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Projeto: Despertando cientistas através da divulgação científica 
 
Período de Realização: agosto/2018 - julho/2019 
Carga Horária Semanal: 2 horas 
Local de Execução das Atividades: Salas regulares sala de informática do Campus 
Campus: Duque de Caxias 
 
Equipe: 
 
Nome: Paula Fernandes Tavares Cezar de Mello 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Vanessa Gomes Santos Gonçalves 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Elizabeth Bozoti Pasin 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Natasha Conceição Gomes de Carvalho 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Leandro Seixas Barbosa 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Alayne da Costa Duarte 
Departamento: Ciência da Computação 
 
Justificativa:  
Atividades de Divulgação Científica (DC) podem auxiliar na formação do elo entre o 
conhecimento gerado na academia e a sociedade. O fortalecimento desta relação é necessário 
e benéfico, podendo ter impacto positivo no esclarecimento da população acerca de demandas 
de cunho científico-social e, consequentemente, na tomada de decisões fundamentadas. Por 
exemplo, em 2015, a epidemia de microcefalia foi associada à infecção pelo vírus da Zika (1 - 6), 
um efeito nunca antes observado apesar da endemia do vírus em outras regiões do globo. A 
grande quantidade de dúvidas da sociedade foi acompanhada por igual ou maior volume de fake 
news, ou “notícias falsas”, um fenômeno atual e fortemente associado ao avanço da cultura 
digital e das redes sociais, demonstrando a importância da veiculação de informações corretas 
e seguras. 
 
Objetivos:  
Objetivo geral: realizar Divulgação Científica (DC) através de ações formadas por duas vertentes:  
I. Estimular o envolvimento dos discentes com o “fazer ciência” através da elaboração de 
materiais de DC,  
II. Promover ações de DC através da visibilidade dada às atividades pedagógicas dos docentes 
do Campus.  
 
Objetivos específicos:  
I. Realizar um levantamento das principais mídias digitais e plataformas utilizadas para DC em 
Biociências no intuito de identificar o canal mais adequado para a realidade local.  
II. Identificar e compreender o público-alvo a fim de otimizar as ações de divulgação científica.  
III. Construir o ambiente virtual para DC.  
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IV. Orientar a participação de alunos nas ações supracitadas e/ou na DC propriamente dita 
através de estágios de iniciação científica júnior.  
V. Propiciar o envolvimento de professores que estejam regularmente matriculados em cursos 
de Pós-Graduação vinculados à PROPGPEC e licenciandos de universidades conveniadas.  
VI. Publicar os resultados alcançados em fóruns e revistas da área.  
VII. Organizar e oferecer cursos de extensão que englobem estas áreas de conhecimento. 
 
Público Alvo:  

• Alunos do Ensino Médio regular e Técnico Integrado em Informática,  
• Alunos de extensão e pós-graduação,  
• Comunidade externa que venha a ter acesso ao conteúdo digital. 

 
Resultados Esperados:  
 
I. Construção de um ambiente virtual de divulgação científica.  
II. Alimentação do ambiente virtual com material de divulgação científica.  
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Projeto: Elaboração de Jardim Didático no Campus Duque de 
Caxias 
 
Período de Realização: agosto de 2018 a julho de 2019 
Carga Horária Semanal: 1,5 horas 
Local de Execução das Atividades: jardim e corredores do Campus 
Campus: Duque de Caxias 
 
Equipe: 
 
Nome: Elizabeth Bozoti Pasin 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Vanessa Gomes Santos Gonçalves 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Paula Fernandes Tavares Cezar de Mello 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Natasha Conceição Gomes de Carvalho 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Leandro Seixas Barbosa 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Justificativa:  

O Jardim Didático possibilitará atender à demanda de material para aulas práticas da 
equipe, servirá como um laboratório vivo para observações e experimentações nas diversas 
subáreas da Biologia e poderá ser adotado como uma das múltiplas estratégias em Educação 
Ambiental.  

A organização e a manutenção do Jardim didático possibilitará o aprofundamento de 
conceitos da área da Botânica (relacionada especialmente à 2ª série do Ensino Médio) e da área 
de Ecologia (3ª série do Ensino Médio), podendo ser utilizado em conjunto com outras 
disciplinas, como a geografia, por exemplo. Destacamos ainda a possibilidade de relacionar 
educação alimentar a conceitos de Bioquímica abordados na 1ª série do Ensino Médio.  

A construção, a manutenção e o acompanhamento da composteira possibilitarão aos 
estudantes a atuação como agentes essenciais no processo de transformação do “lixo” em 
adubo, despertando valores importantes de cidadania e redução do desperdício.  

Por fim, destacamos que haverá a implantação de um Jardim Sensorial, visando incluir 
nossos alunos com necessidades específicas e promover uma conscientização de todos os 
funcionários e alunos do Campus sobre a importância da inclusão.  

Adicionalmente, será um meio para produção de conhecimento na área de ensino de 
Ciências e Biologia e futuramente poderá fomentar temas de pesquisa para alunos de iniciação 
científica e de especialização. 
 
Objetivos:  

• Produzir e manter um jardim didático no Campus Duque de Caxias, composto por: 
jardim e horta horizontal e vertical, jardim sensorial, terrário e composteira. O jardim 
proverá material para uso durante aulas práticas e demonstrativas junto aos alunos da 
Instituição, incluindo aqueles vinculados a cursos de extensão promovidos pela equipe.  
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• Fomentar o desenvolvimento de pesquisas na área de Ensino de Ciências e Educação 
Ambiental.  
 

Público Alvo:  
• Alunos dos cursos regular, técnico integrado e PROEJA do campus.  
• Alunos dos cursos de extensão e de especialização ministrados por professores da 

equipe. 
 
Resultados Esperados:  

• Conscientização da comunidade escolar sobre a importância das plantas para o planeta 
e para a vida humana, despertando noções sobre modos de cultivo sustentáveis;  

• Conscientização da comunidade escolar sobre a necessidade de oferecermos materiais 
didáticos a alunos com necessidades específicas, tais como os deficientes visuais;  

• Obtenção de material para aulas práticas;  
• Fonte de pesquisas nas áreas de Ensino de Ciências e Educação Ambiental;  
• Futuramente, após o pleno estabelecimento do Jardim, pretendemos utilizá-lo como 

tema de pesquisas de Iniciação Científica e de Especialização em Ensino de Ciências e 
Biologia. 
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Projeto: Produção e adaptação de materiais didáticos e aulas 
práticas de biologia para alunos com deficiência visual do Colégio 
Pedro II - Campus Duque De Caxias 
 
Período de Realização: 06/2018 até 05/2019 
Carga Horária Semanal: 1,5 horas 
Local de Execução das Atividades: Laboratório de Biologia do Campus Duque de Caxias 
Campus: Duque de Caxias 
 
Equipe: 
 
Nome: Natasha Conceição Gomes de Carvalho 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Vanessa Gomes Santos Gonçalves 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Justificativa:  

O Colégio Pedro II recebe um grande quantitativo de alunos com deficiência e para isso 
conta com um Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 
(NAPNE), que fornecem suporte aos alunos, famílias e professores. Considerando que apenas 
39,9% da população com algum tipo de deficiência, completa o ensino médio ou chega às 
universidades, a adaptação de materiais que visem o melhor aproveitamento desses alunos se 
torna primordial. Nesse sentido, a produção e/ou adaptação de materiais didáticos e de aulas 
práticas de Biologia se mostra importantíssimo, à medida que visa garantir a acessibilidade dos 
alunos com deficiência visual ao processo de escolarização, eliminando as barreiras que os 
impedem de ter acesso ao que é ensinado na turma regular. 
 
Objetivos:  

• Identificar, organizar e manter os materiais especializados e/ou adaptados de biologia 
já produzidos;  

• Identificar os conteúdos e produzir os materiais especializados e/ou adaptados de 
biologia para os alunos com deficiência visual;  

• Identificar os conteúdos e adaptar os conteúdos a serem utilizados nas aulas práticas de 
biologia para os alunos com deficiência visual;  

• Identificar os tipos de materiais, de fácil acesso e baixo custo, que possam ser utilizados 
na produção e/ou adaptação dos materiais didáticos e aulas práticas para os alunos 
deficientes visuais;  

• Despertar, nos alunos participantes, atitudes, habilidades e valores necessários à 
educação científica e tecnológica, promovendo a participação dos alunos na realidade 
das pessoas com deficiência visual através da convivência e da socialização que se 
estabelece no ambiente escolar;  

• Promover a efetiva participação dos alunos com deficiência visual em todas as aulas e 
atividades de Biologia do Colégio Pedro II. 

 
Público Alvo:  
Alunos deficientes visuais e professores do Colégio Pedro II - Campus Duque de Caxias 
 
 
Resultados Esperados:  
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• Pretendemos produzir e/ou adaptar os materiais didáticos e aulas práticas, de forma 
que os alunos deficientes visuais possam ter um melhor aproveitamento das aulas e 
efetiva participação nas atividades de biologia.  

