
 
 

PRD-2014: EVENTOS - CICLO 3 
 

SISTEMA DE INSCRIÇÕES: de 17 de outubro (a partir das 16:00h) a 26 de outubro de 2014 
 

As inscrições nos eventos do ciclo 3 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 5 oficinas 

além das PALESTRAS. Pedimos que analisem cuidadosamente suas disponibilidades para só realizar 
inscrição em eventos que certamente poderão comparecer. Além disso atentem para o número de 
vagas de cada evento. O sistema permite verificar os inscritos em cada evento no ato da inscrição.  
A listagem final dos inscritos por evento é divulgada após o fechamento do sistema na página do 
Programa. A solicitação de inscrição não garante a inscrição definitiva uma vez que é função das 
vagas por evento.  
As horas de cada OFICINA só são cadastradas para os Residentes com frequência mínima de 75% e 
conceito A e/ou B atribuídos pelos respectivos professores responsáveis. As horas das PALESTRAS 
são cadastradas em função da presença dos inscritos. 
 
Não serão emitidas declarações de participação nos eventos. 
 
Neste ciclo acontecerá também o I SEMINÁRIO MULTIDISCIPLINAR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
DOCENTE: SABERES DOCENTES EM DEBATE. Este evento terá inscrição diferenciada a ser feita na 
partir da página do colégio (www.cp2.g12.br) a partir do dia 03 de novembro até o dia 23 de 
novembro de 2014. O seminário tem vagas limitadas. 
 

Dia / Hora: 28 de novembro (das 8:00 às 18:00) e 29 de novembro (das 8:30h às 13:30h) 
Local:  PROPGPEC (Salas e Auditório) 

Carga Horária: 15h  
Público: Residentes de Todas as Áreas 

Todos os Residentes 2014 devem se inscrever! 
 

A participação no SEMINÁRIO será computada na área de formação continuada e dividida em três 
turnos com lista de presença em cada um deles. (5h cada: 28/11 – 8:00h às 13:00h, 28/11– 13:00h 
às 18:00h e 29/11 – 8:30h às 13:30h).  Este evento terá certificado de participação. 

 
EVENTOS DO SISTEMA DE INSCRIÇÃO COM ABERTURA NO DIA 17/10/14: 

 
PALESTRA 1 

ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO  
Responsável: Simone Alves da Silva 

Dia / Hora: 2a. feira: 01 de dezembro de 2014 das 14:00 às 17:00h 

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

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 

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


 
EMENTA: Apresentação dos aspectos teóricos das normas técnicas (NBR 6027, 6028, 6033, 6034, 10719, 12225, 14724 
e 15287) que orientam a estrutura do trabalho acadêmico e explicação dos elementos que a compõem: pré-textuais, 
textuais, pós-textuais. 
Objetivo: Proporcionar ao aluno os conhecimentos básicos para apresentação de trabalhos acadêmicos. E contribuir na 
padronização dos trabalhos (memorial circunstanciado, produto final e TCC) desenvolvidos pelos alunos da PROPGPEC. 
Metodologia: Aula expositiva apoiada em slides no Power point. Discussão sobre os temas abordados na ementa para 
esclarecer dúvidas.           
Programa:  
Módulo I:  Elementos que compõem a parte pré-textual, normas e formatação; 
Módulo II: Elementos textuais. Aspectos que devem ser considerados na elaboração da introdução, desenvolvimento e 
conclusão. Normas técnicas. 
Módulo III: Elementos pós-textuais, normas técnicas e formatação. 

 
PALESTRA 2 

REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO  
Responsável: Simone Alves da SIlva 

Dia / Hora: 3a. feira: 02 de dezembro de 2014 das 14:00 às 17:00h 

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

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 

EMENTA: Apresentação dos aspectos teóricos das normas técnicas (NBR 6023, 6033, 14724 e 15287) e dos requisitos 
formais estabelecidos em normas, que orientam a apresentação física textual dos trabalhos acadêmicos. 
Objetivo: Proporcionar ao aluno os conhecimentos básicos para formas de apresentação adequadas de trabalhos 
acadêmicos (memorial circunstanciado, produto final e TCC) desenvolvidos pelos alunos da PROPGPEC. 
Metodologia: Aula expositiva apoiada em slides no PowerPoint. Discussão sobre os temas abordados na ementa para 
esclarecer dúvidas. Exercícios.           
Programa:  
Módulo I: Elementos que compõem as Formas de Apresentação; 
Módulo II: Normalização e Formatação do texto. 
Módulo III: Outros elementos de Apresentação: paginação, numeração progressiva, siglas, equações e fórmulas, 
ilustrações e tabelas. 
 

