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PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PEDAGÓGICO E ANÁLISE DE 

INTERAÇÕES NO PERFIL DO INSTAGRAM NEWS.DICAS 

Professor Orientador: Bruno de Matos Reis 
Departamento: Línguas Anglo-Germânicas 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: Inglês 
Alunos: Ana Clara Bemfica de Souza, Maria Eduarda Cardoso Breijão, Victtoria Mayra Sinésio 
Ferreira, Ester Borges Frickes Ricardo 
 
Justificativa: 

Em um contexto no qual um número crescente de pessoas tem usado o aplicativo Instagram 
para desenvolver habilidades e se informar acerca do que ocorre no mundo, o projeto “Produção 
de conteúdo pedagógico e análise de interações no perfil do Instagram News.Dicas” visa a integrar 
estudantes nesse processo.  

O News.Dicas é um perfil do Instagram em que são postadas manchetes em inglês acerca de 
acontecimentos de impacto mundial. Em toda postagem, consta uma descrição sucinta do contexto 
da notícia, bem como uma explicação, em português, do significado de uma das palavras ali 
constantes.  

Durante sua participação no projeto, por mim supervisionados, os estudantes agirão 
desenvolvendo seus conhecimentos da língua estrangeira realizando uma curadoria de notícias em 
diversas agências de língua inglesa. Além disso, os textos explicativos ficarão também a cargo dos 
estudantes sob supervisão.  

Por fim, o projeto visa também à produção de relatórios sobre temas de maior interesse do 
público, dados demográficos dos visitantes do perfil, entre outros aspectos mensuráveis. Na 
produção e na publicização desses relatórios, tem-se por objetivo chamar atenção dos estudantes 
e da comunidade escolar como um todo para as métricas e os impactos desse tipo de rede social 
no ensino de línguas.  
 
 

Objetivos: 
Objetivos gerais:  
- Incentivar e auxiliar o estudo do inglês e promover o interesse por questões de impacto 
internacional através da leitura de jornais/notícias.  
Objetivos específicos:  
- Refletir criticamente sobre a credibilidade dos veículos de notícias escolhidos;  
- Promover reflexão sobre os impactos e as métricas do aplicativo Instagram;  
- Discutir notícias de impacto internacional;  
- Realizar postagens semanais no perfil News.Dicas;  
- Produzir relatórios sobre números de visitas e impacto dos temas abordados;  
- Produzir relatórios sobre o perfil médio dos seguidores da página.  
 
 
Resultados Esperados: 
- Aumento do interesse dos estudantes envolvidos, bem como da comunidade escolar, pela 
disciplina Inglês;  
- Desenvolvimento de informativos e ferramentas para uma maior criticidade dos estudantes para 
obtenção de informações e leitura de notícias;  
- Produção de relatórios reflexivos sobre os pontos de maior interesse dentre os assuntos e tópicos 
postados no perfil News.Dicas durante a vigência do projeto. 
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ENSINO DE HISTÓRIA, ORALIDADES E TRAJETÓRIAS DOCENTES: 
REINVENÇÕES EM TEMPOS PANDÊMICOS 

Professor Orientador: Bruno Marques Silva 
Departamento: História 
Campus: Realengo II 

Área de Conhecimento: Educação 
Alunos: Ana Luiza de Abreu Julião, Beatriz Lirio de Araújo dos Santos, Rayane Avelino de Araújo, 
Júlia Raíza Nascimento Steling, Kelly Cristina Nogueira de Araújo 
 
Justificativa: 

O atual contexto pandêmico provocou profundos impactos na educação brasileira. Docentes 
tiveram de repensar práticas pedagógicas, neste cenário de aprendizados, receios e novas 
exigências. Sensíveis a tais questões, pensamos no referido projeto de iniciação científica a fim de 
provocarmos reflexões sobre estas novas realidades escolares, desenvolvendo, com a participação 
de estudantes voluntários, procedimentos analíticos quanto ao ofício histórico. Além de 
aprofundarmos o conhecimento sobre algumas estratégias próprias do Ensino de História, 
objetivamos ampliar os vínculos estabelecidos com a comunidade escolar, estimulando o alunado 
participante a aprender a racionar efetivamente no campo dos saberes históricos. Trata-se de uma 
tentativa de associar tais conhecimentos e sua elaboração em forma de pesquisa, numa perspectiva 
crítica, indo ao encontro de demandas de parte significativa do corpo discente do campus Realengo 
II do Colégio Pedro II.  

Reconstruindo e problematizando, por meio das metodologias da História Oral, as trajetórias 
docentes do Departamento de História do Colégio Pedro II, nos anos de 2020 e 2021, e atentos às 
dinâmicas relações entre história e memória, os estudantes envolvidos no projeto produzirão 
criticamente fontes históricas orais, com o intuito de examinar os desafios impostos pela 
modalidade remota de ensino. Podemos contemplar, deste modo, grande parte do alunado 
interessado em entender os itinerários do Ensino de História, bem como as particularidades dos 
estudos historiográficos. Nesta perspectiva, acreditamos no incremento da chamada “atitude 
historiadora”, entre os (as) estudantes participantes do projeto, potencializando vocações 
científicas na área das Ciências Humanas. Mobilizando pesquisas acerca das relações entre a 
História Política e a História do Tempo Presente, busca-se analisar os percursos docentes, a partir 
da crise pandêmica, mensurando transformações e continuidades verificadas na “cultura escolar”.  