• Inserção de alunos de Iniciação Científica voluntários no âmbito da pesquisa, 
despertando a vocação científica e tecnológica, a empatia mediante diferentes 
realidades e o comprometimento com as atividades a serem desenvolvidas. 
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Projeto: Levantamento de material e produção de roteiros de 
aulas práticas no Campus Duque de Caxias 
 
Período de Realização: 06/2018 até 05/2019 
Carga Horária Semanal: 1,5 horas 
Local de Execução das Atividades: Laboratório de Biologia do Campus Duque de Caxias 
Campus: Duque de Caxias 
 
Equipe: 
 
Nome: Vanessa Gomes Santos Gonçalves 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Elizabeth Bozoti Pasin 
Titulação: Doutorado 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Duque de Caxias 
 
Nome: Paula Fernandes Tavares Cezar de Mello 
Titulação: Doutorado 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Duque de Caxias 
 
Nome: Natasha Conceição Gomes de Carvalho 
Titulação: Mestrado 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Duque de Caxias 
 
Nome: Leandro Seixas Barbosa 
Titulação: Mestrado 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Duque de Caxias 
 
Justificativa:  

A utilização dos laboratórios e aulas práticas mostra-se uma ferramenta importante para 
as aulas de Biologia, aproximando os conceitos teóricos abordados em sala de aula com as 
vivências dentro do ambiente escolar, ajudando na construção da aprendizagem significativa. 
Para que as aulas práticas sejam realizadas é necessária uma estrutura básica dentro do 
laboratório composta por equipamentos, vidrarias e reagentes.  

Além disso, muitas vezes as práticas precisam ser adaptadas para a realidade do 
laboratório em que será realizada, demandando tempo do professor. As adaptação e 
padronização de roteiros de aulas práticas propostas neste projeto irão ajudar os docentes do 
Campus na organização dos seus trabalhos e estes roteiros poderão, ainda, ser disponibilizados 
para uso de outros docentes da área.  
 
Objetivos:  

• Realizar o inventário dos materiais disponíveis no laboratório de Biologia do Campus 
Duque de Caxias.  
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• Identificar os materiais indispensáveis para o funcionamento do laboratório, 
permanentes e consumo, direcionando as necessidades à direção do Colégio e ao 
Departamento de Ciências e Biologia.  

• Buscar editais internos e externos que permitam a aquisição de materiais necessários.  
• Produzir, adaptar e sistematizar roteiros de aulas práticas.  
• Construir uma base de dados contendo os roteiros produzidos, que posteriormente 

poderão ser disponibilizados ao grande público em plataformas de Divulgação Científica 
e em meios impressos. 

 
Público Alvo:  
Alunos (médio regular, técnico integrado e PROEJA) e professores de Biologia do Campus Duque 
de Caxias 
 
Resultados Esperados:  

• Utilização efetiva do laboratório de Biologia do Campus Duque de Caxias;  
• Produção de material de divulgação contendo as práticas testadas. 
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Projeto: "Do capim às orquídeas, das abelhas aos golfinhos... 
preservar é fundamental" 
 
Período de Realização: 06/2018 até 06/2020 
Carga Horária Semanal: 8 horas 
Local de Execução das Atividades: Canteiros de plantas e sala 219 do Campus São Cristóvão II 
Campus: São Cristóvão II 
 
Equipe: 
 
Nome: Felipe Machado de Alvarenga 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Camila de Araújo Torres 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Rogério Lafayette Pinto 
Departamento: Geografia 
 
Justificativa:  
Diante da crescente preocupação com o acelerado processo de degradação ambiental em nosso 
planeta, torna-se necessário o desenvolvimento de ações que busquem despertar nos jovens 
uma consciência ecológica voltada para a preservação da natureza. Nesse contexto, a escola 
configura-se como um lugar privilegiado para a discussão de estratégias de conservação 
ambiental, uma vez que atua no processo de formação dos estudantes como cidadãos críticos e 
participativos na sociedade. Assim, o presente projeto busca desenvolver atividades de 
educação ambiental e agroecologia, envolvendo estudantes e toda a comunidade escolar, de 
modo que o contato com o mundo natural contribua para o desenvolvimento de sentimentos, 
pensamentos e ações que favoreçam a preservação do meio ambiente e sua biodiversidade. 
 
Objetivos:  
O presente projeto busca desenvolver atividades de educação ambiental e agroecologia, 
envolvendo estudantes e toda a comunidade escolar, de modo que o contato com o mundo 
natural contribua para o desenvolvimento de sentimentos, pensamentos e ações que favoreçam 
a preservação do meio ambiente e sua biodiversidade. 
 
Público Alvo:  
Comunidade escolar do campus São Cristóvão II, Colégio Pedro II 
 
Resultados Esperados:  
Espera-se que, ao final do projeto, o campus São Cristóvão II tenha permanentemente em 
funcionamento uma composteira para reaproveitamento do lixo orgânico trazido pela 
comunidade escolar e um meliponário que receberá visitação dos alunos de todo o complexo. 
Além de estarem implantados nos canteiros plantas com floração em diferentes períodos do 
ano e uma produção constante de mudas de plantas. 
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Projeto: Horizontes de desejo e identidades de gênero: uma 
análise da escola como espaço de valorização das diversidades 
 
Período de Realização: Junho a dezembro de 2018. 
Carga Horária Semanal: 08 horas. 
Local de Execução das Atividades: Campus Centro e, eventualmente, nas ocasiões de 
levantamento de dados, em demais Campi do Colégio Pedro II. 
Campus: Centro 
 
Equipe: 
 
Nome: Tatiana Bukowitz 
Departamento: Sociologia 
 
Justificativa:  

Os chamados "estudos de gênero" vem obtendo ampliado reconhecimento e 
sistematização teórica e empírica nas ultimas duas décadas. Embora seja alvo de constantes 
ataques e críticas, este campo cognitivo e científico amplia seu escopo em diferentes segmentos 
de pesquisa: na sociologia, antropologia, filosofia, geografia, história, psicologia, psiquiatria, 
educação, entre outros.  
Sendo uma área de pesquisa interdisciplinar, os chamados "estudos de gênero", bem como os 
temas a ele relacionados, emergem frequentemente de modo transversal em diferentes 
segmentos escolares e também em variadas disciplinas, fazendo com que sua presença na escola 
mereça uma reflexão sistematizada e amadurecida, preconizada por integrantes do próprio 
universo escolar.  

Desde 2016, esta área de conhecimento faz parte do conteúdo curricular obrigatório do 
3o bimestre da disciplina sociologia no 2º ano do Ensino Médio, por isso buscamos avaliar o 
alcance e desdobramentos deste conteúdo, agora presente de modo oficial na formação escolar 
dos estudantes.  

Com esta pesquisa, também buscaremos conhecer em que medida a composição 
curricular e as atividades extraclasse de ensino e pesquisa promovem, entre os estudantes, uma 
dinâmica de respeito e valorização das diversidades de gêneros, sexos e sexualidades, bem como 
a ampliação de horizontes de desejos independentemente das categorias identitárias a que 
pertencem os integrantes do corpo discente.  
 
 
Objetivos:  

• Avaliar, junto ao público discente, a pertinência, significados e desdobramentos iniciais 
da presença do tema “identidades de gêneros e sexualidades” (introduzida com 
destaque no currículo escolar de sociologia desde 2016) como conteúdo curricular 
regular / obrigatório de Sociologia no Ensino Médio.  

• Proporcionar aos estudantes o aprendizado sobre as etapas de construção de uma 
pesquisa científica em Ciências Sociais.  

• Desenvolvimento da alteridade, do discernimento e da valorização das diferenças 
humanas tendo por base as premissas e valores da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.  

• Identificação e mapeamento dos grupos de pesquisa e de atividades extra-classe que 
estejam diretamente relacionadas com os temas pertinentes aos "estudos de gênero" e 
que sejam sistematicamente realizadas em diferentes Campi do Colégio Pedro II.  
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• Proporcionar aos(às) estudantes do programa de PIC Jr. e seus(uas) voluntários(as) uma 
aproximação com os estudos de gênero, capacitando-os para realizarem levantamento 
de dados, sistematização de informações, pesquisa de campo sobre o tema, bem como 
a análise de dados coletados.  

• Promover atividades de debate com estudantes nas quais os Estudos de Gênero possam 
ser apresentados ao coletivo da instituição, ampliando possibilidades de valorização das 
diversidades e a ampliação de Direitos Humanos.  

 
Público Alvo:  
Estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio do Campus Centro. 
 
Resultados Esperados:  

• Capacitação de pesquisadores juniores;  
• Desenvolvimento de metodologias de pesquisa científica dentro do espaço escolar, 

sobre a instituição escolar e com integrantes da comunidade escolar;  
• Promoção de ações educacionais que fomentem o conhecimento, aprofundamento 

científico, respeito e reflexão sobre as diferentes identidades de gênero, seguindo os 
princípios norteadores dos Direitos Humanos.  

