
PRD-2014: PALESTRAS e OFICINAS - CICLO 2 
 

SISTEMA DE INSCRIÇÕES: de 23 de julho a 30 de julho de 2014 
 

As inscrições nos eventos do ciclo 2 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 das PALESTRAS. Pedimos que analisem cuidadosamente suas disponibilidades para só 
realizar matrícula em eventos que certamente poderão comparecer. Além disso atentem para o 
número de vagas de cada evento. A listagem final dos inscritos por evento será divulgada após o 
fechamento do sistema na página do Programa. 
 
As horas de cada evento só são cadastradas para os Residentes com frequência mínima de 75% 
em cada evento e conceito A e/ou B atribuídos pelos respectivos professores responsáveis, 
quando for o caso. 
 
Não serão emitidas declarações de participação nos eventos. 

 
 

PALESTRA 1 
O PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 Responsável: André Gomes Dantas 

Dia / Hora: 5a. Feira: 25 de setembro das 9:00 às 12:00h. 
Local:  PROPGPEC (laboratório de informática) 

Carga Horária: 3h (setores administrativo-pedagógicos) 
Público: todas as áreas 

Vagas: 24 
 
 

PALESTRA 2 
2o. CICLO DE PALESTRAS DO MPPEB-CPII 

 Profs. Organizadores: Dra. Andrea Castro e Dr. Marco Santoro 

Palestrantes: 
Cristiane Gomes de Oliveira 

Doutoranda em Educação - PUC-Rio; 
Coordenadora Setorial na Unidade de Educação Infantil do Colégio Pedro II 

 
Jorge Luiz Marques de Moraes 

Doutor em Letras 
Professor do Colégio Pedro II - Campi EN 

Professor Colégio Militar 
 

Flávia Vieira da Silva do Amparo  
Doutora em Letras 

Professora Adjunta na UFF 
Professora do Colégio Pedro II - Diretora do MPPEB 

 

Dia / Hora: 3ª. Feira: 05 de agosto – das 13:00 às 16:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 3h 

Público: todas as áreas 

Vagas: 50 
 

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


 
 

PALESTRA 3 
CINEMA BRASILEIRO NAS ESCOLAS: DESCOBERTA E INVENÇÃO 

Prof. Responsável: Dra. Adriana Fresquet 

Dia / Hora: 3a. Feira - 19 de agosto, das 9:30h às 11h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 2h 

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 
 
 

PALESTRA 4 
INFÂNCIA E TECNOLOGIAS DIGITAIS "O QUE FAZEM AS CRIANÇAS NO FACEBOOK?"  

Prof. Responsável: Dra. Nélia Macedo 

Dia / Hora: 4a. Feira - 20 de agosto, das 18:00h às 20:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 2h 

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 
 
 

PALESTRA 5 
ORALIDADE, LEITURA, ESCRITA E LETRAMENTOS ESCOLARES 

Prof. Responsável: Dra. Ludmila Thomé de Andrade 

Dia / Hora: 3a. Feira - 26 de agosto, das 13:30h às 15:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 2h 

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 
 
 

PALESTRA 6 
LINGUAGEM E INFÂNCIA - DIÁLOGOS ENTRE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Prof. Responsável: Ma. Bruna Molisani Alves 

Dia / Hora: 3a. Feira - 09 de setembro, das 9:30h às 11:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 2h 

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 
 
 
 
 
 



 
 

PALESTRA 7 
“CICLO DE DEBATES EDUCAÇÃO COM CINEMA” - 1o. Encontro: Infância e educação 

 
O objetivo desse ciclo de debates é o de refletirmos sobre questões importantes presentes no cenário da 

educação brasileira. Em cada encontro, um filme será exibido com o intuito de contribuir para o debate sobre 

um tema relacionado ao dia-a-dia da vida de professores e estudantes. Os alunos do PRD poderão se inscrever 

nos encontros que desejarem, separadamente. 