Por fim, iluminando as “memórias do acontecido”, especificamente de parte da comunidade 
do Colégio Pedro II, os (as) estudantes terão a valiosa oportunidade de produzir coletivamente um 
acervo composto por relatos de educadores, capaz de incrementar o “patrimônio cultural” da nossa 
instituição.  
 
 

Objetivos: 
Objetivos gerais:  
- Aprofundar o conhecimento da História entendida como área do saber acadêmico;  
- Compreender criticamente as realidades econômicas, culturais e políticas conjunturais;  
- Conhecer os instrumentais teórico-metodológicos da História Oral.  
Objetivos específicos:  
- Aprofundar o conhecimento a respeito dos conteúdos de História de modo lúdico e atraente para 
o alunado;  
- Apresentar aos estudantes o cabedal teórico, bem como as ferramentas metodológicas de campos 
específicos dos estudos historiográficos, com destaque para a História Política, a História do Tempo 
Presente, a escrita biográfica e as relações entre História e Memória;  
- Estabelecer o contato entre os discentes e as fontes históricas de diferentes matizes, com 
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destaque para os relatos orais;  
- Proporcionar a experiência da pesquisa histórica por meio de entrevistas, adaptando-a ao nível 
cognitivo, procedimental e atitudinal do Ensino Médio;  
- Desenvolver capacidades analíticas, descritivas e interpretativas necessárias ao estabelecimento 
do conhecimento histórico formal a partir da noção ampliada de fontes documentais;  
- Estimular o trabalho coletivo e suas relações de compromisso pactuado;  
- Socializar conhecimentos, estratégias pedagógicas e técnicas entre os participantes;  
- Divulgar o projeto e seus resultados por meio da elaboração de artigo acadêmico em meios de 
divulgação científica atinentes ao Ensino de História.  
 
 
Resultados Esperados: 

O referido projeto busca complexificar o acesso aos diversos saberes históricos – e sua 
respectiva elaboração científica –, inserindo os (as) estudantes participantes em um trabalho 
coletivo de reflexões críticas sobre a atual e impactante conjuntura brasileira e mundial. 
Objetivamos contribuir, assim, com a construção de um acervo documental sobre o Colégio Pedro 
II, dando ênfase às vivências de parte do seu corpo docente.  

Por meio da reflexão e da execução de etapas características dos estudos historiográficos, 
esperamos descontruir certas ideias muito difundidas em relação à disciplina histórica, ao longo da 
Educação Básica. Tais noções costumeiramente entendem a História como apenas um compêndio 
estruturado a partir de narrativas meramente factuais. Deste modo, almejamos atender ao 
interesse de muitos estudantes no sentindo de aprofundar seus conhecimentos sobre a História, 
estimulando-os a aprender a racionar efetivamente neste campo do saber acadêmico, exigindo-se 
capacidades analíticas, descritivas e interpretativas variadas.  

Por fim, confiamos que, por meio de variadas formas de divulgação, a ideia central deste 
projeto seja capaz de estimular outras iniciativas no sentido de registro e preservação de relatos, 
entendidos como testemunhos deste momento histórico singular.  
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CIÊNCIAS SOCIAIS E MEMÓRIA: REGISTRO DE AÇÕES PARA 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

Professor Orientador: Carlos Eduardo Oliva de Carvalho Rego 
Departamento: Sociologia 
Campus: Centro 

Área de Conhecimento: Sociologia 
Alunos: Sophia Gelard Dos Santos, Ana Beatriz De Carvalho Leitão, Beatriz Camêlo Sampaio  
 
Justificativa: 

É relevante realizarmos um projeto como este por três motivos: (1) permite que os alunos 
conheçam importantes campos de pesquisa, como os da Sociologia e da História Oral, conhecendo 
suas metodologias e podendo realizar, eles próprios, uma pesquisa com recurso a essas 
metodologias; (2) contribui com o estabelecimento da memória do campo das Ciências Sociais no 
Rio de Janeiro, e (3) permite que uma instituição como o Colégio Pedro II possa estabelecer uma 
memória institucional, através da gravação e transcrição de entrevistas e eventos realizados 
durante a pandemia de Covid-19, com professores e ex-professores da instituição, além de 
especialistas. Pelo exposto, julgamos o projeto relevante social e cientificamente. 
 