• Redação de artigo científico relatando sobre o processo da pesquisa e seus 
desdobramentos. 
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Projeto: Movimento Estudantil e Memória Coletiva 
 
Período de Realização: 2018 
Carga Horária Semanal: 4h semanais 
Local de Execução das Atividades: CPII campus Humaitá II 
Campus: Humaitá II 
 
Equipe: 
 
Nome: Kelly Pedroza Santos 
Departamento: Sociologia 
 
Nome: Afrânio de Oliveira Silva 
Departamento: Sociologia 
 
Nome: Marcelo Costa da Silva 
Departamento: Sociologia 
 
Justificativa:  

A análise dos movimentos sociais é um campo clássico de estudo da Sociologia. Devido 
à nossa atuação na escola básica, o debate sobre o movimento estudantil assume lugar de 
relevância no diálogo com os estudantes, visto que em diferentes contextos de nossa história 
política o Colégio Pedro II foi reconhecido por seu papel ativo e, em muitos momentos, visto 
como protagonista na organização dos estudantes. Essa trajetória do movimento estudantil na 
escola produziu (e ainda produz) relatos, imagens, materiais como jornais, documentos e 
intervenções no espaço escolar. Toda a produção material, imagética e discursiva do movimento 
estudantil no campus Humaitá II compõe um quadro capaz de demonstrar as reivindicações 
estudantis, as tensões com a comunidade escolar, as diversas formas de organização e 
estratégias de atuação mobilizadas em diversos contextos. Historicamente associado ao grêmio 
– formato consolidado de organização –, nos últimos anos o movimento estudantil do campus 
optou por uma forma de organização distinta, que visava privilegiar a horizontalidade. Neste 
contexto, as ações mais contundentes envolveram a atuação através de “frentes estudantis” 
(como de Mulheres, de Negres, Não-heteronormativa), rodas de denúncias sobre temas como 
racismo e assédio/abuso sexual e o movimento de ocupação da escola, no final de 2016. O 
contexto mais recente do movimento estudantil no campus produziu identidades e memória 
coletiva singulares. Os elementos que compõem tanto a memória deste contexto, como as 
identidades que dela derivam, podem ser percebidos, no campus Humaitá II, em intervenções 
no espaço escolar, como grafites e pinturas, em ações organizadas que propunham o debate 
sobre a ressignificação dos espaços e no próprio discurso dos estudantes sobre qual escola eles 
querem. 
 
Objetivos:  
Utilizando como referência as contribuições sobre memória coletiva (HALBWACHS, 1968; 
POLLAK, 1992) e sociologia dos movimentos sociais (GOHN, 1997; TILLY; ALONSO, 2009, 2012; 
TARROW), este projeto tem como objetivos gerais:  

1) Possibilitar que através da metodologia qualitativa das Ciências Sociais os estudantes 
sejam capazes de mapear e descrever as ações recentes protagonizadas pelo 
movimento estudantil do campus Humaitá II, em suas diversas manifestações (atos, 
rodas de denúncia, intervenções no espaço escolar, ocupação etc.); 

2) analisar estes diversos elementos a partir do conceito de memória coletiva.  
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Objetivos específicos:  
1) identificar quais atores sociais dialogaram com o movimento estudantil do período (final 

de 2015-2016), tanto a favor quanto contrários às propostas levantadas pelo 
movimento, e quais respostas foram produzidas pelos estudantes organizados;  

2) identificar os principais avanços ou limites da ausência do grêmio estudantil neste 
contexto; 

3) demonstrar como a construção da memória coletiva está profundamente associada à 
construção da identidade social dos estudantes do campus; 

4) estabelecer um diálogo com ex-alunos do campus que, através de entrevistas, 
reconstroem, pela memória, o movimento estudantil da escola.  

 
Público Alvo:  
Estudantes de Ensino Médio do Colégio Pedro II, campus Humaitá II. 
 
Resultados Esperados:  
 

Espera-se que com a coleta de documentos e imagens, a análise das intervenções no 
espaço escolar e os relatos dos estudantes participantes seja possível compreender o sentido 
das ações do movimento estudantil do período, em termos de pautas, ações e intervenções no 
espaço escolar e como todos estes elementos compõem a identidade e a memória coletiva dos 
estudantes do campus Humaitá II. 
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Projeto: Horta e Minhocário como ferramentas de Educação 
Ambiental no campus Engenho Novo II 
  
Período de Realização: Julho de 2018 a dezembro de 2018 
Carga Horária Semanal: 8 horas 
Local de Execução das Atividades: Colégio Pedro II (pátio) 
Campus: Engenho Novo II 
 
Equipe: 
 
Nome: Cristina Magela de Oliveira 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Fabiana Pellegrini Caramaschi 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Justificativa:  

O campus Engenho Novo II, embora apresente alguma arborização, carece de espaços 
em que os estudantes tomem contato direto e possam interagir com elementos naturais. Se 
reconhecermos que os seres humanos são seres biofílicos, ou seja, apresentam necessidade 
interativa em relação à natureza e seus processos, é possível imaginar que esses espaços 
promoveriam maior sensibilização dos alunos para questões ambientais, atualmente tão 
presentes em nossa sociedade. A sensibilização é o passo inicial para que, partindo deste 
sentimento de que pertencem ao ambiente natural, possam buscar soluções sustentáveis para 
os problemas que afligem a sociedade moderna.  

Nesse sentido, em 2017, teve início o projeto “Minhocário na escola: a prática da 
compostagem como ferramenta para educação ambiental”, que envolveu alunos do 8º ano do 
ensino fundamental na pesquisa, na montagem e na manutenção de um minhocário dentro do 
espaço escolar. Com o projeto, os alunos puderam dar outro destino a resíduos de alimentos, 
como cascas de legumes e frutas, oriundos do refeitório escolar, e produzir adubo, líquido e 
sólido, que, desde então, tem sido doado a membros da comunidade escolar.  

A presença do minhocário na escola despertou o interesse dos alunos para questões 
como: o enorme volume de descartes orgânicos gerados na preparação dos alimentos para 
consumo, o destino dado ao “lixo”, o processo de transformação dos restos alimentares em 
adubo e onde utilizar o adubo produzido. Esta última questão despertou a ideia de ampliar o 
projeto original, desenvolvendo na escola outras propostas que pudessem promover o debate 
sobre a forma como o homem se relaciona com o ambiente que o cerca. Surgiu, assim, a 
proposta de um trabalho mais amplo, com o viés da educação ambiental crítica, abrangendo o 
projeto “Minhocário na escola” e incluindo, como mais uma linha de pesquisa, o projeto 
“Semeando saberes: a construção de uma horta no espaço escolar”.  

Com a integração dos dois projetos, a produção de adubo terá aplicação direta na horta 
e questões relacionadas a práticas de agricultura orgânica, uso de defensivos químicos, hábitos 
alimentares e destino do “lixo” serão trazidas para debate, visando a conscientização dos 
impactos sociais de nossas escolhas e das relações sociais envolvidas na cadeia de produção de 
alimentos e do descarte de resíduos.  

Além disso, tanto o minhocário quanto a horta podem constituir valiosas ferramentas 
para diminuir a distância entre teoria e prática no ensino de Ciências, uma vez que possibilitam 
vivenciar de forma concreta os conteúdos expostos nas aulas regulares e, embora esta seja uma 
proposta de professores de Ciências e Biologia, a existência destes espaços pode alavancar a 
construção de projetos interdisciplinares. 
Objetivos:  
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O projeto apresenta como objetivo geral a sensibilização da comunidade escolar para os 
problemas ambientais que a sociedade moderna enfrenta, reconhecendo que suas escolhas 
podem contribuir para a solução ou o agravamento destes problemas. Para atingir este objetivo 
mais amplo, o projeto traz como objetivos específicos:  

• Criar um espaço verde na escola que propicie maior contato entre os estudantes e os 
elementos naturais. A horta será construída com materiais reaproveitados, em um 
modelo de baixo custo, o que permitiria aos interessados repetir a prática em espaços 
particulares. Desta forma, seria possível levar este modelo também para o espaço 
familiar;  

• Atuar na ampliação e na manutenção do minhocário existente no espaço escolar;  
• Utilizar o adubo produzido pelo minhocário e ampliar o debate sobre a prática da 

agricultura orgânica em lugar da aplicação de adubos químicos e agrotóxicos (agentes 
fitossanitários);  

• Avaliar a percepção dos visitantes da horta e do minhocário sobre agricultura orgânica, 
alimentação saudável e relação entre Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA);  

• Permitir que os estudantes da Iniciação Científica Junior vivenciem as etapas do método 
científico, elaborando hipóteses, buscando referenciais bibliográficos, construindo 
propostas experimentais, analisando resultados e elaborando a divulgação de suas 
descobertas. 

 
Público Alvo:  
O projeto foi elaborado para alunos do segundo segmento do ensino fundamental (8º e 9º anos) 
e das Classes de Adequação Idade/Série (CAIS). 
 
Resultados Esperados:  
Com o presente projeto, espera-se estabelecer, no campus Engenho Novo II, uma horta orgânica 
que funcione de forma integrada ao minhocário já existente, produzindo, mesmo que em 
pequenas quantidades, temperos que poderão ser revertidos para incrementar a merenda 
escolar. Espera-se ainda que, a partir dos debates e do contato direto com elementos naturais, 
os estudantes envolvidos percebam-se como parte do ambiente natural. E, assim, desenvolvam 
maior interesse por questões ambientais que afligem a sociedade moderna, compreendendo 
que suas escolhas diárias podem contribuir para uma sociedade mais sustentável e 
ambientalmente mais justa. 
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Projeto: Produção De Modelos Didáticos Para O Estudo Do Corpo 
Humano No Ensino Fundamental 
  
Período de Realização: 25/06/2018 a 26/11/2018 
Carga Horária Semanal: 90 minutos 
Local de Execução das Atividades: Laboratório de Ciências e Biologia 
Campus: Engenho Novo II 
 
Nome: Simone Souza Dottori 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Justificativa:  

Embora alvo de constantes processos de reavaliação e reformulação, o ensino de 
Ciências ainda é considerado complexo e de difícil compreensão pelos discentes, segundo eles, 
devido ao excesso de termos técnicos, conceitos e leis – entre outros – a serem memorizados. 
Assim, a pesquisa voltada para o desenvolvimento de novas estratégias e materiais didáticos, 
visando proporcionar aos educandos um processo de ensino-aprendizagem mais significativo, é 
de fundamental importância para transformação desse quadro. Nesse contexto, diversos 
autores mostram que atividades de modelização (construção e uso de modelos tridimensionais) 
constituem uma eficiente metodologia a ser utilizada, pois permitem a materialização do 
conhecimento teórico e proporcionam aos alunos, além do desenvolvimento de habilidades 
cognitivas, a socialização, a motivação e a criatividade.  