PALESTRA 3 
NORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS: APLICAÇÃO DAS NORMAS RETLATIVAS ÀS CITAÇÕES EM 

DOCUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS: NBR 10520:2002  
Responsável: Tatyana Marques de Macedo Cardoso 

Dia / Hora: 3a. feira:  09 de dezembro de 2014 das 10:00 às 13:00h 

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

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 
EMENTA: Normalização de documentos: aspectos teóricos; organismos internacionais, regionais e nacionais de 
normalização. Normas técnicas: processo de produção e distribuição. Normatização de documentos: aplicação das 
normas relativas às citações em documentos (NBR 10520:2002).  
OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno conhecimentos teóricos e práticos sobre a normalização de documentos, objetivando 
a sua capacitação para aplicar as normas de documentação da ABNT, especificamente a NBR 10520:2002 (Citações em 
documentos). 
METODOLOGIA: Aulas expositivas dialogadas sobre o tema mencionado na ementa do curso, apoiadas pelo Microsoft 
Office PowerPoint. Aulas práticas (exercícios) para trabalhar interativamente com os estudantes, objetivando a 
sistematização e a fixação dos conteúdos. Será disponibilizado para os alunos do curso a NBR 10520:2002 para estudo e 
discussão em sala de aula. 



Programa:  
Módulo I: Citação. Dicas e Regras. Indicação de autoria. Tipos de citação. Modelos de citação. 
Módulo II: Formatação das referências. Tipos de ordenações – numérica e autor data. Alguns casos. Nota de rodapé. 
Notas de referência e expressões latinas. Notas explicativas. 
Módulo III: Exercícios.  

 
PALESTRA 4 

ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS  
Responsável: Priscila de Assunção Barreto Côrbo 

Dia / Hora: 2a. feira:  15 de dezembro de 2014 das 14:00 às 17:00h 

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

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 
EMENTA: Apresentação dos aspectos teóricos das normas técnicas (NBR 6023, 6033, 14724 e 15287) que orientam a 
elaboração e apresentação de referências. 
 OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos para elaboração de referências para apresentação em 
trabalhos acadêmicos (memorial circunstanciado, produto final e TCC) desenvolvidos pelos alunos da PROPRPEC. 
METODOLOGIA: Aula expositiva apoiada em slides no PowerPoint. Discussão sobre os temas abordados na ementa para 
esclarecer dúvidas. Exercícios. 
Programa:  
Módulo I: Conceitos. 
Módulo II: Transcrição dos elementos que compõem as referências. 
Módulo III: Normalização e apresentação de referências: materiais convencionais, materiais especiais e de documentos 
eletrônicos.  
 

PALESTRA 5 
ARTIGO EM PUBLICAÇÃO PERIÓDICA CIENTÍFICA IMPRESSA: APRESENTAÇÃO  

Responsável: Priscila de Assunção Barreto Côrbo 

Dia / Hora: 3a. feira:  16 de dezembro de 2014 das 14:00 às 17h 

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

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 
EMENTA: Apresentação dos aspectos teóricos da norma técnica NBR 6022 e normas correlatas (NBR 6023, NBR 6024, 
NBR 6028, NBR 10520). 
Objetivo: Proporcionar aos alunos da PROPGPEC os conhecimentos básicos para normalização de artigos científicos e 
orientá-los a respeito dos elementos que constituem o artigo em publicação periódica. 
Metodologia: Aula expositiva apoiada em slides no Powepoint. Análise de artigos científicos dos principais periódicos 
da área. Discussão sobre o tema abordado na ementa para esclarecer dúvidas.           
Programa: 
Módulo I:  Conceituação. 
Módulo II: Elementos textuais. Normas técnicas. 
Módulo III: Exemplos. 

 
PALESTRA 6 

COACHING INTEGRAL: UM CAMINHO PARA O SUCESSO COM EQUILÍBRIO DOS PLANOS PESSOAL, 
SOCIAL E PROFISSIONAL EM NOSSAS VIDAS. 

Responsável: Me. Eugenio Da Silva Corrêa 

Recursos necessários: aparelhagem de multimídia 

Dia / Hora: 4a. Feira: 03 de dezembro das 9:00h às 12:00h. 
Local:  PROPGPEC (Auditório)  



Carga Horária: 3h  
Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 

 Descrição: Coaching é uma metodologia que visa facilitar pessoas em processos que busquem atualizações e mudanças 

de percepções e comportamentos para seu crescimento e consecução de metas, apoiando-as para saírem de um “estado 
atual” e alcançarem um “estado desejado”. O Coaching Integral, inclui em seu modelo de intervenção, integradamente 
aos conhecimentos, técnicas, estratégias e ferramentas convencionais de Coaching, fundamentadas em diferentes áreas 
de estudo, dentro das ciências modernas, também recursos e experiências vivenciais oriundas das chamadas, hoje, 
Ciências Complementares e Práticas Holísticas, contemplando integradamente, nos limites de adequação próprios a 
cada caso, as competências relacionadas aos canais físico, intelectual, emocional, social e espiritual. 