Objetivos: 
Objetivos Gerais e Específicos  
1) Discutir metodologias para transcrições dos registros de ações, através de revisão bibliográfica e 
exposições do orientador;  
2) Executar tais metodologias transcrevendo os registros de Educação em Direitos Humanos 
durante a pandemia de Covid-19;  
3) Aprender, com este processo de pesquisa, a produção de fontes de pesquisa e registros de 
Memória Social;  
4) Publicar em periódicos científicos as entrevistas transcritas e os eventos transcritos, a exemplo 
do que ocorreu em edições anteriores do projeto, que resultaram na publicação das entrevistas 
com cientistas sociais (OLIVA et al, 2017a; OLIVA et al, 2017b; OLIVA et al, 2019; OLIVA et al, 2020a) 
e eventos (OLIVA et al, 2020b e OLIVA et al, 2020c).  
 
Resultados Esperados: 
Espera-se que os alunos conheçam metodologias de pesquisa em transcrição, a realização da 
própria transcrição e que possam disponibilizar ao público as entrevistas e eventos que forem 
realizadas e transcritas, através de publicações científicas que aceitarem publicá-las, como ocorreu 
com edições anteriores do projeto, que originaram publicações. 
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INVESTIGANDO PLANTAS MEDICINAIS NO RJ 

Professor Orientador: Gabriel Uriel Cruz Araújo dos Santos 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Duque de Caxias 

Área de Conhecimento: Ciências Biológicas 
Alunos: Marcelly Teixeira de Lima, Julianna de Castro Quadrado dos Santos, Camily Melquiades 
Mendes, Halléxya Ferreira Said 
 
Justificativa: 

O projeto é relevante na medida em que há patente dificuldade no processo de ensino-
aprendizagem de Botânica, tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio (Silva et al. 2006; 
Bittencourt 2013; Menezes et al. 2012; Silva & Sano 2011; Silva 2012; Figueiredo et al. 2012). As 
atividades aumentam a eficiência do ensino formal de Botânica no Colégio Pedro II. 
 

Objetivos: 
Promover a aprendizagem significativa de conteúdos ligados à Botânica;  
Estimular o interesse pela Botânica no público-alvo;  
Ensinar aos alunos do Colégio conceitos que lhes seria apresentado de forma mecânica em sala de 
aula, estimulando a aprendizagem significativa;  
Propiciar a formação científica dos alunos. 
 
Resultados Esperados: 

Espera-se que as atividades desenvolvidas estimulem a formação científica dos alunos 
selecionados para a Iniciação Científica e o interesse dos alunos pela Ciência, pela Biologia e pela 
Botânica, evidenciados pela apresentação dos alunos nos eventos acadêmicos internos do Colégio 
Pedro II. 
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NEUROMANCERS - CLUBE DE LEITURA DE ROMANCES DE FICÇÃO 
CIENTÍFICA, HORROR E FANTASIA 

Professor Orientador: Juliana Nascimento Berlim Amorim 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: Engenho Novo II 

Área de Conhecimento: Literatura e humanidades 
Alunos: Celinalva Rosas de Souza, Iolanda Formoso de Oliveira, Andréa Queiroz Gomes Homem 
 
Justificativa: 

No âmbito de recente discussão sobre a penetrabilidade da leitura literária entre os 
brasileiros, considerada artigo de luxo por alguns, evidenciou-se que boa parte do consumo livresco 
no Brasil (o qual tem aumentado) deve-se às classes C, D e E (conforme diversos artigos e matérias 
jornalísticas saídos na imprensa desde março até agora). Há quatro anos, o clube de leitura 
Neuromancers advoga pelo direito inalienável da literatura para toda a população, como diria o 
crítico Antonio Candido, e educa literariamente jovens leitores através da literatura fantástica, 
considerada até pelo Jabuti "literatura de entretenimento", mas que produz grandes pérolas de 
encantamento estético no Brasil e no mundo, graças ao talento de seus autores. O projeto 
desmistifica tanto a suposta facilidade textual-discursiva dos trabalhos deste nicho literário quanto 
o chamado desinteresse do alunado da Educação Básica na leitura literária, promovendo leitura e 
pesquisa nesta área dos estudos literários. 
 

Objetivos: 
Educar literariamente alunos da Educação Básica através de obras de literatura fantástica, 

predominantemente através do gênero literário romance, mas não apenas (O projeto pretende 
adotar também narrativas curtas, peças de teatro, poemas etc);  

Promover o desenvolvimento socioemocional dos alunos do projeto, através da troca de 
saberes e aprendizagens através da leitura pessoal e coletiva dos textos da curadoria e de textos 
acessórios para a melhor compreensão da "seleção do mês";  

Desenvolver o pendor para a pesquisa científica na área de Letras, com a participação dos 
jovens estudantes em eventos científico-acadêmicos dentro e fora do Colégio Pedro II. 
 