O fato de uma pesquisa voltada para o Ensino Fundamental vir a ser desenvolvida por 
alunos de Iniciação Científica do Ensino Médio, torna-se um diferencial, à medida em que esses 
alunos poderão usar sua própria experiência acadêmica recente para propor soluções mais 
adequadas à investigação. Além disso, a Iniciação Científica é uma forma de aprendizagem e 
produção de conhecimento que desempenha papel fundamental na formação dos estudantes 
do Ensino Médio, levando-os ao aprimoramento do pensamento crítico e permitindo o 
desenvolvimento de habilidades para a futura vida profissional, esteja ela relacionada à pesquisa 
ou não.  
 
Objetivos:  

• Elaborar oficinas de modelização de sistemas do corpo humano (circulatório e 
respiratório), utilizando materiais de baixo custo. As oficinas serão aplicadas em turmas 
do 8o ano do Ensino Fundamental do Campus Engenho Novo II e terão como objetivo 
contribuir para ampliar a compreensão dos conteúdos abordados durante as aulas de 
Ciências, de forma lúdica, dinâmica e participativa.  

• Avaliar a eficiência do uso dos modelos como estratégia de aprendizado da anatomia e 
fisiologia do corpo humano.  

• Permitir que os alunos da Iniciação Científica conheçam e participem de todas as etapas 
da produção da pesquisa e da divulgação científica, desde a formulação de hipóteses, 
pesquisa bibliográfica, definição de procedimentos, elaboração de instrumentos de 
avaliação, coleta, tratamento de dados e análise de resultados, até a redação de 
relatórios e a comunicação do trabalho desenvolvido para a comunidade acadêmica.  

 
Público Alvo:  
O projeto de pesquisa da Iniciação Científica terá como público os alunos do Ensino Médio, que 
participarão de todas as etapas do projeto (elaboração, aplicação e avaliação das oficinas de 
modelização).  
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Resultados Esperados:  
Espera-se que as oficinas com a utilização dos modelos tridimensionais facilitem o aprendizado 
dos conteúdos sobre o corpo humano estudados nas aulas regulares de Ciências e que 
estimulem nos alunos uma postura mais ativa e autônoma no processo de aquisição do 
conhecimento. Além disso, espera-se que o projeto venha a contribuir para a formação dos 
alunos de Iniciação Científica, desenvolvendo sua maturidade intelectual e outras habilidades 
como senso crítico, capacidade de trabalhar em equipe e criatividade.  
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Projeto: Experimentando a ciência 
  
Período de Realização: julho de 2018 a dezembro de 2020 
Carga Horária Semanal: 8 horas 
Local de Execução das Atividades: Laboratórios de biologia e de ciências já existentes. 
Campus: Humaitá II 
 
Equipe: 
 
Nome: Violeta David Perini 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Tatiana Pinto de Abreu 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Diego Mota 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Justificativa:  

Em pesquisa prévia realizada no Colégio Pedro II (PERINI et al., 2016), docentes 
destacaram fatores que limitam a realização dessas práticas: espaço físico inadequado, 
problemas na limpeza e organização do laboratório, indisponibilidade de reagentes, uso de 
verba própria, ausência de técnico de laboratório e grande tempo dispensado antes e depois da 
aula. Dentre eles, a falta limpeza e organização do laboratório e a ausência de técnico de 
laboratório são os maiores limitantes no campus Humaitá II. O campus possui um laboratório de 
biologia de tamanho adequado e com um paiol anexado para armazenamento de 
equipamentos, vidrarias e outros materiais, mas que por falta de manutenção tornou-se um 
espaço abandonado e com entulhos.  

Acreditamos que com organização, investimento e com a colaboração de estudantes é 
possível reverter esse quadro de modo a tornar o espaço de aulas práticas adequado e atrativo 
para que os professores possam usá-los com frequência. 
 
Objetivos:  

• Melhorar a qualidade das aulas práticas realizadas no campus Humaitá II;  
• Facilitar o trabalho dos discentes que desejam utilizar esses espaços em suas aulas;  
• Estimular a execução de mais aulas práticas de Ciências e Biologia;  
• Dar a oportunidade a alunos que desejam aumentar sua vivência com a biologia além 

da sala de aula por meio da pesquisa e projetos de monitoria.  
 
Público Alvo:  
Todos os alunos da Unidade Humaitá II serão beneficiados com as melhorias a serem 
implementadas nos Laboratórios de Biologia e de Ciências. Para participar do programa de 
Iniciação Científica Júnior serão contemplados alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Mé 
 
Resultados Esperados:  
Ao final do projeto esperamos:  

• Obter um catálogo permanente de aulas práticas diversificadas que contemplem todas 
as séries do Ensino Fundamental e Médio e que fique disponível para todos os 
professores da equipe;  

• Que todos os alunos envolvidos diretamente no projeto saibam como usar com 
habilidade um laboratório de ciências dentro das regras de segurança e higiene e que o 
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aprofundamento de seus conhecimentos científicos, e desenvolvimento das suas 
capacidades críticas e de pesquisa auxiliem em suas escolhas e realizações profissionais;  

• Que os laboratórios da escola se tornem ambientes agradáveis, convidativos e, 
sobretudo, organizados, de tal maneira que seja facilitada a montagem e execução das 
aulas práticas;  

• E por fim, que a revitalização dos laboratórios seja um grande incentivo para que os 
professores desenvolvam mais atividades práticas, estimulando, assim, o interesse dos 
alunos pela Biologia e Ciências. 
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Projeto: Práticas em Ensino de Botânica 
  
Período de Realização: maio/2018 a março/2019 
Carga Horária Semanal: 2 horas 
Local de Execução das Atividades: Laboratório de Biologia do campus Duque de Caxias 
Campus: Duque de Caxias 
 
Equipe: 
 
Nome: Gabriel Uriel Cruz Araújo dos Santos 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
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 podem aumentar 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 microscopia no público-alvo;  
• 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. 

 
Público Alvo:  
Alunos do Ensino Médio, prioritariamente da 2ª série. 
 
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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Projeto: Gênero, raça e classe na produção cinematográfica do 
Brasil e dos EUA 
  
Período de Realização: Junho-Dezembro 2018 
Carga Horária Semanal: 4h30m 
Local de Execução das Atividades: Engenho Novo II 
Campus: Engenho Novo II 
 
Nome: Alline Torres Dias da Cruz 
Departamento: Sociologia 
 
Justificativa:  
Importância do debate atual sobre representatividade nos campos acadêmico e artístico nas 
últimas décadas, e da produção cinematográfica crescente que procura apresentar e publicizar 
temáticas ligadas à raça, a gênero e à classe no Brasil e nos EUA. 
 
Objetivos:  
A partir das Ciências Sociais/Sociologia, desenvolver uma análise que articule raça, gênero e 
classe; refletir sobre as semelhanças e diferenças que fazem parte das compreensões de raça, 
gênero e classe nos filmes do Brasil e dos EUA.; analisar a contribuição da produção 
cinematográfica de ambos países para a reflexão contra o preconceito e a discriminação. 
 
Público Alvo:  
Estudantes do Ensino Médio 
 
Resultados Esperados:  
Permitir que os estudantes bolsistas do Ensino Médio apliquem os conhecimentos acadêmicos 
das Ciências Sociais/Sociologia na análise da produção cinematográfica sobre raça, gênero e 
classe do Brasil e dos EUA; possibilitar uma formação acadêmica aos estudantes voltada contra 
o preconceito e a discriminação; elaborar um catálogo de filmes que posse tornar-se material 
pedagógico para docentes das Ciências Humanas. 
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Projeto: Sala de Artes Digital (SAD): Metodologias 
contemporâneas para aprender e ensinar Artes Visuais 
  
Período de Realização: Junho de 2018 a Junho de 2020 
Carga Horária Semanal: 10h 
Local de Execução das Atividades: Colégio Pedro II - Campus Realego II 
Campus: Realengo II 
 
Equipe: 
 
Nome: Alessandra Oliveira da Silva Caetano 
Departamento: Desenho e Artes Visuais 
 
Nome: Dalila Alves Ogg dos Santos 
Departamento: Desenho e Artes Visuais 
 
Nome: Evelyn Caroline Nascimento Lavor 
Departamento: Desenho e Artes Visuais 
 
Nome: Renata Laranjeiras Dargains 
Departamento: Desenho e Artes Visuais 
 
Nome: Vera Rodrigues de Mendonça 
Departamento: Desenho e Artes Visuais 
 
Justificativa:  

Em "Tecnologia digital no ensino da arte: perspectivas e desafios", Andréa Bertoletti 
(2011) utiliza dados de uma pesquisa realizada pela Fundação Victor Civita em 2009 para 
destacar a existência de um descompasso significativo entre a presença da informatização nas 
atividades de gestão e planejamento de grande parte das instituições de ensino, públicas e 
privadas, no Brasil (uso de computadores e disponibilidade de acesso a Internet) e o uso da 
tecnologia digital como ferramenta pedagógica. O mesmo distanciamento demonstra-se entre 
a presença da tecnologia no cotidiano extraescolar dos estudantes e suas experiências na sala 
de aula.  