 
PALESTRA 7 

CORPO, ESPAÇO E REPRESENTAÇÃO: A ESCOLA COMO LABORATÓRIO EXPERIMENTAL  
Prof. Responsável: Prof. Me. Raphael Couto 

Dia / Hora: Sábado: 22 de novembro de 2014 das 10:00 às 13:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 3h 

Público: todas as áreas 

Vagas: 60 
 

Descrição:  A palestra pretende pensar as relações entre corpo e imagem a partir de dois caminhos: o deste no 
pensamento de arte, a partir de uma reflexão filosófico-histórica do corpo na arte moderna e contemporânea sobretudo, 
e de um segundo corte, apresentando essa reflexão sobre corpo e espaço nas ações educativas, focando em uma 
experiência em processo com alunos do quinto ano do Ensino Fundamental do Campus São Cristóvão I, na disciplina de 
Artes Visuais,  na produção de imagens mecânicas (fotografia e vídeo). Pretendo refletir sobre a escola como espaço de 
criação, onde o corpo e a própria imagem dialogam com o espaço arquitetônico da escola, numa leitura não-
convencional. Como se posicionam e se comportam esses corpos ao produzirem imagens em diálogo com a paisagem? 
Que escolas podem ser vistas e revistas a partir do olhar das crianças? Como esse diálogo se dá com a produção de arte 
contemporânea, onde a fotografia e o vídeo têm papel essencial na criação e na documentação de ações e propostas 
conceituais? E, por fim, que caminhos no ensino da arte (desta como ‘exercício experimental da liberdade’ nas famosas 
palavras de Mário Pedrosa) podem ser pensados, repensados e inventados dentro de uma ideia do educador como 
criador e propositor, assim como todo artista. 

 
PALESTRA 8 

ALGUMAS TENDÊNCIAS RELACIONADAS AO ENSINO E À APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NA 
ESCOLA BÁSICA 

 Professor Responsável: Dr. Paulo Jorge M. Teixeira 

Material necessário: Data-Show, quadro branco, canetas e apagador. 
Endereço de mail: pjcpii@yahoo.com.br 

Local:  PROPGPEC (sala) 
Dias e Horários: 5a. feira: 30 de outubro, das 15:00h às 18:00 h. 

Carga horária: 03 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 35 residentes 

 
A palestra objetiva propor reflexões acerca de questões relativas ao ensino e à aprendizagem de Matemática por meio 
da metodologia de Resolução de Problemas, tomando como referencial teórico a Teoria das Situações Didáticas, de Guy 
Brousseau. Apresentam-se caracterizações acerca da utilização dessa teoria quando sequências didáticas são preparadas 
para permitir autonomia do educando na construção de seus saberes e proporciona condições favoráveis ao professor  
de se preparar para elaborar, aplicar, acompanhar e realizar análises, nas quais o aluno é convidado a construir saberes 
relativo a um conteúdo matemático, sem a interferência direta do professor nessa construção. O processo de Resolução 
de Problemas em Matemática envolve quatro aspectos de conhecimentos: Conhecimento de fatos, algoritmos e da  



Matemática em geral que cada indivíduo possui; Conhecimento de estratégias de RP, também conhecidas por estratégias 
heurísticas; Conhecimento de estratégias de verificação (controle), relacionadas com a forma como o indivíduo utiliza e 
gere a informação que está ao seu alcance; Sistemas de concepções/pré-conceitos, que se relacionam à visão que cada 
um tem de si próprio, da Matemática, dos problemas e do mundo em geral. 

 
PALESTRA 9 

UMA INVESTIGAÇÃO FORMATIVA CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA COM A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE ANÁLISE COMBINATÓRIA: 

ANÁLISE DOS DADOS 
Professor Responsável: Dr. Paulo Jorge M. Teixeira 

Material necessário: Data-Show, quadro branco, canetas e apagador. 
Endereço de mail: pjcpii@yahoo.com.br 

Local:  PROPGPEC (sala) 
Dias e Horários: 5a. feira: 30 de outubro, das 18:00h às 21:00 h. 