Resultados Esperados: 

Desenvolvimento de maior capacidade de leitura, tanto em volume diário de texto quanto 
em qualidade textual;  

Promoção de habilidades socioemocionais entre os estudantes, como desinibição, iniciativa, 
liderança;  

Capacitação para o pensamento estético, crítico e científico, devido ao caráter de IC Jr. do 
projeto. 
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A MATEMÁTICA DA COVID-19: ARTICULANDO PESQUISA E ENSINO 
DE MATEMÁTICA 

Professor Orientador: Luciana Santos da Silva Martino 
Departamento: Matemática 
Campus: São Cristóvão III 

Área de Conhecimento: Matemática, Estatística, Geometria, Matemática Aplicada e Modelagem 
Matemática 
Alunos: Ana Carolina Calheiros Amorim, Guilherme Lima do Carmo, Henrique Guimarães Liberto 
Linares, Mariana Ayumi Iwanaga, Gustavo da Silva Sardinha, Victor da Silva Cherfan 
 
Justificativa: 

Esse projeto de pesquisa, vinculado ao Grupo de Pesquisa em Matemática para o Ensino 
Médio (GPMatEM) e atuando em parceria com o Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IME/UERJ), justifica-se pela oportunidade de, através de 
suas atividades, apresentar a Matemática como uma ciência viva e em construção, com profundas 
raízes ha história da humanidade e no desenvolvimento social e tecnológico das civilizações. 
Rompendo com a visão compartimentada da ciência e da educação buscamos ampliar o horizonte 
de compreensão de nossa realidade através da prática de uma Matemática com um maior 
compromisso social e em diálogo com outras áreas do conhecimento.  

Soma-se a isso o entendimento de que a atividade de pesquisa em Matemática no Ensino 
Médio possa contribuir no estabelecimento de pontes com o Ensino Universitário já que desenvolve 
a autonomia do estudante, e assim atua em aspectos cognitivos, fornecendo possibilidades de 
caminhos profissionais a esses estudantes.  

Por fim, em virtude da suspensão das atividades presenciais como estratégia de mitigação da 
COVID-19 ressalta-se a relevância da prática de atividades em grupos de trabalho colaborativos, 
como é o caso do GPMatEM, por oferecer apoio emocional ao estudante que, através das atividades 
do projeto, estabelece e fortalece relações não só com professores mas também com outros 
estudantes, tanto do Ensino Básico como do Ensino Universitário. 
 

Objetivos: 
Em parceria com a professora Marilis Karam Venceslau, também do Departamento de 

Matemática do Campus São Cristovão III, e com a professora Cristiane Faria do Instituto de 
Matemática e Estatística da UERJ, a ideia é dar continuidade ao estudo de temas e à construção de 
ferramentas Matemáticas aplicáveis à pandemia da COVID-19, seja no desenvolvimento de uma 
visão mais ampla a respeito de sua dinâmica de evolução ou na elaboração de estratégias de 
atuação e gerenciamento que visem minimizar os impactos gerados pela disseminação da doença 
na sociedade.  

Com isso propõe-se atrelar ensino e pesquisa, apresentando uma nova visão das ciências 
matemáticas, sempre em diálogo com outros campos do conhecimento. 
 
Resultados Esperados: 

Espera-se, através dessa nova atitude e posicionamento frente às ciências matemáticas, 
desenvolver habilidades que permitam ao educando perceber a importância da Matemática em 
nosso cotidiano.  

Além disso, com o desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre discentes e 
professores do Ensino Médio e do Ensino Universitário, espera-se expor os resultados dessas 
pesquisas através do incentivo aos discentes na participação em eventos científicos, e também a 
produção de resultados por parte dos discentes envolvidos que contribuam para a Educação 
Matemática, principalmente com a construção de um novo modelo para a sala de aula. 
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PROJETO DE ENSINO ACESSÍVEL COM RECURSOS EM 3D 

Professor Orientador: Marco Antonio Batista Valente 
Departamento: Química 
Campus: Niterói 

Área de Conhecimento: Ensino de Química 
Alunos: Júlia Pinto Cavalcanti, Mauro Victor Ferreira Moledo, Kim Kakeya Vilhena de Carvalho 
 
Justificativa: 

A constante demanda por adaptações e desenvolvimento de materiais inclusivos para o 
ensino voltados aos alunos cegos e com baixa visão, oriundos do Instituto Benjamin Constant, no 
campus Niterói pode ser suprida com materiais impressos em impressoras 3D. Tal impressora e a 
matéria-prima para os materiais já foram adquiridas pelo campus Niterói. 
 

Objetivos: 
Desenvolver e adaptar materiais educacionais, em impressoras 3D, que promovam um 

ensino inclusivo aos alunos cegos e de baixa visão dos campus Niterói. 
 