Transcorridos seis anos desde a publicação desse artigo, nossa prática docente se vê 
diante de um panorama não muito diferente. Como educadoras com experiências diversificadas 
no ensino da Arte, as professoras integrantes do Grupo Sala de Artes Digital partilham do 
interesse pelas possibilidades ampliadoras, dinamizadoras e integradoras que as tecnologias 
digitais apresentam ao campo da educação em Arte.  

Nesse sentido, as tecnologias digitais são pensadas neste projeto não como um fim, mas 
um meio e, um ponto de partida para um maior envolvimento dos estudantes nos processos de 
construção dos conteúdos e dos procedimentos pedagógicos.  

Ao mesmo tempo, a velocidade e a fluidez das transformações tecnológicas fazem das 
atividades de pesquisa uma demanda essencial de um projeto que se debruça sobre tecnologias 
educativas, sejam elas analógicas ou digitais. Portanto, este projeto estabelece como demanda 
necessária para o adequado desenvolvimento de suas atividades a formação do Grupo de 
Pesquisa Sala de Artes Digital, do qual farão parte todas as docentes da equipe de Artes Visuais 
lotadas no campus Realengo II do Colégio Pedro II.  

Desse modo, O Grupo Sala de Artes Digital busca ampliar e aprofundar a presença das 
ferramentas tecnológicas digitais nas diferentes etapas do processo de ensino e aprendizagem 
(do planejamento até a avaliação) assim como expandir os limites conceituais e físicos das salas 
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de aula, construindo uma sala virtual que possa ser acessada pelos estudantes há qualquer 
momento e em qualquer lugar.  
 
Objetivos:  
Objetivo geral: Pesquisar e aplicar, pedagogicamente, ferramentas tecnológicas digitais no 
ensino das Artes Visuais.  
Objetivos específicos:  

• Pesquisar as tecnologias educativas contemporâneas;  
• Pesquisar plataformas e recursos tecnológicos contemporâneos não educativos que 

possam ser utilizados pedagogicamente;  
• Promover experimentações de recursos tecnológicos digitais na elaboração de materiais 

didáticos e instauração de práticas pedagógicas;  
• Ampliar virtualmente o espaço da sala de aula, diversificando os recursos e as 

ferramentas aplicadas no ensino das Artes Visuais no Colégio Pedro II;  
• Construir uma plataforma pedagógica online para acesso dos estudantes aos conteúdos 

da disciplina Artes Visuais;  
• Desenvolver materiais didático-pedagógicos que tenham como base para uso/interação 

a plataforma online;  
• Desenvolver metodologias de ensino/aprendizado baseadas no uso criativo de 

tecnologias digitais para investigação, criação e compartilhamento por parte dos 
estudantes. 

 
Público Alvo:  
O Grupo atenderá, diretamente com os produtos de suas atividades de Pesquisa, Ensino e 
Desenvolvimento de Material Didático, a todas as turmas de Segundo Segmento do Ensino 
Fundamental, do 1o Ano do Ensino Médio, 1o e 2o Ano do Ensino Médio Integrado – Té 
 
Resultados Esperados:  
Promover uma diversificação dos recursos e metodologias utilizadas nas aulas teóricas e práticas 
de Artes Visuais, de maneira a dinamizar a apresentação dos conteúdos e conceitos-chave 
essenciais para a compreensão por parte do discentes das manifestações artísticas estudadas, 
bem como ampliar os meios de acessos dos educandos a esses conteúdos fora do espaço físico 
da sala de aula e seus recursos didáticos tradicionais (livros, apostilas impressas, projeções de 
slides, etc.), além de potencializar e ampliar o tempo dedicado ao desenvolvimento de 
atividades práticas em sala de aula. 
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Projeto: As representações sociais de avaliação entre os docentes 
do Colégio Pedro II 
  
Período de Realização: 02/07/18 a 21/12/18 
Carga Horária Semanal: 8 horas 
Local de Execução das Atividades: Colégio Pedro II 
Campus: Humaitá II 
 
Nome: Diego Mota 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Justificativa:  
Este estudo de caso, realizado no Colégio Pedro II, tem como proposta identificar o conjunto de 
referenciais sobre avaliação para professores e estudantes dessa instituição. Ao explorar suas 
RS sobre avaliação, podemos apresentar um diagnóstico do pensamento institucional acerca do 
tema. E analisar as perspectivas acerca de um objeto significativo na relação desses grupos e 
nos processos de aprendizagem. Uma investigação significativa, se considerarmos a relevância 
da avaliação, especificamente em ambientes de formação acadêmica. 
 
Objetivos:  

• Conhecer as representações sociais do corpo docente do campus Humaitá II do Colégio 
Pedro II acerca de avaliação.  

• Trazer os resultados da pesquisa para a comunidade escolar e discutir as diversas 
possibilidades de uso das avaliações no século XXI. Divulgar os resultados da pesquisa 
nas mídias da Instituição e através de artigo. 

 
Público Alvo:  
Professores do Colégio Pedro II (Campus Humaitá II) com atividade de regência no segundo 
segmento do ensino fundamental e/ou ensino médio. 
 
Resultados Esperados:  

São múltiplas as possibilidades acerca dos resultados das representações sociais no 
grupo de professores investigado. Um terreno ainda nebuloso. O estudo pretende revelar se 
existe um pensamento coletivo neste grupo de docentes acerca de avaliação. Contudo, é 
possível haver uma dispersão da informação ’avaliação’ entre esses docentes e discentes, 
desconstruindo a hipótese de que o grupo apresenta um pensamento único. As representações 
sociais podem revelar também um pensamento mais tradicional entre os docentes. E se há 
divergências entre professores e alunos, com mais de uma linha de pensamento em relação ao 
objeto investigado. Todavia, a presente investigação evoca questionamentos. Ainda não há uma 
hipótese saliente. Considerando o peso das provas bimestrais nas médias dos estudantes para 
aprovação (70%). Considerando a flexibilização de avaliações possibilitadas pela PORTARIA N° 
323 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007 sobre avaliações institucionais no Colégio Pedro II (30%). Eis 
seu escopo: Será que o peso das Certificações trimestrais para a progressão dos estudantes 
influenciam as concepções de discentes e docentes de avaliações fazendo o entendimento de 
‘avaliar’ estar associado a fazer provas?  
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Projeto: Ensino de ciências e biologia: linguagens e metodologias 
 
Período de Realização: julho/2018 a dezembro/2019 
Carga Horária Semanal: 4 horas semanais 
Local de Execução das Atividades: Laboratório de ciências, laboratório de biologia, sala de 
estudos da equipe de ciências e biologia e salas de aula do campus Realengo II. 
Campus: Realengo II 
 
Nome: Claudia Vargas Vilar 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Danielle Freire Domingues 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Gabriele De Almeida Limo 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Leandro Dorna Dos Santos 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Leandro Lopes Varanda 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Marcos Vinícius Santos Da Costa 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Justificativa:  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LIDEI 9394/96) afirma que um dos objetivos do 
ensino fundamental é o "desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores", sendo papel do 
professor "zelar pela aprendizagem dos alunos". No entanto, na escola, em detrimento da 
garantia de aprendizagem valoriza-se o processo de ensino centralizado no professor, que tem 
o papel preponderante de repassar o conteúdo de forma a completar o vazio de conhecimento 
do estudante: a nomeada educação bancária (Freire, 2013). Dessa forma, o ensino das 
disciplinas fica restrito à transmissão de conceitos abstratos, distantes da realidade e alienantes. 
Como consequência desse processo, o aluno não se reconhece como sujeito de sua própria 
aprendizagem e não aprende a aprender. Para que o aluno se torne capaz de aprender para 
além da vida escolar, é necessário retirar o foco pedagógico do ensino e direcioná-lo para a 
aprendizagem. 

Numa proposta pedagógica que visa garantir a aprendizagem, é importante 
reconhecera Importância da linguagem. Segundo Geraldi (1982), a linguagem possui 3 
dimensões: expressão do pensamento, instrumento de comunicação e forma de ação. Esses 
diferentes papéis da linguagem auxiliam na compreensão dos entraves que se colocam para a 
aprendizagem: 

1) Como o aluno poderá compreender um campo do saber construído a partir de uma 
linguagem que ele não domina e que, por isso, não é capaz de estruturar seu raciocínio 
para estabelecer relações entre conceitos? 

2) Como o estudante poderá reconhecer e externalizar suas dúvidas e esboçar 
questionamentos se não domina a linguagem específica do objeto em estudo? 