 
Organização: Profa. Ms. Luisa Guedes 

Profas. Responsáveis: Dra. Nélia Macedo e Ma. Luisa Guedes 

Dia / Hora: 4a. Feira - 03 de setembro, das 18:00h às 21:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 3h 

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 
 

PALESTRA 8 
“CICLO DE DEBATES EDUCAÇÃO COM CINEMA” - 2o. Encontro: Laicidade e educação   

 
O objetivo desse ciclo de debates é o de refletirmos sobre questões importantes presentes no cenário da 

educação brasileira. Em cada encontro, um filme será exibido com o intuito de contribuir para o debate sobre 

um tema relacionado ao dia-a-dia da vida de professores e estudantes. Os alunos do PRD poderão se inscrever 

nos encontros que desejarem, separadamente. 
 

Organização: Profa. Ma. Luisa Guedes 

Profa. Responsável: Ma. Amanda Mendonça     

Dia / Hora: 4a. Feira - 17 de setembro, das 18:00h às 21:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 3h 

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 
 

PALESTRA 9 
“CICLO DE DEBATES EDUCAÇÃO COM CINEMA” -  3o. Encontro: Relações raciais e educação 

 
O objetivo desse ciclo de debates é o de refletirmos sobre questões importantes presentes no cenário da 

educação brasileira. Em cada encontro, um filme será exibido com o intuito de contribuir para o debate sobre 

um tema relacionado ao dia-a-dia da vida de professores e estudantes. Os alunos do PRD poderão se inscrever 

nos encontros que desejarem, separadamente. 
 

Organização: Profa. Ma. Luisa Guedes 

Profas. Responsáveis: Espec. Michelle Botelho e Ma. Priscila Bastos   

Dia / Hora: 3a. Feira - 14 de outubro, das 18:00h às 21:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 3h 

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 



PALESTRA 10 
“CICLO DE DEBATES EDUCAÇÃO COM CINEMA” -  4o. Encontro: Gênero e Educação 

 
O objetivo desse ciclo de debates é o de refletirmos sobre questões importantes presentes no cenário da 

educação brasileira. Em cada encontro, um filme será exibido com o intuito de contribuir para o debate sobre 

um tema relacionado ao dia-a-dia da vida de professores e estudantes. Os alunos do PRD poderão se inscrever 

nos encontros que desejarem, separadamente. 
 

 Organização: Profa. Ma. Luisa Guedes 

Profas. Responsáveis: Ma. Priscila Bastos e Ma. Julia Zanetti 

Dia / Hora: 3a. Feira - 21 de outubro, das 18:00h às 21:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 3h 

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 
 

OFICINA 1 
PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS 

  
Prof. Responsável: Dra. Ana Cristina Viegas e Dra. Monica de Souza Coimbra 

Dias / Hora: 5as. Feiras: 11, 18 e 25 de setembro das 14:00 às 17:00h. 
Local:  PROPGPEC (Auditório) 

Carga Horária: 9h 
Público: todas as áreas 

Vagas: 45 
 
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. 

 
 
 

OFICINA 2 
PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM E PRODUÇÃO DE MATERIAIS EM MATEMÁTICA II 

  
Prof. Responsável: Dr. Daniel F. N. Martins 

Dias / Hora: 2as. Feiras: 11 e 18 de agosto das 15:00 às 19:00h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 12h (8 presenciais e 4 a distância) 
Público:  Áreas I (Matemática) e VIII (Anos Iniciais) 

Vagas: 35 
 

Objetivos: Apresentar a Teoria Psicogenética da aprendizagem e seus fundamentos. Jeanne Piaget. 
Os objetivos dos estudos de Jean Piaget. A teoria: pressupostos básicos e principais características. 
O método: a estrutura, a função e o conteúdo. Os estágios da aprendizagem. O período escolar: as 
operações concretas. A adolescência: as operações formais. Produção de materiais em geometria 
segundo a teoria proposta por Piaget. 
 



Avaliação: haverá necessidade do residente estar presente nos dois encontros, pois 70% da 
avaliação pertencerá a dois trabalhos realizados em sala. 30% da avaliação será uma atividade 
executada em um ambiente virtual. Conceito A: acima de 90% de aproveitamento. Conceito B: entre 
70% e 89% do aproveitamento e conceito C: entre 50% e 69% do aproveitamento. 
 