Carga horária: 03 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 35 residentes 

 
A palestra será um recorte da análise dos resultados de uma pesquisa que envolveu a formação continuada de 20 
professores que ensinam Matemática na Educação Básica relacionada aos saberes necessários a um professor para 
ensinar conceitos de Análise Combinatória para alunos do Ensino Fundamental, priorizando não usar fórmulas. Os 
propósitos foram o de identificar conhecimentos de conteúdo, conhecimentos pedagógicos de conteúdo e 
possibilidades de (re) significar práticas relativas ao ensino e aprendizagem desses conceitos, valendo-se do 
desenvolvimento do raciocínio combinatório para a construção e exploração de representações gráficas para resolver 
alguns tipos de problemas de contagem, obtendo todas as possibilidades que atendem à solução e, em seguida, contá- 
las diretamente. Utilizou-se a metodologia Design Experiments, segundo Cobb et al (2003), para atender propósitos 
relacionados a responder à questão de pesquisa. O foco da pesquisa foram os conhecimentos profissionais de domínio 
do professor com apoio nas categorias estabelecidas por Shulman (1986, 1987) quanto aos conhecimentos de conteúdo 
específico, pedagógico e curricular. 
 

PALESTRA 10 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Professor Responsável: Dr. Paulo Jorge M. Teixeira 

Material necessário: Data-Show, quadro branco, canetas e apagador. 
Endereço de mail: pjcpii@yahoo.com.br 

Local:  PROPGPEC (sala) 
Dias e Horários: 5a. feira: 27 de novembro, das 15:00h às 18:00 h. 

Carga horária: 03 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 35 residentes 
 
A palestra objetiva propor reflexões acerca de questões relativas à formação continuada de professores que ensinam 
Matemática na Educação Básica, sobas perspectivas de Shulman (1986, 1987), Zeichner (1993, 2003, 2008) e Schön 
(1983).Pesquisas de Shulman (1986, 1987) buscam identificar os saberes aos quais os professores devem se apropriar 
quando de sua formação inicial e quando da atuação docente em formação continuada. Pesquisas recentes têm 
identificado o trabalho colaborativo existente entre professores da Educação Básica e de Universidades; professores da 
Educação Básica entre si e também entre professores e alunos, como uma possibilidade atraente para a busca da 
formação e o desenvolvimento profissional dos professores. No seio dos grupos colaborativos, inserem-se as reflexões 
dos professores em relação à suas práticas docentes e aos conhecimentos matemáticos para o desenvolvimento destas. 
Essas pesquisas encontram em Schön (1983) uma referência a respeito da importância do trabalho reflexivo durante as 
formações: inicial e continuada de professores, como as ocorridas nos Estados Unidos na década de 80.Conforme Schön 
(1983), a prática profissional reflexiva de um professor é constituída de momentos durante os quais ele constrói seus 



conhecimentos, ou seja, ela pressupõe a necessidade de se reconhecer, do conhecimento na ação e do conhecimento 
na experiência como componentes dessa prática reflexiva que considera, por sua vez, três dimensões ao longo das 
reflexões: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. Assim, a partir dos anos 80 a 
denominação de “professor reflexivo” propagou-se na esfera educacional sob a influência da teoria de Donald Schön 
(1983) e os trabalhos de Zeichner (1993, 2003, 2008). 
 

PALESTRA 11 
JOGO DE QUADROS NA PERSPECTIVA DE RÉGINE DOUADY 

Professor Responsável: Dr. Paulo Jorge M. Teixeira 

Material necessário: Data-Show, quadro branco, canetas e apagador. 
Endereço de mail: pjcpii@yahoo.com.br 

Local:  PROPGPEC (sala) 
Dias e Horários: 5a. feira: 27 de novembro, das 18:00h às 21:00 h. 

Carga horária: 03 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 35 residentes 

 
A palestra objetiva propor reflexões acerca de questões relativas à necessidade ou não de mudança de quadros em 
alguns exemplos de conteúdos matemáticos abordados por professores que ensinam Matemática na Educação Básica, 
sob a perspectiva de Régine Douady.Muitas vezes - particularmente em geometria - quando um problema é proposto  
há necessidade de se mudar de contexto no qual ele é apresentado de modo a poder resolvê-lo. A essa passagem de 
um contexto para outro Régine Douady chama de mudança de quadro (Jogo de quadros). Por vezes, fazer uma mudança 
de quadro pode facilitar a resolução de um problema e/ou ajudar na compreensão de certo procedimento, inclusive 
quanto à prova de sua validade. Nesta palestra vamos apresentar quatro exemplos, em distintos contextos, e relacioná-
los às caracterizações acerca do Jogo de quadros, não como necessidade para resolver um problema, mas para mostrar 
que em outro contexto cada um deles ganha outros olhares, seja para a melhor compreensão dos procedimentos 
envolvidos, seja para dimensionar o alcance dos conceitos. 
 

PALESTRA 12 
TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS NA PERSPECTIVA DE GÉRARD VERGNAUD. 