3) Como poderá reconhecer-se integrante de uma comunidade de aprendizagem se é 
incapaz de utilizar a ferramenta necessária, a linguagem, para interagir com seus pares? 
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Portanto, uma das barreiras para o aprendizado e a consequente promoção do 
estudante é exatamente a falta de domínio das diferentes linguagens presentes no currículo 
escolar, pois cada área do conhecimento possui seu próprio modo de construir e comunicar o 
conhecimento. E somente a partir e através do domínio dessas linguagens é que se dará a 
significação ou não dos objetos de estudo. Dessa forma, um dos objetivos de cada área de 
conhecimento deve ser capacitar o aluno para compreender as particularidades do discurso de 
suas disciplinas, assim como garantir o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de 
uso competente dessa linguagem em práticas sociais, ao que chamamos letramento (Soares, 
2004). Nas ciências naturais, o letramento compreende não apenas a aquisição dos conceitos 
científicos, mas também a capacidade de aplicar esses conceitos e usar a forma de pensar da 
ciência no cotidiano (Chassot, 2003). 

O conhecimento científico é construído usando metodologia própria, através da qual 
busca respostas para problemas. Pelo método científico, novas ideias são testadas, seguindo um 
roteiro rigoroso que inclui observação, pesquisa bibliográfica, formulação de hipóteses, 
experimentação e conclusões. Nesse sentido, ensinar ciência pela exposição, sem a proposição 
de questões ou problemas significativos aos estudantes, afasta o ensino do modus operandi da 
ciência e a torna desumana, desprovida de significado e, consequentemente, desinteressante. 
O ensino por investigação coloca-se como uma importante estratégia, na medida em que 
introduz o aluno no fazer ciência (Pessoa-Carvalho, 2013). Além disso, essa metodologia toma o 
aluno participante ativo da sua aprendizagem, tirando-o da passividade das aulas tradicionais, 
porque o obriga a utilizar estratégias e a ter atitudes que serão fundamentais para torná-lo um 
aprendiz competente por toda a vida. 

As ciências naturais têm o tento e, consequentemente, a leitura como instrumentos de 
comunicação por excelência. É por meio da leitura que o aluno poderá dialogar ou não com essa 
forma de ver o mundo. No entanto, nos textos científicos predomina uma linguagem descolada 
da vivência cotidiana dos estudantes, sendo considerada por muitos "uma Outra língua", o que 
dificulta a aquisição dos conteúdos de ciências e biologia. Diversos autores, como Zanetic (1998), 
consideram que o texto literário oferece uma ponte entre a linguagem cotidiana e a linguagem 
científica, favorecendo o aprendizado das diferentes ciências. Segundo esses autores, o texto 
literário propicia o uso da linguagem comum para expressar determinados conceitos científicos, 
ou está inserido em contextos que propiciam a abordagem desses conceitos. O uso, nos textos 
literários, da linguagem dominada pelo aluno favorece seu engajamento na construção de um 
conhecimento mais abstrato e distante de sua realidade. Segundo Belli (2004), a leitura, ao 
dialogar com a bagagem cultural do estudante, aumenta progressivamente o poder de 
argumentação, o apreço pela autoridade do argumento (e não do argumento de autoridade) 
favorecendo com isso o exercício da criatividade e da autonomia. 

No Colégio Pedro II, o Departamento de Português e Literaturas de Língua Portuguesa 
trabalha de forma sistemática com paradidáticos literários que são adquiridos pelos alunos com 
verba própria ou através da assistência estudantil. No entanto, toda potência pedagógica dos 
livros literários fica restrita às aulas de português. No primeiro segmento do ensino fundamental 
há uma tendência maior no uso da literatura como promotora de contexto para abordagem de 
conceitos científicos. Essa prática se perde nos anos finais do ensino fundamental, em parte pelo 
maior número de disciplinas e, consequentemente, professores especializados, além da pressão 
maior pelo cumprimento do currículo. Além disso, não há diálogo entre as diferentes disciplinas 
de uma mesma série por diversos motivos, dos quais destacamos dois: a escola partida em 
disciplinas de dias pares e ímpares e a ausência de encontros pedagógicos periódicos com o 
objetivo de fomentar diálogos entre os docentes. 

Apesar desses empecilhos, iniciativas pessoais e parcerias pontuais ocorreram e, apesar 
de episódicas, oferecem exemplos de trabalho frutífero e sinalizam um caminho promissor para 
um trabalho pedagógico promotor de aprendizagem significativa e focado no aluno. Exemplos: 
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1. Feira de ciências com projetos de trabalho originados das histórias trabalhadas no sexto ano 
em língua portuguesa. 

Em 2016, o livro Odisseia, versão adaptada por Ruth Rocha, serviu como tema gerador 
e propiciou as seguintes propostas de trabalho: 

a) Heróis: Ulisses e os heróis da ciência - descrever as qualidades e defeitos de Ulisses, o 
herói do mito, e comparar com personalidades (cientistas e/Ou inventores) da ciência. 

b) As Mulheres de Odisseia e as mulheres na ciência - o papel feminino caracterizado no 
livro e a história das mulheres na ciência. Podemos ver semelhanças? 

c) Ajudando Ulisses a voltar para Casa - apresentar os instrumentos náuticos, as 
embarcações e as constelações. 

d) Os Deuses Gregos e os astros no céu - caracterizar os deuses gregos e os astros 
nomeados em sua homenagem. Mostrar o avanço tecnológico na observação do céu. 

e) Zéfiro: o vento - explicar a formação do vento e seus usos pela humanidade, da Grécia 
Antiga até a atualidade. 

f) Conhecendo o cenário de Odisseia - descrever a geografia do cenário, os locais pelos 
quais Ulisses passou, enfatizando a construção de mapas. 

g) Os mitos gregos para explicar a origem do universo e do mundo e a visão científica dos 
eventos - conhecer e diferenciar as tentativas de explicação do universo. 

h) O ambiente natural da Grécia e suas características - descrever as características da 
crosta terrestre como rochas e solo; e os fenômenos vulcões, terremotos, tsunamis etc. 

i) O guerreiro Ulisses - descrever armaduras e a tecnologia da guerra na Grécia Antiga, 
metais e outros recursos naturais usados na guerra. 

j) Os materiais usados no dia a dia dos gregos em Odisseia - caracterizar os recursos 
naturais utilizados pelos gregos, enfatizando sua origem natural e sua funcionalidade 
(como cerâmicas, metais, ceras etc). 

 
Em 2017, os mitos africanos e indígenas que explicam fenômenos naturais foram usados 

como ponto de partida para a apresentação dos conceitos científicos e a diferença entre a 
linguagem mitológica, senso comum e científico. Dentre os assuntos presentes nas propostas 
de trabalho estavam: a formação do vento, explicação de terremotos, a mineração, o fenômeno 
do eclipse, o dia e noite etc. 

 
2. Projeto interdisciplinar entre ciências, ciências sociais, desenho, história, informática 
educativa, música e português no sétimo ano. Em 2018, o gênero conto de terror, exemplificado 
pelo conto "A máscara da morte rubra", de Edgar Alan Poe, foi o ponto de partida para a 
apresentação de diversos conceitos, incluindo microrganismos, formas de prevenção e conceito 
de saúde individual e coletiva em ciências, e para o desenvolvimento da seguinte proposta de 
trabalho, usada na avaliação pelas disciplinas envolvidas: 

a) Produção de vídeo com a narração de um conto de terror ambientado na, tendo a peste 
negra como elemento desencadeador da trama. 
 

3. Projeto interdisciplinar entre biologia, geografia e sociologia na primeira série do ensino 
médio. Em 2017, as turmas de 1ª série produziram esquetes teatrais, as quais foram usadas 
como forma de avaliação pelas disciplinas envolvidas, com o tema gerador O saber científico e 
o senso comum: fazendo ciência na era da pós-verdade", e os seguintes subtemas: 

a) Revolta da vacina contemporânea 
b) Terraplanismo 
c) Determinismo geográfico 
d) Design inteligente 

 
4. Clube de aquarismo do Colégio Pedro II. Desde 2016, a observação e o acompanhamento do 
ecossistema artificial de um aquário têm sido usadas para contextualizar e tornar mais concreto 
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o ensino de diversos conceitos de biologia, além de desenvolver procedimento e atitudes 
necessárias ao desenvolvimento do letramento científico. O projeto também tem entre seus 
objetivos a orientação de alunos através do programa de iniciação científica júnior e desde seu 
início até o momento, já houve a participação de 25 alunos do ensino médio, sendo 6 como 
bolsistas. 

O presente projeto surge da necessidade de consolidar práticas que desenvolvam o 
letramento científico intermediado pela leitura ancorada na realidade do aluno, e pelo ensino 
por investigação, de modo que os estudantes possam ampliar suas competências e habilidades, 
sua sensibilidade, sua forma de enxergar o outro, a si e o mundo, visando a uma educação mais 
abrangente, inclusiva e plural. Os docentes integrantes do Núcleo de Pesquisa sobre Linguagens 
no Ensino de Ciências (NuPLEC) já desenvolvem em sua prática pedagógica o ensino voltado para 
o letramento científico nas suas diferentes vertentes: aquisição e compreensão da linguagem 
científica, desenvolvimento de procedimentos e atitudes inerentes ao fazer científico e o diálogo 
com os diferentes campos do saber. No entanto, são trabalhos concebidos individualmente e 
por isso, não conseguem fomentar o surgimento de novas metodologias e a cultura do trabalho 
interdisciplinar. A criação do NuPLEC e a execução deste projeto Irá congregar o trabalho já 
realizado e criar um ambiente de compartilhamento e proposição de práticas pedagógicas 
inovadoras de maneira mais ordenada e sistematizada. 
 