Material: o residente deverá trazer para a oficina: régua, transferidor, par de esquadros, tesoura, 
cola bastão, uma folha de eva, 10 folhas de papel ofício tamanho a4, 5 folhas de papel milimetrado 
e um saco colorset. 
 
 

 
OFICINA 3 

ENSINO DE HISTÓRIA: DOCUMENTOS E TEXTOS DIDÁTICOS 

Profas. Responsáveis:  Dra. Ana Beatriz Frazão Ribeiro e Dra. Ana Maria Ribas 

Dias / Hora: 4ª. Feira (10 de setembro) e 6ª. Feira (12 de setembro) das 08:00 às 12:00h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 8h 
Público:  Residentes das áreas III, V e VI 

Vagas: 35 
 

Ementa: Tendo em vista a ampliação do conceito de documento/fonte no estudo da História, essa 
oficina problematiza a utilização de textos escritos e imagéticos sobre temas diversos do 
conhecimento histórico, sob a perspectiva do ensino-aprendizagem voltada à Educação Básica. 
Diferentes abordagens e técnicas de elaboração de materiais instrucionais. Elaboração de Atividades 
Didático-pedagógicas. 
 

Objetivos: 

- Discutir a noção de documento/fonte. 

- Instrumentalizar o professor residente na elaboração de material didático-pedagógico 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 didáticos. 
 
 

 

 

OFICINA 4 
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: ATIVIDADES DE COMPREENSÃO LEITORA- MÓDULO I 

  
Profas. Responsáveis: Drª Mônica de Souza Coimbra e Drª Cristiane Cerdera 

Dias / Hora : Sábados: - 23 e 30 de agosto -  9:00 às 12:30h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 11h (7 presenciais e 4 a distância) 
Público:  área IV (todos deverão se inscrever) 

Vagas: 17 
 

Ementa: O trabalho com a leitura nas salas de aula é, com toda certeza, levado pelos alunos para 



sua vida fora da escola. Se, por um lado, a leitura pode inserir o aluno no mercado de trabalho, uma 
vez que lhe fornece as ferramentas necessárias para o entendimento de textos em geral; por outro 
lado, ela lhe propicia a compreensão do mundo. 
Voltada para a produção de material didático, a oficina em questão visa explorar a noção de leitura 
como recurso fundamental na formação crítica do aluno. Serão, assim, trabalhadas estratégias que 
busquem a otimização do trabalho de compreensão leitora nas aulas de língua estrangeira na 
escola básica.  
 
Avaliação: Elaboração de exercícios de compreensão leitora a partir da noção de leitura crítica e do 
emprego das estratégias de leitura exploradas na oficina. 

 

 
OFICINA 5 

CONSTRUÇÃO DE QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

  
Profa. Responsável: Drª Mônica de Souza Coimbra 

Dias / Hora: Sábado: - 11 de outubro  -  9:00 às 13:00h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 4h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 35 
 

Ementa: A elaboração de itens de múltipla escolha requer que o elaborador tenha domínio tanto da 
área de conhecimento a ser avaliada quanto dos PROCEDIMENTOS TÉCNICOS que envolvem a 
construção desses itens. A presente oficina parte de um estudo das orientações presentes no GUIA 
DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ITENS, documento publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas (INEP), órgão responsável pela elaboração e aplicação de avaliações nacionais em larga 
escala da educação brasileira. 
 
Avaliação: Construção de itens de múltipla escolha segundo as matrizes de referência e as 

habilidades previstas para o Exame Nacional do ensino Médio (ENEM). 

 

OFICINA 6 

TÓPICOS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA 

  
Profa. Responsável: Ma. Marcia Rodrigues Pereira 

Dia / Hora: 2a. Feira: - 04 de agosto -  14:00 às 16:00h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 4h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 35 

 

Ementa: Conceitos básicos em Ciências da Natureza. Os conceitos centrais de matéria e energia em 

uma abordagem voltada para as Ciências da Natureza, com a possibilidade de ser utilizada como 

eixo temático em diferentes disciplinas na Educação Básica, em termos interdisciplinares. 

