 3, as inscrições nas oficinas e palestras já programadas serão feitas diretamente pelo Residente  on-line.
Consulte www.cp2.g12.br/blog/prdcp2 - no título PRD-2013: Oficinas, Palestras & Outros Eventos para saber a data de abertura das inscrições, suas normas 
e o endereço eletrônico que deve ser acessado. 

OFICINA 14 – ELABORAÇÃO DE ITENS PARA ALUNOS DO ENSINO BÁSICO . VAGAS: 20

Professor Responsável:  Denise Maria Mano Pessoa & Gabriela Dias Bevilacqua

Dias / Hora / Local: 4as. Feiras –  06, 13 e 27 de novembro  das 16:00 às 20:00h    PROPPG.  Carga horária: 12h

Objetivo: Trabalhar a prática da construção e revisão de itens de múltipla escolha para avaliação de alunos do ensino fundamental II e médio, com base na Teoria de 
Resposta de Item, metodologia atualmente utilizada nas avaliações institucionais do MEC.

Público:  Residentes de todas as áreas.
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