Objetivos:  
O projeto em questão tem por objetivos: 

• Favorecer o letramento científico através da criação de atividades apoiadas na leitura e 
escrita de textos expositivos. 

• Explorar o uso da linguagem literária no ensino das ciências naturais, buscando 
interfaces para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares. 

• Investigar os limites e as possibilidades da utilização das obras paradidáticas para o 
ensino de literatura no ensino fundamental II. 

• Aumentar o arcabouço cultural do aluno através da produção de diferentes gêneros 
textuais a partir de conceitos de ciências, incluindo aqueles emergentes da tecnologia 
digital. 

• Contribuir para o desenvolvimento de metodologias pautadas no desenvolvimento de 
competências e habilidades, que permitam aos alunos interpretar os fenômenos reais 
com os quais se relacionam de forma mais significativa, visando a uma educação mais 
abrangente, inclusiva e plural. 

• Buscar parcerias para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares, de modo a 
tornar o ensino menos segmentado, mais significativo para o aluno e, portanto, mais 
efetivo. 

 
Resultados Esperados:  
O Núcleo de Pesquisa espera produzir um acervo de práticas pedagógicas promotoras da 
aprendizagem significativa, que possam ser implementadas na sala de aula por todo professor 
de ciências e/ou biologia que tenha como concepção pedagógica o letramento científico. 
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Projeto: Viver o Brasil e a França aqui e lá 
 
Período de Realização: 20/04/2018 à 20/04/2021 
Carga Horária Semanal: 04 
Local de Execução das Atividades:  
Campus: Tijuca II 
 
Nome: Katharina Jeanne Kelecom 
Departamento: Francês 
 
Nome: Aline de Paula Alves 
Departamento: Francês 
 
Nome: Kelly Martins 
Departamento: Francês 
 
Nome: Luiza Schiavo 
Departamento: Francês 
 
Nome: Márcia da Anunciação Barbosa Gamaury 
Departamento: Francês 
 
Nome: Simone da Cruz Chaves 
Departamento: Francês 
 
Justificativa:  
A contribuição e o caráter inovador dessa parceria, é que geralmente, os alunos brasileiros têm 
contato com alunos estrangeiros que falam maternalmente a língua que os alunos brasileiros 
estudam, entretanto, os alunos estrangeiros não têm muito conhecimento do português do 
Brasil e da cultura brasileira. No Collège International Noisy-le-Grand, o ensino do português do 
Brasil está incluído no currículo obrigatório desde a sixième até a troisième (o que corresponde 
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental). Os alunos têm 8 horas de aulas de língua portuguesa 
por semana, sendo 6 horas de ensino de língua e 2 horas de ensino de cultura brasileira, 
incluindo geografia e literatura do Brasil. Assim, a troca entre os alunos brasileiros e franceses 
ocorre de maneira horizontal, uma vez que um tem na língua e na cultura do outro, objeto de 
estudo e interesse. 
 
Objetivos:  

• Ampliar o conhecimento do aluno na língua francesa, estabelecendo relações com as 
diferentes estruturas linguísticas da língua materna. 

• Estabelecer contato com a diversidade cultural da língua francesa, levando o aluno ao 
contato e apreciação de costumes e valores de outras culturas, o que contribui para uma 
nova percepção da sua própria língua e cultura. 

• Estabelecer comparações entre a sua aprendizagem do francês e a dos alunos franceses 
que aprendem o português do Brasil. 
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Título do Projeto: Práticas Pedagógicas Em Educação Física 
Escolar: percepções, propostas, avaliação e perspectivas 
 
Período de Realização: 02/05/2018 à 02/05/2020 
Carga Horária Semanal: 10 horas 
Local de Execução das Atividades:  
Campus: Realengo II 

 
Equipe: 
 
Nome: Miguel Ataide Pinto da Costa 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Hugo Paula Almeida da Rocha 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Marcela Paquelet Fonseca 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Dora Cyrino Leal Coutinho 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Nathalia Gaspar P. de Menezes 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: luri Leal Moura 
Departamento: Educação Física 
 
Objetivos: 
O objetivo geral deste projeto de pesquisa é propor e analisar as diferentes práticas pedagógicas 
propostas pela disciplina de Educação Física no âmbito do Colégio Pedro II, campus Realengo II. 
Objetivos Específicos: 

• Identificar perspectivas, lacunas e necessidades no currículo e nas aulas de educação 
física no âmbito do campus Realengo II; 

• Investigar as necessidades e experiências prévias dos alunos portadores de 
necessidades específicas do campus Realengo II; 

• Propor atividades diferenciadas para as aulas de educação física; 
• Investigar junto a instituições voltadas a atendimento a portadores de necessidades 

específicas práticas em educação física escolar; 
• Propor a adaptação e confecção de materiais voltados a portadores de necessidades 

específicas para as aulas de educação física; 
• Investigar a percepção e a satisfação dos alunos com as aulas de educação física. 
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Projeto: Olimpíada Interna de Química (OIQ) 
 
Período de Realização: 15/05/2018 a ------- 
Carga Horária Semanal: 4 horas semanais 
Local de Execução das Atividades:  
Campus: Engenho Novo II 
 
Equipe: 
 
Nome: Luis Carlos de Abreu Gomes 
Campus: Engenho Novo II 
 
Nome: Cláudio Costa Vera Cruz 
Campus: São Cristóvão III 
 
Nome: Júlia Damazio Bouzon 
Campus: Centro 
 
Nome: Lucas Fagundes Esteves 
Campus: Tijuca II 
 
Nome: Marcos Correa Guedes 
Campus: Duque de Caxias 
 
Nome: Carlos da Silva Lopes 
Campus: Tijuca II 
 
Nome: Éder Barros de Almeida 
Campus: Realengo II 
 
Nome: Allan Rangel Campos 
Campus: Niterói 
 
Nome: Jackline Torres Amazonas 
Campus: São Cristóvão III 
 
Nome: Guilherme Parreira da Silva 
Campus: Humaitá II 
 
Nome: Maria de Fátima Vaz Xavier 
Campus: Tijuca II 
 
Nome: Maria Gabriela Werneck Röhe 
Campus: Duque de Caxias 
 
Nome: Cleise Fernandes da Silva Padrão 
Campus: Centro 
 
Nome: Polyana Wallier 
Campus: Humaitá II 
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Nome: Soraia Peres Lima de Souza Mello 
Campus: Centro 
 
Nome: Antônio Carlos Alvares 
Campus: Niterói 
 
Nome: Leonardo Pages Pereira 
Campus: Engenho Novo II 
 
Nome: Marcus André Rego de Araújo 
Campus: Humaitá II 
 
Nome: Mônica Machado Calmon de Aguiar 
Campus: Realengo II 
 
Nome: João Roberto Fortes Mazzei 
Campus: São Cristóvão III 
 
Nome: Teresa de Jesus Manuel 
Campus: Engenho Novo II 
 
Nome: Sérgio Fernandes Claro 
Campus: Realengo II 
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Projeto: NEPArtE - Núcleo de Estudos e Práticas em Arte e 
Educação 
 
Período de Realização: Início em abril de 2015 e em continuidade 
Carga Horária Semanal: 10 horas 
Local de Execução das Atividades: Campus São Cristóvão I 

 
Equipe: 
 
Nome: Eliane Mattozo de Mattos 
Departamento: Desenho e Artes Visuais 
 
Nome: Edvandro Luise Sombrio de Souza 
Departamento: Desenho e Artes Visuais 
 
Nome: Viviane Viana de Souza 
Departamento: Desenho e Artes Visuais 
 
Justificativa:  

O núcleo de pesquisa NEPArtE, certificado pelo CNPq, vinculado ao Departamento de 
Artes Visuais (DAV) e à Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio 
Pedro II (PROPGPEC), busca atender à necessidade de atualização da formação docente no 
campo das Artes Visuais e suas múltiplas linguagens artísticas, por meio de reflexões coletivas e 
estudos práticos e teóricos, neste campo de conhecimento. Desde sua criação em abril de 2015, 
tem estimulado docentes do departamento e fora dele, para que através de seus encontros de 
pesquisa e experimentações práticas docentes, possam avançar na aquisição de novas 
metodologias de ensino em suas práticas pessoais; tem também se imbuído da organização do 
Seminário de Artes Visuais do CPII (2016/2017/2018 em andamento), fórum este que debate 
questões cruciais do ensino das Artes Visuais nas diferentes redes de ensino no Rio de Janeiro. 
Deste modo, sua missão tem sido criar condições teóricas, críticas e práticas de reflexões sobre 
a atuação docente e a ampliação dessas reflexões no âmbito da comunidade acadêmica, por 
meio de apresentações de trabalhos e publicações por parte de seus membros.  
Link de acesso: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4846144320460204  
 
Linhas de Pesquisa:  

1. Diversidade de Gênero e de Sexualidade na Arte: Pesquisar e propor experiências 
pedagógicas, que discutam as relações de gênero e sexualidade expressas na arte, por 
análise de imagens, estudos teóricos, experimentações sensoriais e criações artísticas, 
de modo que a comunidade escolar possa dialogar e perceber tais questões, de forma 
evidente ou não, na arte. Produzir reflexões acadêmicas a partir dessas práticas e 
compartilhá-las com a comunidade interna e externa ao Colégio Pedro II.  
 