 Professor Responsável: Dr. Paulo Jorge M. Teixeira 

Material necessário: Data-Show, quadro branco, canetas e apagador. 
Endereço de mail: pjcpii@yahoo.com.br 

Local:  PROPGPEC (sala) 
Dias e Horários: 3a. feira: 25 de novembro, das 18:00h às 21:00 h. 

Carga horária: 03 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 35 residentes 

 
A palestra objetiva propor reflexões acerca de questões relacionadas com o ensino e a aprendizagem de alguns conceitos 
matemáticos abordados por professores que ensinam Matemática na Educação Básica à luz da Teoria dos Campos 
Conceituais, segundo pressupostos de Gérard Vergnaud.Para tal o autor vai apresentar resultados de uma pesquisa que 
empreendeu, e que teve como sustentação teórica a Teoria dos Campos Conceituais deVergnaud (1991), a qual, por sua 
vez, leva em conta uma série de fatores que influenciam e interferem no ensino e na aprendizagem de conteúdos 
matemáticos quando se procura identificar, formar e desenvolver determinado conceito a partir da tríade: S - conjunto 
de diferentes situações que permitem explorar diferentes significados para um dado conceito, de maneira que ele passe 
a ser significativo para o aluno, I - conjunto de invariantes (objetos, relações entre si e propriedades, relacionando-os 
entre si) que podem ser identificados e usados de modo a analisar e compreender as situações e R-conjunto de 
diferentes representações que podem ser usadas para identificar os invariantes presentes na situação e, deste modo, 
poder representar as situações e os mecanismos necessários para utilizar esses invariantes de maneiras diversas. 

 
 
 



PALESTRA 13 
INCLUSÃO EM EDUCAÇÃO: A FORMAÇÃO PARA A DIFERENCIAÇÃO. 
 Professor Responsável: Ma. Erika  Souza Leme e Ma. Marta Guedes 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Dias e Horários: 6a. feira: 06 de fevereiro de 2015, das 9:00h às 12:00 h. 

Carga horária: 03 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 60 residentes 

 
PALESTRA 14 

LITERATURA INFANTIL E EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS: CONVERSAS POSSÍVEIS 

 Professor Responsável: Ma.  Sônia Vinco 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Dias e Horários: 3a. feira: 09 de dezembro de 2014, das 14:00h às 16:00 h. 

Carga horária: 02 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 60 residentes 

 
PALESTRA 15 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Professor Responsável: Fábio Fabrício Fabretti - biógrafo 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Dias e Horários: 2a. feira: 01 de dezembro de 2014, das 9:00h às 12:00 h. 

Carga horária: 03 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 60 residentes 

Ementa: Introdução às técnicas literárias e não literária. Noções diferenciadas entre produção narrativa, 
descritiva e dissertativa. Estéticas literárias de prosa, poesia e roteiro. Técnicas formal e informal para a 
produção de textos. Diferentes formas de pesquisas de campo e virtual. Tipologias de criação e inspiração a 
partir do real e referencias. Atividades para desbloqueio criativo. 

PALESTRA 16 
COMO IDENTIFICAR E COMBATER MONSTROS ASSUSTADORES  

Professor Responsável: Felipe Campos - ilustrador 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Dias e Horários: 4a. feira: 03 de dezembro de 2014, das 14:00h às 17:00 h. 

Carga horária: 03 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 60 residentes 

Ementa:  O que é o terror? Por que gostamos de histórias de terror? Como lidamos com o medo? Medo/co-
ragem. Clássicos: Drácula, Frankenstein, O médico e o monstro. Os contos de fadas. Moral.  As diferentes 
versões. Características de histórias de terror para crianças e jovens. Como escrever uma história de terror. 
Prática: O que é necessário para criar um monstro. 

 

 

 



OFICINA 1 
ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

 
Professor Responsável: Dra. Simone da Silva Salgado 

Dias e Horários: 3as. feiras: 11 e 18 de novembro, das 14:00h às 17:00 h. 
Local: PROPGPEC (sala) 

Carga horária: 2 encontros de 3 horas + exercício 03 horas (total: 09 horas) 
Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 40 residentes 

 
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: Estilos de Ensino. Objetivos e conteúdos do ensino. Currículo e Planejamento 
anual. Tarefa de aula: exposição oral em grupo sobre a aplicação de estratégias didáticas no 
cotidiano. 

 
 

OFICINA 2 
LITERATURA E OUTRAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Professor Responsável: Dra. Ana Cristina Coutinho Viegas  

Dias e Horários: 3as. feiras: 04 e 11 de novembro, das 14:00h às 17:00 h. 
Local: PROPGPEC (sala) 
Carga horária: 06 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 40 residentes 

 
Ementa: Abordagem de diferentes gêneros literários na escola básica. Relações da literatura com 
outras manifestações artísticas e culturais. O trabalho multidisciplinar com o texto literário. 
 