Resultados Esperados: 

O desenvolvimento de materiais que permitam um ensino mais inclusivo aos alunos cegos e 
com baixa visão no Colégio Pedro II, divulgação dos resultados em eventos e publicações na área 
de ensino e a expansão do projeto e seus materiais para os outros campi do Colégio Pedro II. 
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A MATEMÁTICA DA COVID-19: ARTICULANDO PESQUISA E ENSINO 
DE MATEMÁTICA 

Professor Orientador: Marilis Bahr Karam Venceslau 
Departamento: Matemática 
Campus: São Cristóvão III 

Área de Conhecimento: Matemática/Estatística/Geometria/Matemática Aplicada/Modelagem 
Matemática 
Alunos: Clara Eufrásio Sagrillo da Silva, Gustavo Luz de Oliveira, Rafaela Ferreira Bravim, Marcos 
Vinícius Avila Morais 
 
Justificativa: 

Esse projeto de pesquisa, vinculado ao Grupo de Pesquisa em Matemática para o Ensino 
Médio (GPMatEM) e atuando em parceria com o Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IME/UERJ), justifica-se pela oportunidade de, através de 
suas atividades, apresentar a Matemática como uma ciência viva e em construção, com profundas 
raízes ha história da humanidade e no desenvolvimento social e tecnológico das civilizações. 
Rompendo com a visão compartimentada da ciência e da educação buscamos ampliar o horizonte 
de compreensão de nossa realidade através da prática de uma Matemática com um maior 
compromisso social e em diálogo com outras áreas do conhecimento.  

Soma-se a isso o entendimento de que a atividade de pesquisa em Matemática no Ensino 
Médio possa contribuir no estabelecimento de pontes com o Ensino Universitário já que desenvolve 
a autonomia do estudante, e assim atua em aspectos cognitivos, fornecendo possibilidades de 
caminhos profissionais a esses estudantes.  

Por fim, em virtude da suspensão das atividades presenciais como estratégia de mitigação da 
COVID-19 ressalta-se a relevância da prática de atividades em grupos de trabalho colaborativos, 
como é o caso do GPMatEM, por oferecer apoio emocional ao estudante que, através das atividades 
do projeto, estabelece e fortalece relações não só com professores mas também com outros 
estudantes, tanto do Ensino Básico como do Ensino Universitário. 
 

Objetivos: 
Em parceria com a professora Luciana Martino, também do Departamento de Matemática 

do Campus São Cristovão III, e com a professora Cristiane Faria do Instituto de Matemática e 
Estatística da UERJ, a ideia é dar continuidade ao estudo de temas e à construção de ferramentas 
Matemáticas aplicáveis à pandemia da COVID-19, seja no desenvolvimento de uma visão mais 
ampla a respeito de sua dinâmica de evolução ou na elaboração de estratégias de atuação e 
gerenciamento que visem minimizar os impactos gerados pela disseminação da doença na 
sociedade.  

Com isso propõe-se atrelar ensino e pesquisa, apresentando uma nova visão das ciências 
matemáticas, sempre em diálogo com outros campos do conhecimento. 
 
Resultados Esperados: 

Espera-se, através dessa nova atitude e posicionamento frente às ciências matemáticas, 
desenvolver habilidades que permitam ao educando perceber a importância da Matemática em 
nosso cotidiano.  

Além disso, com o desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre discentes e 
professores do Ensino Médio e do Ensino Universitário, espera-se expor os resultados dessas 
pesquisas através do incentivo aos discentes na participação em eventos científicos, e também a 
produção de resultados por parte dos discentes envolvidos que contribuam para a Educação 
Matemática, principalmente com a construção de um novo modelo para a sala de aula. 
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“EDUCAÇÃO DEPENDENTE: LIMITES E POSSIBILIDADES DA ESCOLA 
BRASILEIRA”. 

Professor Orientador: Matheus Rufino Castro 
Departamento: Educação Física 
Campus: Duque de Caxias 

Área de Conhecimento: Educação 
Alunos: Marcelo Augusto da Silva Ribeiro, Bernardo Aguiar Freitas de Queiroz, Matheus Trindade 
 
Justificativa: 

O Colégio Pedro II é uma instituição de educação escolar de referência social e histórica em 
termos de educação pública e de qualidade.  

Todavia, como toda instituição de nossa sociedade, não se encontra imunes aos nossos 
gravíssimos problemas estruturais, como a ausência de recursos, de valorização e prestígio por 
parte do Estado, e, sobretudo, uma desigualdade social profunda que se manifesta em nossa escola 
na forma de desigualdade educacional.  

Dessa forma, por maior que seja o empenho institucional, há certos limites estruturantes que 
muitas vezes se mostram intransponíveis ainda que dentro dos muros da escola, o que resulta 
consequentemente nas dificuldades do processo educativo. Dificuldades extraescolares e 
intraescolares são elementos determinantes da trajetória acadêmica de nossos e nossas discentes, 
uma situação que se agrava pari passu com o agravamento da crise socioeconômica que 
atravessamos.  

Dito isso, é importantíssimo que a escola busque um maior envolvimento do corpo estudantil 
nas reflexões acerca do processo educativo, não apenas com fins de um suposto “protagonismo” 
esvaziado de conteúdo e sentido, mas de uma participação efetiva e consequente no cotidiano 
escola. Isto somente se dá com a devida consciência do que é o processo educativo, conhecimento 
da ciência que existe nas ações da educação escolar: currículo, avaliação, didática, etc.  