 

Objetivos: Discutir os conceitos principais e mais notáveis em Ciências da Natureza, como ciclo de 



matéria e fluxo de energia, com abordagem voltada para a base dos conceitos, de forma acessível, 
visando possibilitar, entre outros, a construção de um processo interdisciplinar. Elaborar, como 
produto final das discussões, propostas de trabalho voltadas para o ensino dos conceitos tratados. 
 

OFICINA 7A 
OFICINA DA VOZ 

Profa. Responsável: Ma. Martha Yusnne de Almeida 

Dia / Hora: 4a. Feira: - 13 de agosto -  9:00 às 12:00h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 3h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 20 

Ementa: A oficina de voz buscará, através de conscientização vocal e exercícios de ressonância, res-
piração, aquecimento e impostação, melhorar as condições vocais dos docentes. 

Objetivos: Levar o docente a ter suporte vocal adequado para o cotidiano de sala de aula. 

 

OFICINA 7B 

OFICINA DA VOZ 

Profa. Responsável: Ma. Martha Yusnne de Almeida 

Dia / Hora: 4a. Feira: - 20 de agosto -  14:00 às 17:00h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 3h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 20 

 

Ementa: A oficina de voz buscará, através de conscientização vocal e exercícios de ressonância, res-
piração, aquecimento e impostação, melhorar as condições vocais dos docentes. 

Objetivos: Levar o docente a ter suporte vocal adequado para o cotidiano de sala de aula 

 

 

OFICINA 7C 

OFICINA DA VOZ 

Profa. Responsável: Ma. Martha Yusnne de Almeida 

Dia / Hora: 4a. Feira: - 27 de agosto -  14:00 às 17:00h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 3h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 20 

 

Ementa: A oficina de voz buscará, através de conscientização vocal e exercícios de ressonância, res-
piração, aquecimento e impostação, melhorar as condições vocais dos docentes. 

Objetivos: Levar o docente a ter suporte vocal adequado para o cotidiano de sala de aula 

 

 



OFICINA 8 

O CONFLITO DO ORIENTE MÉDIO 

Profa. Responsável: Dra. Esther Kuperman 

Dias / Hora: 6as. Feiras: - 03, 10, 17 e 24 de outubro -  13:30 às 16:30h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 12h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 35 

 

Ementa: 

I – Antecedentes – a região do Oriente Médio nos Séculos XIX e XX. 
II – A conjuntura após a 2ª Guerra e o surgimento dos conflitos 
III – As guerras, a ocupação e a Intifada 
IV – Perspectivas 
 
 

OFICINA 9 
PATRIMÔNIO, PEDAGOGIA DE PROJETOS E ENSINO DE HISTÓRIA 

Profas. Responsáveis: Dra. Ana Beatriz Frazão Ribeiro e Dra. Beatriz Boclin Marques dos Santos 

Dias / Hora / Local:  4a  Feira -  20 de agosto de 8:00h a 12:00h – PROPGPEC 
    5a  Feira -  21 de agosto de 13:00h a 17:00h – NUDOM (Centro) 

Carga Horária: 8h 

Público:  todas as áreas 

Vagas: 35 

 

Ementa: A educação patrimonial e sua importância na educação formal. A prática da pedagogia de 

projetos como perspectiva pedagógica tendo a Escola como objeto de estudo patrimonial. O 

trabalho com projetos na Escola tem como base os documentos que fundamentam a reforma 

educacional brasileira da década de 90: Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB Lei no 9.394 de 

20 de dezembro de 1996) e Parâmetros Curriculares Nacionais. A ideia apresentada é de organizar 

o currículo com vistas a fazer a articulação entre mais de uma área do conhecimento ou dentro de 

uma única área, possibilitando a compreensão dos diferentes elementos que compõem a realidade. 

Nessa perspectiva a concepção de interdisciplinaridade se encontra também presente nos 

documentos que compõem a reforma brasileira, sendo entendida como uma prática pedagógica 

capaz de relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudo, pesquisa e ação. 

 Objetivos:   
(a) Discutir a importância da educação patrimonial. 
(b)  Instrumentalizar o professor residente na elaboração de projeto pedagógico. 
(c) Apresentar diferentes práticas de trabalho com patrimônio. 

