
PRD-2014: PALESTRAS e OFICINAS - CICLO 1

SISTEMA DE INSCRIçÕES: de 27 de fevereiro a 12 de março de 2014

As inscrições nos eventos do ciclo 1 deverão ser feitas on-line a partir da página do Programa
(www.cp2.g12.br/blog/prdcp2). Será necessário ter em mãos seu CPF e seu número de matrícula
(divulgado na página do programa). Cada Residente pode se inscrever em no máximo 3 oficinas
além  da  PALESTRA  1.  Pedimos  que  analisem  cuidadosamente  suas  disponibilidades  para  só
realizar matrícula em eventos que certamente poderão comparecer. As horas de cada evento só
são cadastradas após a avaliação dos respectivos professores responsáveis. A confirmação das
inscrições será divulgada após o fechamento do sistema na página do Programa.

PALESTRA 1
EDUCAÇÃO ESPECIAL – ÁREA COMPLEMENTAR I DO PRD-2014 

 
Professoras Responsáveis: Márcia Maria Baptista Maretti, Ana Maria Miranda Peixoto e Marlucy

Campos de Almeida Reisinger de Souza
Dias / Hora : Sábado: 15 de março 9:00 às 12:00h. 

Local:  Auditório da PROPGPEC
Carga Horária: 3h (área de setores administrativos-pedagógicos)

Público: todas as áreas
Vagas: 80

Ementa: A Educação Inclusiva: um desafia para a escola. Será apresentado o trabalho realizado nas
salas  de recursos do Colégio Pedro II.  Os  professores interessados e com disponibilidade para
contribuir nesta área poderão se inscrever com as professoras responsáveis para compor parte das
horas da área de docência do PRD-2014 com atividades nas salas de recursos do colégio.

OFICINA 1
DIFERENTES, MAS NÃO DESIGUAIS: AS RELAÇÕES DE GÊNERO E RAÇA NO ESPAÇO ESCOLAR 

 
Professoras Responsáveis: Júlia Paiva Zanetti e Priscila da Cunha Bastos

Dias / Hora : 3as. Feiras: 18/3, 25/3, 01/4 e 08/4  das 18:00 às 21:00h. 
Local:  PROPGPEC
Carga Horária: 12h

Público: todas as áreas
Vagas: 30

Ementa: Diversidade e desigualdade social; conceitos de gênero e raça: o embate entre natureza e cultura;
análise de dados sobre desigualdades baseadas em gênero, raça e orientação sexual no Brasil; identidades
de  gênero,  raça  e  orientação  sexual;  a  (re)produção  social  de  hierarquias  de  gênero  e  raça  na
escola; preconceito  e  discriminação  no  cotidiano  escolar; desafios  e  possibilidades  de  uma  educação
antirracista e antissexista. 

Áreas de interesse: relações de gênero e raça; desigualdade na educação

http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2


OFICINA 2
DA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE "QUESTÕES" SEGUNDO A TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM (TRI) 

Professor Responsável: Lier Pires Ferreira 
Dias / Hora :  2a. Feira – 07 de abril das 13:00h às 17h  

Local:  PROPGPEC
Carga Horária: 4h

Público: todas as áreas
Vagas: 30

Ementa:  Dos  parâmetros  pedagógicos  e  axiológicos.  Das  habilidades  e
competências. Das técnicas de elaboração. Análise de questões do ENEM e do ENADE. 
 

OFICINA 3
EDUCADORES HETERODOXOS

Professoras Responsáveis: Ana Beatriz Frazão Ribeiro e Marcia Rodrigues Pereira
Dias / Hora: 4ª feira: 26 de março das 8:00 às 16:00h. 

Local:  PROPGPEC
Carga Horária: 08h

Público: todas as áreas
Vagas: 30

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, sua
formação em termos da cultura da performatividade X o profissionalismo docente. Os limites da 
escola tradicional e o desenvolvimento de mentes criativas entre discentes e docentes.

Objetivos: 
– Discutir a estrutura da escola atual à luz da história da educação. 
– Analisar o contexto burocrático institucional no qual a escola está inserida e seus efeitos.
– Discutir a formação dos professores x a globalização.
– 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 no segundo momento do 
dia da oficina. Ao término da mesma, será concedido um conceito final.

Material e recursos necessários: Sala de informática; sala de aula com data-show.



OFICINA 4
PRODUÇÃO TEXTUAL

Professoras Responsáveis: Ana Cristina Viegas
Dias / Hora : 6ª feiras: 28 de março e 04 de abril das 8:30 às 11:30h. 