Objetivos: Discutir a pertinência do ensino de literatura na escola atual. Avaliar o papel da linguagem 
literária no ensino de diferentes disciplinas do currículo e na formação do leitor crítico.  

 
 

OFICINA 3 
ENSINO-APRENDIZAGEM DE GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS: TEORIAS E MÉTODOS 

Professora Responsável: Dra. Alda Maria Coimbra Aguilar Maciel 
Dias / Hora: 4ª. Feira (19/11) e 6ª. Feira (21/11), das 9:00h às 12:00h 

Local: PROPGPEC (sala) 
Carga Horária: 6h 

Público: residentes de todas as áreas 

Vagas: 30 
 
Ementa: O conceito de gênero e a análise de diferentes classificações e visões teóricas. Gêneros 
digitais e o hipertexto. Ensino de línguas materna e estrangeiras através de modelo didático com 
base na concepção de gênero e em consonância com os PCNs. Elaboração de sequências didáticas.  

 
 
 
 



OFICINA 4 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM MULTIMODALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR 

Professora Responsável: Alda Maria Coimbra Aguilar Maciel 
Dias / Hora: 2ª. Feira (01/12) e 6ª. Feira (05/12), das 9:00h às 12:00h 

Local: PROPGPEC (sala) 
Carga Horária: 6h  

Público: residentes de todas as áreas 

Vagas: 30 

 
Ementa: Conceito de multimodalidade e principais linhas teóricas de análise do texto multimodal. 
Abordagem do texto visual na perspectiva do letramento visual e multiletramento. Estudo da 
linguagem visual em materiais pedagógicos, impressos e digitais. Produção e análise de textos 
multimodais com foco no processo ensino-aprendizagem na escola básica.  

 
OFICINA 5 

ANÁLISE COMBINATÓRIA: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE CONTAGEM A PARTIR DE 
ESTRUTURAS DISCRETAS  

Professores Responsáveis: Me. Alexandre, Me. Claudio Dias, Me. Renato de Carvalho Alves 

Dias / Hora: Sábados (08/11, 22/11 e 06/12) das 9:00 às 12:00h  
Local: PROPGPEC (Laboratório e sala) 

Carga Horária: 18h (9 presenciais e 9 a distância – Plataforma Moodle) 
Público: residentes da área I e VIII 

Vagas: 30 

 

Objetivo: Propiciar aos professores residentes do Colégio Pedro II a oportunidade de discussão das 

diferentes estratégias de resolução de problemas a partir do raciocínio combinatório. 

 
1º Encontro (Alexandre) 

- Princípio Aditivo x Princípio Multiplicativo; Agrupamentos Finitos (1h30 min.) 

- Intervalo (10 min.) 

- Plataforma Moodle (1h20 min) 

2º Encontro (Renato) 

- Agrupamentos sem repetição de elementos (1h30min.) 

- Intervalo (10 min.) 

- Atividade Prática (1h20 min.) 

3º Encontro (Cláudio) 

- Agrupamentos com repetição de elementos (1h30min.) 

- Intervalo (10 min.) 

- Atividade Prática (1h20 min.) 

 
OFICINA 6A 

OFICINA DA VOZ 

Profa. Responsável: Ma. Martha Yvonne de Almeida 

Dia / Hora: 5a. Feira: - 06 de novembro das 14:00 às 17:00h. 
Local:  PROPGPEC (sala) 

Carga Horária: 3h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 30 

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 6B 

OFICINA DA VOZ 

Profa. Responsável: Ma. Martha Yvonne de Almeida 

Dia / Hora: 5a. Feira: - 13 de novembro de 2014 das 14:00 às 17:00h. 
Local:  PROPGPEC (sala) 

Carga Horária: 3h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 30 

 

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 6C 

OFICINA DA VOZ 

Profa. Responsável: Ma. Martha Yvonne de Almeida 

Dia / Hora: 5a. Feira: - 27 de novembro de 2014 -  9:00 às 12:00h. 
Local:  PROPGPEC (sala) 

Carga Horária: 3h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 30 

 

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 7 

ENTRE O BIOLÓGICO E O SOCIAL: REFLEXÕES EM PROL DA HUMANIDADE 

Professora Responsável: Ma. Marcia Rodrigues Pereira 

Dia / Hora / Local: 4a. Feira – 10/12/2014 das 14:00 às 18:00h 

Local: PROPGPEC (sala) 
Carga horária: 4h 

Público: Residentes de todas as áreas. 
Vagas: 35 

 
Ementa: Proposta de reflexão acerca dos conhecimentos científicos sobre o ser humano e sua 
evolução biológica e aspectos sociais e culturais presentes nas sociedades humanas. 
 