Com isso, justifica-se o escopo de estudos desta Iniciação, cujo objetivo é compreender de 
maneira científica o papel da educação escolar, em especial a escola no Brasil, tão vilipendiada e 
questionada, além de engajar estudantes nesse processo de pensar a educação, participar ativa e 
conscientemente do processo educativo e contribuir na produção de ciência no campo educacional. 
 

Objetivos: 
a) Estimular nos alunos a vontade de se engajar no processo educativo, reconhecendo os problemas 
educacionais brasileiros em sua ampla relação com processo formativo de nossa sociedade.  
b) Construir junto ao corpo estudantil uma relação de familiaridade com a ciência como forma de  
conhecimento e intervenção na realidade, e valorizar o raciocínio científico como forma de reflexão 
sobre o processo educativo.  
c) Despertar nos alunos a curiosidade e o engajamento nos estudos acerca da realidade brasileira 
e estimula-los à elaboração de propostas com vistas à solução de seus problemas.  
d) Demonstrar para os e as discentes a necessidade de expor os conhecimentos acumulados para 
o conjunto da sociedade, e promover o gosto pela participação em eventos e espaços acadêmicos.  
 
 
Resultados Esperados: 
Ao final do processo, espera-se que:  
a) Os e as estudantes participantes do projeto compreendam a relevância do conhecimento 
científico como forma de compreensão e ação no mundo, e a partir deste se entendam enquanto 
sujeitos ativos socialmente não apenas no seio da escola, mas da comunidade em que vivem;  
b) Valorizem e se engajem em espaços acadêmicos enxergando na pesquisa científica um meio não 
apenas de satisfação de curiosidades, mas de compreensão da realidade, isto é, se tornem sujeitos 
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“cientificamente ativos”;  
c) Produção de materiais para participar em eventos acadêmicos e publicizar os conhecimentos 
acumulados para a comunidade externa, além de buscar o permanente diálogo com a comunidade 
interna.  
d) Participação na jornada de Iniciação Científica organizada, seja pelo Colégio, seja pelo campus, 
contribuindo com o fortalecimento da cultura de pesquisa, extensão, cultura e esportes do Colégio 
Pedro II. 
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MEDINDO A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA TERRA 

Professor Orientador: Pedro de Paula Terra 
Departamento: Física 
Campus: Centro 

Área de Conhecimento: Física 
Alunos: Iury Prego Grego Correa, Isabel dos Santos Fernandes, João Goulart de Souza da Silva, Ana 
Lara de Oliveira Melo, Alice Andrade Rocha 
 
Justificativa: 

O valor da velocidade de rotação da Terra é bem conhecido, já que dita o ritmo de passagem 
das horas e não varia apreciavelmente ao longo do tempo. Dessa forma, tentativa de medidas da 
velocidade de rotação da Terra podem servir como um interessante laboratório para experiências 
com técnicas experimentais variadas em busca de um valor já estabelecido.  

Há vários métodos propostos na literatura de ensino de física para atingir esse objetivo. 
Neste trabalho, escolhemos um método óptico, que analisa a variação da cor da luz do sol durante 
um pôr-do-sol devido à sua passagem pela atmosfera. Esse método estabelece um vínculo 
interessante entre óptica e mecânica, e propiciará aos estudantes lidar com tópicos como a 
radiação de corpo negro e espalhamento Rayleigh, que explicam fenômenos do cotidiano ao 
mesmo tempo que permitem aplicar conhecimentos curriculares.  

Ao mesmo tempo, o método escolhido requer, em termos de equipamento, apenas a tomada 
de vídeo com um smartphone e sua posterior análise com softwares livres, de forma que este é um 
projeto adequado tanto ao formato à distância quanto ao presencial, permitindo uma experiência 
colaborativa e de natureza experimental para os estudantes 
 

Objetivos: 
O objetivo principal deste trabalho é proporcionar aos alunos uma experiência de pesquisa 

científica, familiarizando-os com métodos de medida e de análise que emulam aqueles praticados 
em laboratório, mas que podem ser feitos em casa.  

Para resolver o problema proposto, que é a medida da velocidade de rotação da Terra, 
estudaremos temas como espectro de corpo negro e espalhamento Rayleigh.  

O objeto de análise do trabalho será um vídeo que capture a cor da luz solar ao longo do 
tempo durante o pôr-do-sol. Uma vez que essa cor varia devido ao atravessamento da luz através 
da atmosfera, ela se relaciona quantitativamente à posição relativa do Sol. Dessa forma, como 
objetivo final do nosso trabalho, desejamos produzir um gráfico do ângulo que os raios de sol fazem 
com o zênite ao longo do tempo.  
 
 
Resultados Esperados: 

Esperamos obter pelo menos uma medida da velocidade de rotação da Terra a partir de 
métodos caseiros, com uma margem de erro de no máximo 5%.  