 

 

 

 

 

OFICINA 10 



ALFABETIZAÇÃO DISCURSIVA E SUA DIDÁTICA: RECRIANDO PRÁTICAS E CONCEPÇÕES 

Profas. Responsáveis: Ma. Luísa Guedes e Ma. Aline Lanzillotta 

Dias / Hora:  3as. Feiras: 7, 14, 21 e 28 de outubro das 14:00 às 17:00 horas: 
Local: PROPGPEC 

Carga Horária: 12h 

Público:  Residentes da área dos Anos Iniciais (Área VIII) e Língua Portuguesa (Área III) 
Vagas: 25 

 

Ementa: Alfabetização e letramento. Concepções de linguagem. Oralidade e escrita: gêneros na es-

cola. 

Objetivos: Refletir sobre os processos de aquisição da leitura e da escrita numa perspectiva dialógica. 
Analisar e elaborar propostas de alfabetização, leitura e escrita na escola. 

 

OFICINA 11 
OFICINA DE CINEMA E EDUCAÇÃO 

Profas. Responsáveis: Clarissa Nanchery e Ma. Luisa Guedes 

Dia / Hora:  6a. Feira: 17 de outubro das 14:00 às 17:00 horas 

Local: PROPGPEC 

Carga Horária: 3h 

Público:  Residentes de todas as áreas 

Vagas: 25 

 

Ementa: Concepções sobre Cinema e Educação. As possibilidades do cinema como arte no fazer 

cotidiano. Atividades pedagógicas com cinema para crianças e adolescentes. 

Objetivo: Promover a reflexão sobre uma pedagogia do cinema e suas possibilidades formativas na 
escola. 
 

OFICINA 12 
FAMÍLIAS DE FUNÇÕES REAIS DE VARIÁVEL REAL – UM OLHAR GRÁFICO 

 
Profa. Responsável: Ma. Rachel Bergman Fonte 

  
Dias / Hora:  3as. Feiras: 02, 09 e 16 de setembro das 14:00 às 17:00 horas 

Local: PROPGPEC (Laboratório de Informática) 
Carga Horária: 9h 

Público:  Residentes da Área I (Matemática) 
Vagas: 24 

 

Objetivos: Explorar o estudo das famílias de funções reais através da composição de funções com 

abordagem gráfica utilizando translações horizontais e verticais, contrações e expansões horizon-

tais e verticais uniformes e reflexões, visando um aprofundamento por parte do professor no en-

sino das funções reais de variável real no Ensino Médio. 

 

 

OFICINA 13 
MEDITAÇÃO LAICA EDUCACIONAL PARA UMA EDUCAÇÃO EMOCIONAL 



Profa. Responsável: Espec. Claudia Maria de Luca 

Dias / Hora:  4as. Feiras: 27 de agosto, 03, 10, 17 e 24 de setembro (neste dia a aula é ON-LINE) 
das 15:00 às 18:00 horas 

Local: PROPGPEC (exceto no dia 24 de setembro) 
Carga Horária: 15h 

Público:  Residentes de todas as Áreas 

Vagas: 35 

 

Ementa: Meditação Laica para uma educação emocional: conceitos de emoção e regulação emoci-
onal. Mente racional e mente emocional (Goleman, 1995). A prática da meditação para a regulação 
emocional. Diferença entre Meditação e Meditação Laica Educacional. A prática da Meditação Laica 
e seus comprovados benefícios mesmo dentro da carga horária curricular. A função social da edu-
cação emocional (competências sócio emocionais) segundo os conceitos de sujeito cognoscente 
(Morin, 2009), e os quatro pilares para a educação para o século XXI. (Dellors, 1996). Treino e es-
quema da técnica. Inclui uma aula on line. 
 

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: 

 Fundamentar teoricamente os conceitos apresentados. 

 Treinar a didática da aplicação desta estratégia pedagógica pelos professores de qualquer 

disciplina de acordo com as disposições didático-pedagógicas presentes dentro da sua disci-

plina 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. 

 Orientar o professor a participar de aulas on line. 

 

  