Objetivos: Discutir os conceitos principais relativos ao ser humano e sua evolução biológica e 
aspectos da cultura humana, procurando analisar argumentos que possam contribuir para dirimir o 
embate entre o biológico e o cultural. Com abordagem voltada para a base dos conceitos biológicos, 
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 
tópicos tratados. 



 
OFICINA 8 

A LAICIDADE NA EDUCAÇÃO: A LAICIDADE DO ESTADO COMO PRINCÍPIO DA EDUCAÇÃO EM 
DIREITOS HUMANOS 

Professora Responsável: Ma. Silzane de Almeida Carneiro 

Professores Convidados: Me. Carlos Eduardo Oliva e Ma.Amanda de Mendonça 

Dia / Hora / Local: 4as. Feiras – 05-12-19 e 26 de novembro de 2014 das 18:30 às 21:30h 

Local: PROPGPEC (sala) 
Carga horária: 12h 

Público: Residentes de todas as áreas. 
Vagas: 35 

 
Ementa: A laicidade do Estado como um dos princípios da Educação em Direitos Humanos. A laicidade na 
Educação na Constituição Federal de 1988. O que é laicidade e o que é a escola pública laica. Teses 
equivocadas sobre a laicidade do Estado. A laicidade na Educação no Rio de Janeiro contemporâneo: 
avanços e retrocessos. A segunda onda laica no Brasil contemporâneo.  O Observatório da Laicidade na 
Educação como instrumento para o professor.   
 
OBJETIVOS: 
– Apresentar a laicidade do Estado como princípio da Educação em Direitos Humanos; 
-- Analisar a laicidade na Educação na Constituição Federal de 1988;  
-- Compreender o que é a laicidade e o que é a escola pública laica; 
-- Questionar as teses equivocadas sobre a laicidade do Estado; 
-- Discutir avanços e retrocessos na legislação e em seus efeitos sobre as escolas no Rio de Janeiro 
contemporâneo; 
-- Identificar segunda onda laica pela qual passamos atualmente; 
-- Caracterizar a página do Observatório da Laicidade na Educação como instrumento para o professor.  
 
AVALIAÇÃO 
Atividades individuais e/ou coletivas propostas ao longo das oficinas.    
 
MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS 
Sala de informática; sala de aula com data-show. 

 

OFICINA 9 

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: ATIVIDADES DE COMPREENSÃO LEITORA- MÓDULO II 
Professoras Responsáveis: Drª Cristiane Cerdera e  Drª Mônica de Souza Coimbra  

Dia / Hora / Local:  Sábados -  08/11 e 22/11, das 9:00 às 12:30h  
Local: PROPGPEC (sala) 

Carga horária: 7h 
Público: Área IV (todos deverão se inscrever) (Obs: o MÓDULO I não é pré-requisito para o 

MÓDULO II). 
Vagas: 25 

 
Ementa: A presente oficina pretende retomar conceitos trabalhados no MÓDULO I, da oficina de mesmo 
título, referentes ao entendimento de leitura como prática social, voltada para a formação crítico-reflexiva 
dos alunos da escola básica.  
As estratégias de leitura apresentadas anteriormente serão revistas e exploradas em três etapas: 

1ª etapa: Análise coletiva de uma série de exercícios de compreensão leitora, previamente elaborados. 
2ª etapa: Produção coletiva de atividades de compreensão leitora, a partir de textos oferecidos pelas 
professoras que ministram a oficina. 



3ª etapa: Busca de textos originais e produção individual de atividades de compreensão leitora, a partir 
dos textos selecionados.      
       

AVALIAÇÃO: A avaliação será feita com base nas atividades produzidas no decorrer da oficina. 
OBS: sugere-se aos participantes que tragam laptops ou equipamentos similares. 
 

OFICINA 10 

TÓPICOS EM METODOLOGIA DE PESQUISA EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS 
Professoras Responsáveis: Membros do NEPPLIN/CPII- (Núcleo de Estudos e Práticas Pedagógicas 
de Língua Inglesa - Colégio Pedro II – Dra. Bianca Berk Pimentel, Ma. Claudia Almada G. da Cruz, Ma. 
Claudia Valéria V. N. Farias,  Dra. Cristiane Cerdera, Ma. Maria Inês Azeredo Alonso, Dra. Mônica de 
Souza Coimbra, Ma. Patrícia de Souza Martins)  

 Tópico 1- Introdução à Metodologia de Pesquisa Qualitativa e Etnografia 

Tópico 2- Pesquisa-ação, Pesquisa Colaborativa e Prática Exploratória 

Tópico 3- Pesquisa Teórica (documental e bibliográfica) 
Tópico 4- Pesquisa Híbrida e Instrumentos para geração de dados na Pesquisa Qualitativa. 