Além disso, para os alunos haverá ganhos de conhecimento sobre tópicos diversos, como: 
temperatura de cor, espectro de corpo negro, espalhamento Rayleigh, perfil de pressão 
atmosférica, análise de dados experimentais, feitura de gráficos. 
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VIAJANDO PELO TEMPO E ESPAÇO DO RIO DE JANEIRO: A PRODUÇÃO 
DE MATERIAIS DIDÁTICO-DIGITAIS 

Professor Orientador: Roberta Martinelli e Barbosa 
Departamento: História 
Campus: Humaitá II 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas e da Computação 
Alunos: Isadora Dias Hilgert, Beatriz Barreto de Rezende Alves, Luisa Dahmer Pereira de Araújo, 
Samara Alice Ferreira Dias, Pedro de Castro Kurtz 
 
Justificativa: 

A proposta deste projeto de pesquisa é dar prosseguimento a produção de um mapa digital 
interativo a partir das informações processadas e representadas em base cartográfica pelo grupo 
de pesquisa coordenado pela profa. Maria Fernanda Bicalho, do Departamento de História da UFF 
(financiado pela Faperj), sobre a sociedade e a cidade do Rio de Janeiro entre 1808 e 1850. Estamos 
construindo um mapa interativo com uma linguagem dinâmica, próxima dos jovens, e adequado 
aos conteúdos de História e Geografia, constituindo-se em recurso didático a ser usado no ensino 
básico, contribuindo no processo ensino-aprendizagem. O desenvolvimento de recursos digitais 
interativos envolvendo conteúdos curriculares ganha relevância ainda maior no contexto atual do 
ensino remoto em decorrência da pandemia da Covid-19.  

O mapa interativo, disponibilizado em forma virtual, cruzará, por meio de uma sobreposição 
o mapa atual da cidade do Rio de Janeiro com o mapa do século XIX. Quem acessá-lo conseguirá 
visualizar locais da cidade na atualidade correspondentes aos do século XIX. Partiremos de imagens 
de pintores como Debret e Rugendas, destacando personagens que serão animados e contarão em 
primeira pessoa, histórias verossímeis no contexto da sociedade carioca do século XIX. Também 
começamos a discutir formas de conferir uma jogabilidade ao mapa produzido, com o objetivo de 
torná-lo um jogo virtual.  

O projeto tem também a proposta de contribuir para a formação e integração de 
pesquisadores, professores, estudantes universitários e do ensino fundamental e médio, assim 
como de criar subsídios para ações de intervenção e preservação de sítios urbanos do Rio de 
Janeiro.  

Este projeto começou a ser desenvolvido por professores e estudantes do Campus Humaitá 
II - CPII em parceria com a UFF no ano de 2018 e foi cadastrado nos editais das chamadas internas 
da Propgepc como o nome "Espaço Geográfico e Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, corte e 
capital do Império Português e do Brasil (1808-1850)". A partir de 2020 com a pesquisa avançando 
e ganhando forma substituímos o título para "Viajando pelo tempo e espaço do Rio de Janeiro a 
produção de materiais didático-digitais (1808 e 1850). Os resultados da pesquisa até o momento 
podem ser visualizados pelos vídeos produzidos nos links:https://sites.google.com/view/ic-cp2-uff-
ifrj/home e https://youtu.be/-I4aXoW0Aio; e pelo texto publicado nos Anais do XI Encontro 
Nacional – Perspectivas do Ensino de História. Perspectivas Web 2020, realizado remotamente no 
espaço virtual nos dias 17, 18, 19 e 20 de novembro de 2020. Link: 
https://www.perspectivas2020.abeh.org.br/anais/trabalhos/trabalhosaprovados?simposio=259 
 

Objetivos: 
- Analisar o papel do Rio de Janeiro, cidade-capital da monarquia e do império ultramarino 
português entre 1808 e 1850. Analisar o espaço geográfico da época, a forma de organizar e pensar 
o poder, assim como a cultura de corte, a etiqueta, o cerimonial, e a arquitetura dos edifícios 
urbanos.  
- Discutir as práticas dos atores sociais na construção do espaço urbano, seus significados políticos, 
econômicos e simbólicos, o estabelecimento de hierarquias no interior do território.  
- Refletir sobre o tráfico de escravizados, a diáspora africana e o espaço atlântico no contexto da 
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primeira metade do século XIX e suas conexões com a configuração urbana e social do Rio de 
Janeiro daquela época em sua dinamicidade;  
- Refletir sobre as práticas socais e culturais de africanos (as) e seus descendentes no espaço urbano 
do Rio de Janeiro do século XIX;  
- Compreender as características da escravidão no espaço urbano;  
- Compreender a dinâmica social dos diferentes agentes que viviam na cidade, a experiência 
complexa e multifacetada de agentes de governo, senhores de terras, senhoras, comerciantes, 
artesãos, libertos (as) e escravizados (as), suas relações de poder e domínio, práticas culturais e 
costumes.  
- Contribuir para a preservação da memória social e cultural da cidade do Rio de Janeiro a partir de 
uma perspectiva interdisciplinar.  
- Produzir um material didático virtual interativo - o mapa interativo - visando produzir informações 
relacionadas aos bens arquitetônicos, culturais, geográficos e históricos do Rio de Janeiro, e 
proporcionar o amplo acesso e a multiplicação de conhecimento sobre os mesmos.  
- Produzir e divulgar novos instrumentos de pesquisa e reflexão sobre a cidade, fornecendo a 
professores e alunos, tanto do ensino fundamental e médio quanto universitários, materiais úteis 
para o trabalho reflexivo, analítico e acadêmico em sala de aula.  
- Contribuir para a consolidação e divulgação de uma noção de preservação do patrimônio 
arquitetônico e cultural da cidade do Rio de Janeiro, que valorize os sentidos políticos e históricos 
das escolhas e das ações dos atores sociais, base de toda e qualquer construção memorialística.  
- Capacitar os estudantes na criação animações e diversas possibilidades de criação de material 
digital.  
- Conferir uma jogabilidade ao mapa de forma a transformá-lo em um jogo virtual.  
- Promover uma interlocução com o NAPNE de modo que o produto produzido – o mapa digital – 
esteja disponível para os alunos do Colégio Pedro II atendidos por este setor.  
 