Local:  PROPGPEC
Carga Horária: 06h

Público: todas as áreas
Vagas: 35

Ementa: Abordagem de tópicos relacionados à elaboração 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).

OFICINA 5
 PSCICOLOGIA DA APRENDIZAGEM E PRODUÇÃO DE MATERIAIS EM MATEMÁTICA I 

Professor Responsável: Daniel F.N.Martins 
Dias / Hora:   2ªs Feiras – 17, 24, 31de março e 07, 14 de abril,  de 15h às 18h

Local:  PROPGPEC
Carga Horária: 15h

Público: Áreas I e VIII
Vagas: 20

Objetivo: Apresentar a psicologia como ciência do comportamento humano. Evidenciar as diversas
conceituações de aprendizagem segundo diversas teorias. Estudar a mudança do comportamento
humano e a transmissão do conhecimento segundo tais teorias. Desenvolver materiais didáticos
de  aritmética  de  1º  ao  6º  ano  do  Ensino  Fundamental,  segundo  o  enfoque  dado  pelo
Behaviorismo, pelo condicionamento Operante, através da Teoria de Gagné e do Gestaltismo. 

 
PÚBLICO: Professores residentes da Área I (Matemática) e da Área VIII (Anos Iniciais do Ensino

Fundamental) 
HORÁRIO: 2ª Feira de 15h às 18h 

OFICINA 6
 CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Professor Responsável: Kátia Regina Xavier da Silva
Dias / Hora:   Sábados – 22 e 29 de março,  das 8:00h às 12:00h

Local:  PROPGPEC
Carga Horária: 16h - 8h presenciais e 8h semi-presenciais (através da plataforma Moodle)

Público: residentes de todas as áreas
Vagas: 30

Ementa:  Criatividade  e  inovação:  conceitos,  características  e  abordagens  aplicadas  à  prática
pedagógica.



OFICINA 7
 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Professor Responsável: Maria Aparecida
Dias / Hora:   5as. Feiras – 20, 27 de março e 03 de abril,  das 14:00h às 18:00h

Local:  PROPGPEC
Carga Horária: 15h (12 presenciais e 3h a distância) 

Público: residentes de todas as áreas
Vagas: 35

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.

OFICINA 8
 CONSTRUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Professor Responsável: Lygia
Dias / Hora:   3a  e 5a. feira – 25 e 27de março,  das 18:00h às 21:00h

Local:  PROPGPEC
Carga Horária: 6h 

Público: residentes das áreas II e VIII
Vagas: 35

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.



OFICINA 9
 MEDITAÇÃO LAICA EDUCACIONAL

Professor Responsável:  Claudia Maria de Luca
Dias / Hora:   4as feiras : 26 de março e 02, 09, 16 de abril das 18:00 às 21h

Local:  PROPGPEC
Carga Horária: 15h (12 presenciais e 5 a distância) 

Público: residentes de todas as áreas
Vagas: 30

Objetivo Geral

Com base em uma dinâmica comunicativa e vivencial, a oficina destina-se à qualificação técnica 
dos professores na estratégia didático-pedagógica da meditação laica educacional para o 
desenvolvimento da inteligência emocional de seus alunos. 

Objetivos Específicos

· Treinar a didática da aplicação desta estratégia pedagógica pelos professores de qualquer 
disciplina de acordo com as disposições didático-pedagógicas presentes dentro da sua disciplina e 
adequando-a a sua realidade pedagógica. 

· Orientar o professor a considerar o seu conteúdo curricular, adequar seu tempo disponível para 
executar essa nova estratégia pedagógica e observar sua pertinência e benefício juntos aos alunos.

OFICINA 10
 O CORPO DO PROFESSOR

Professor Responsável:  Ricardo Carlos Santos Alves

Dias / Hora:   4as feiras : 19 e 26 de Março / 02 e 09 de Abril, das 14:00 às 17:00h. 
Local:  PROPGPEC

Carga Horária: 12h 
Público: residentes de todas as áreas

Vagas: 35

Objetivo:
 Capacitar docentes do PRD - CPII sobre suas posturas diante dos conteúdos, alunos, funcionários,
responsáveis,  instituições,  colegas  de  trabalho  e  diretores,  numa  reflexão  sobre  as  relações
corporais do professor com esses sujeitos, no ensino e na aprendizagem.

Conteúdo

A formação da Imagem Corporal no sujeito;

A organização tônica e a estruturação do ser humano;

Formação técnica e formação pessoal à docência;

Como me vejo diante do aluno?