 

Dia / Hora / Local: Sábados: 06/12  (Tópicos 1 e 2) e 13/12 (Tópicos 3 e 4)  das 9:00h às 13:00h  
Local: PROPGPEC (sala) 

Carga horária: 8h 
Público: Residentes das áreas III e IV  

Vagas: 35 
 
EMENTA: Pesquisar as práticas sociais que ocorrem em contextos educacionais requer uma metodologia que 
dialogue com saberes interdisciplinares, uma vez que essas interações sociais são mediadas pela linguagem. 
Isso posto, esta oficina pretende, a partir de reflexões sobre a relevância da pesquisa social no âmbito dos 
Estudos da Linguagem, apresentar e discutir métodos de pesquisa científica pautados pelo paradigma 
qualitativo. Enfocará, portanto, os fatores que nos conduzem à escolha de um determinado método (ou 
abordagem) e suas implicações para a geração e análise de dados. 

Nesse sentido, pretendemos debater os tipos de investigação mais relevantes, hoje, no cenário 
educacional. Como corolário, iremos tematizar conceitos como a figura do professor-pesquisador, as etapas 
de um processo de pesquisa, e, especialmente, a participação dos diferentes sujeitos que integram o cenário 
da sala de aula. 

Dentro dessa perspectiva, dedicaremos, também, especial atenção a recortes de pesquisas teóricas 
e híbridas que dialogam com o paradigma qualitativo e que, de igual modo, visam à melhoria do processo 
ensino-aprendizagem. 
 
AVALIAÇÃO: Reflexão coletiva sobre propostas de encaminhamentos de estudos.  Elaboração de um roteiro 
de pesquisa com delimitação de um problema a ser investigado. O roteiro deve sugerir um tema a ser 
contemplado a partir da proposta de revisão bibliográfica apresentada, bem como definir possíveis 
instrumentos de geração de dados a serem empregados. O roteiro será elaborado no 2º encontro. 

 

OFICINA 11 

AS HABILIDADES TÉCNICAS DE ENSINO 

Professor Responsável: Me. Ricardo Carlos Santos Alves 

Dia / Hora: 3as. Feiras – 11-18 e 25 de novembro de 2014 das 14:30 às 17:30h 

Local: CPII – CAMPUS UNIDADE HUMAITÁ (Rua Humaitá, 80) - Auditório 

Carga horária: 12h (9 presenciais e 3 a distância) 
Público: Residentes de todas as áreas. 

Vagas: 40 
 

EMENTA: História, Conceitos e definições das Habilidades Técnicas de Ensino, As Habilidades Técnicas de 



Ensino e Aplicabilidade prática das Habilidades Técnicas de Ensino. 
OBJETIVO: Capacitar docentes do PRD 2014 - CPII sobre conhecimentos das Habilidades Técnicas de Ensino, 
e suas possibilidades como estratégias fundamentais no ensino e na aprendizagem. 
CONTEÚDO: 

 Habilidades Técnicas de Ensino – História, Conceitos e definições; 

 As Habilidades Técnicas de Ensino 1, 2, 3, 4 e 5; 

 As Habilidades Técnicas de Ensino 1, 2, 3, 4 e 5; 

 Aplicabilidade prática das Habilidades Técnicas de Ensino. 
 

OFICINA 12 

O QUADRO-DE-GIZ HIGH-TECH: USOS (DES)INTERESSANTES DAS TECNOLOGIAS EM SALA DE 
AULA NA ESCOLA PÚBLICA. 

Professor Responsável: Drª Tânia de Oliveira Panaro do Nascimento  

Dia / Hora 5a. Feira – 04 de dezembro de 2014 das 13:00 às 17:00h 

Local: PROPGPEC (sala) 
Carga horária: 4h  

Público: Residentes de todas as áreas. 
Vagas: 35 

 
Ementa: Os alunos, aparentemente, apreciam usar computadores durante as aulas. Entretanto, acredita-se 
ser necessário um olhar crítico sobre essa prática, a fim de que a máquina não venha a ser usada como um 
“quadro-de-giz high tech”, ou seja, tecnologia que, embora atraente, traz apenas um “verniz” de 
modernidade. Através da apresentação de trabalhos elaborados e implementados com alunos de 9º ano do 
Ensino Fundamental, pretende-se abrir esta discussão. Será pautada por três eixos principais: 

1- Até que ponto o uso das TICs continua despertando o interesse do aluno? 
2- Quais são alguns dos exemplos de uso, capazes de trazer avanços no sentido não apenas moti-

vacional, mas também de incremento de aprendizado?  
3- Que entraves ao uso corriqueiro das TICs ainda são encontrados? 

Avaliação: As atividades de avaliação serão realizadas no decorrer da oficina. 

 
 