 
Resultados Esperados: 

O projeto tem como proposta a produção de um mapa digital, dinâmico e interativo, 
representando a sociedade e as mudanças espaciais do Rio de Janeiro desde a primeira metade do 
século XIX até os dias de hoje. O mapa interativo é um produto pensado em articulação com os 
conteúdos dos programas curriculares de História e Geografia da educação básica, para que possa 
ser usado como recurso didático-pedagógico por professores que assim o desejarem.  

Este produto digital estará disponível virtualmente possibilitando o acesso de pesquisadores, 
professores e alunos das redes de ensino pública e privada, reforçando o elo entre estudos 
acadêmicos e sociedade.  

Ao transformar o mapa interativo também em um jogo virtual, estamos trabalhando com a 
ideia do jogo como metodologia de ensino. Este é um recurso interessante para ser utilizado na 
construção de aprendizagens significativas, sobretudo no contexto do ensino remoto provocado 
pela COVID-19, por ser capaz de promover por meio de uma proposta lúdica, do exercício da 
imaginação e do desafio um maior envolvimento e interação dos estudantes com o conteúdo e o 
conhecimento. 
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EM PODCAST 

Professor Orientador: Silzane de Almeida Carneiro 
Departamento: Sociologia 
Campus: Centro 

Área de Conhecimento: Sociologia 
Alunos: Luzia Helena Baptista da Silva, Vitória Heloísa Costa da Silva 
 
Justificativa: 

A pandemia evidenciou para a população brasileira as dificuldades e o sofrimento cotidianos 
de milhares de pessoas para sobreviver. São questões sociais que atravessam a nossa história 
marcada pela falta de empatia, pelo preconceito, pelo racismo, pelo patriarcalismo que se 
expressam na ausência de políticas sociais de efetiva melhoria na qualidade de vida da população 
brasileira. O que vem se destacando no cenário pandêmico é a concentração de renda e de terras, 
a fragilidade de nossas políticas públicas para resolução dos problemas no que diz respeito à 
moradia, transportes, alimentação, saúde, educação e lazer.  

A debilidade das políticas sociais refletem o projeto conservador de governo atrelado ao 
modelo neoliberal de governar marcado pelo recuo de uma rede de proteção aos trabalhadores e 
trabalhadoras. Diante deste cenário, cabe a escola desenvolver ações para promover reflexões, 
sensibilidades e conhecimento comprometidos com a educação em direitos humanos. É neste 
processo que estratégias pedagógicas são construídas de forma a possibilitar diálogos e 
aprendizados sobre democracia, participação política e social, alteridade, respeito, reconhecimento 
às diferenças, dignidade, cidadania, enfim estimulando em co-laboração a formação de sujeitos 
eticamente responsáveis envolvidos na construção de uma sociedade mais fraterna e justa no 
tratamento e reconhecimento do outro.  

Entendemos que para promover o debate, a reflexão e saberes sobre a educação em direitos 
humanos torna-se fundamental divulgar o que são direitos humanos, a importância da educação 
em direitos humanos e o podcast abre uma imensa possibilidade para este processo  
 
 

Objetivos: 
Objetivos Gerais  
• Divulgar os direitos humanos e a educação em direitos humanos de forma a produzir 
conhecimentos e ações em direção a uma sociedade mais justa e fraterna  
• Promover a cultura de direitos em diálogo com outros saberes e culturas articulada a uma 
educação emancipatória  
• Compreender o que são direitos humanos  
Objetivo Específico  
• Caracterizar os direitos humanos  
• Identificar a educação em direitos humanos  
• Desenvolver a pesquisa científica  
• Estabelecer relações entre os diferentes contextos sociais e as esferas pública e privada.  
• Produzir material educativo escrito  
• Apresentar a produção escrita oralmente  
 
 
Resultados Esperados: 
• Produção de podcasts sobre direitos humanos  
• Disponibilizar os podcast em diferentes plataformas  
• Elaboração do relatório final  
 