Link de acesso: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/4846144320460204447458  

 
2. Relações Étnico-raciais e Arte: Promover a ampliação da formação de professores e 

estudantes, por meio de estudos das relações étnico-raciais e práticas que promovam 
acesso a diferentes conjuntos de saberes culturais e produções artísticas da diversidade 
étnica existente no Brasil, de modo que seus repertórios individuais sejam valorizados, 
se ampliem e sejam multiplicados na comunidade escolar e acadêmica.  

 
Link de acesso: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/4846144320460204631595  
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3. Práticas Pedagógicas e Formação Docente em Artes Visuais: Proporcionar reflexões e 

práticas pedagógicas de variadas abordagens conceituais, técnicas e metodológicas, 
sobre as visualidades expressas em diferentes linguagens das artes visuais e cultura 
visual; e estimular docentes e estudantes a potencializarem suas capacidades criadoras 
e cognitivas, sobre estes conhecimentos e seus repertórios individuais, em diálogos 
constantes com outros sujeitos, de diferentes espaços e culturas; produzir reflexões e 
diálogo teórico e prático sobre o ensino da arte.  
 
Link de acesso: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/4846144320460204464023 

 
Objetivos:  

O núcleo de pesquisa NEPArtE tem como objetivos proporcionar reflexões e práticas 
pedagógicas de variadas abordagens conceituais, técnicas e metodológicas, sobre as 
visualidades expressas em diferentes linguagens das artes visuais e cultura visual; estimular 
docentes e estudantes a potencializarem suas capacidades criadoras e cognitivas, sobre estes 
conhecimentos e seus repertórios individuais, em diálogos constantes com outros sujeitos, de 
diferentes espaços e culturas pela abordagem da interculturalidade; produzir reflexões e diálogo 
teórico e prático sobre o ensino da arte; promover a ampliação da formação docente por meio 
de estudos e práticas artísticas em contato com outros pesquisadores e grupos de pesquisa de 
instituições parceiras, de modo a estabelecer uma ponte de trocas de saberes e práticas 
comprometidas com uma reflexão crítica da arte, como campo de conhecimento; organizar 
seminários anuais de docentes do Departamento de Artes Visuais em diálogo com sua 
comunidade de área de conhecimento, e por meio dessas iniciativas, potencializar no currículo 
de Artes Visuais do CP II uma formação crítica e atualizada a seus estudantes. 
 
Público Alvo:  
Toda a comunidade escolar do Colégio Pedro II e fora dela, docentes do Departamento de Artes 
Visuais e docentes de outras redes do Rio de Janeiro, discentes do Programa de Residência 
Docente do CPII, licenciandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
Resultados Esperados:  
Os resultados vem sendo satisfatórios desde a criação do projeto, e já compartilhamos muitas 
experiências docentes com outras frentes de pesquisa; já fomos contemplados em dois editais 
de apoio à pesquisa da PROPGPEC - o que fomentou muitas possibilidades pedagógicas a serem 
desenvolvidas com estudantes e docentes para a ampliação de suas formações; publicamos 
trabalhos em nível nacional e internacional por membros do grupo e contribuímos 
significativamente para as alterações do Plano de Curso de Artes Visuais, no Departamento de 
Artes Visuais, do Colégio Pedro II; atualmente estamos em parceria com membros e grupos de 
pesquisa de outras instituições (PADE-UFRJ/UFRRJ/CACE-UNIRIO). 
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Projeto: O Ensino de Ciências e a Geração Z: práticas pedagógicas 
digitais como estratégias de aprendizagem 
 
Período de Realização: 08/2018 a 12/2018 
Carga Horária Semanal: 10 
Local de Execução das Atividades: Laboratório de Informática e salas de aula do campus ENII 
 
Equipe: 
 
Nome: Fabio Damasceno 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Justificativa:  

Uma das grandes críticas presentes no universo escolar está baseada no pouco interesse 
e engajamento dos estudantes dos dias atuais em relação às propostas pedagógicas ofertadas 
pelos docentes. De fato, a conformação de muitas destas atividades permanece inalterada ao 
longo de anos, podendo ser este um dos motivos que levam os jovens a apresentarem baixa 
predileção às proposições dos docentes. Neste sentido, a presente atividade de pesquisa 
intenta, baseada nos princípios da inovação e criatividade, pensar criticamente a efetividade das 
práticas atuais aplicadas aos estudantes da geração Z e, a partir desta reflexão, elaborar novas 
estratégias mais cativantes aos discentes.  

A atual proposta foi elaborada muito em função da excelente aceitação de um trabalho 
desenvolvido no ano de 2014 no campus Engenho Novo II. Na oportunidade, foi elaborada uma 
estratégia pedagógica baseada na utilização do Facebook, uma plataforma digital 
extremamente atrativa aos estudantes, para realização de debates virtuais acerca de questões 
científicas e éticas sobre os mais diversos assuntos relacionados às ciências. Somente a título de 
ilustração, a pesquisa realizada sobre a efetividade desta proposta pedagógica foi submetida, 
aprovada e publicada em 1 revista científica (Revista de Ensino de Biologia), submetida, 
aprovada e apresentada em 4 eventos pedagógicos diferentes (Encontro Nacional de Ensino de 
Biologia, realizado em São Paulo; Encontro Regional de Ensino de Biologia, realizado em Juiz de 
Fora; Simpósio de Educação do CapUERJ; Jornada Pedagógica do Colégio Pedro II) e citada por 
diversos autores, servindo inclusive como inspiração para uma proposta muito similar realizada 
no campus Duque de Caxias (Discussões virtuais para problematizar o mundo real: o uso 
integrado de espaços não formais de aprendizagem e da rede social Facebook como estratégia 
didática para o ensino médio. Silva, NCS e col, em 2ª Jornada Pedagógica de Ensino de Ciências 
e Biologia do Colégio Pedro II).  

A partir desta resposta extremamente positiva, tanto por parte dos alunos quanto pelos 
profissionais da educação, tornou-se uma prática nas turmas regulares assumidas a elaboração 
de novas propostas pedagógicas que incorporassem os meios digitais, sempre respeitando a 
premissa de serem os próprios estudantes do Colégio Pedro II os produtores do conhecimento. 
Sendo assim, entre 2014 e 2017, foram 14 submissões à apreciação dos comitês científicos de 
eventos pedagógicos (inclusive internacional), todas sempre aprovadas, perfazendo uma média 
de 3,5 publicações por ano, como descritas abaixo:  
 
2014  

• O ensino de ciências e biologia nas redes sociais: o Facebook® como plataforma virtual 
para debates científicos nos ensinos fundamental e médio (Revista de Ensino de Biologia 
da Associação Brasileira de Ensino de Biologia - Edição 7 - R0582-1 - publicação 
eletrônica)  
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• O ensino de ciências e biologia nas redes sociais: o Facebook® como plataforma virtual 
para debates científicos nos ensinos fundamental e médio (V Encontro Nacional de 
Ensino de Biologia)  

• O ensino de ciências e biologia nas redes sociais: o Facebook® como plataforma virtual 
para debates científicos nos ensinos fundamental e médio (1ª Jornada Pedagógica de 
Ensino de Ciências e Biologia do CP2)  

• Ambientes Virtuais e o Ensino de Ciências e Biologia: o uso do Facebook® na 
aprendizagem colaborativa (IX simpósio educação e sociedade contemporânea: 
Desafios e propostas - CapUERJ)  

• O olhar dos alunos sobre os experimentos de biogênese: uma atividade integrada entre 
ciências e informática educativa (V Encontro Nacional de Ensino de Biologia)  

• Atividade integrada entre Ciências e Informática educativa: recursos tecnológicos e o 
aluno do século XXI (IX simpósio educação e sociedade contemporânea: Desafios e 
propostas - CapUERJ)  

 
2015  

• Aproximações entre temas científicos e educação básica: participação e percepções dos 
estudantes sobre a realização de debates virtuais em uma rede social (III Encontro 
Regional de Ensino de Biologia - UFJF)  

• Seleção Natural Animada: uma atividade integrada entre Informática Educativa e 
Ciências (VI Seminário de Mídias e Educação do Colégio Pedro II)  

• Produção de animações em stop motion sobre seleção natural: uma atividade integrada 
entre Ciências e Informática Educativa (2ª Jornada Pedagógica de Ensino de Ciências e 
Biologia do CP2)  

 
2016  

• Science and technology education: an interdisciplinary approach to darwin's natural 
selection* (International Conference on Education and New Developments 2016 - 
Ljubljana, Slovenia) * Trabalho aceito pelo comitê científico de avaliação. No entanto, 
por motivos de força maior, não foi possível apresentá-lo na Eslovênia.  

• Seleção natural em stop motion: roteirização e produção de animações como 
estratégias de aprendizagem em evolução no ensino fundamental (VI Encontro Nacional 
de Ensino de Biologia)  

• Como é e como deveria ser: “pedrão” e “pedrinho” no combate aos possíveis focos de 
desenvolvimento do mosquito aedes aegypti no campus engenho novo (3ª Jornada 
Pedagógica de Ensino de Ciências e Biologia do CP2)  

• 2017  
• Nós do Engenho contra o Aedes: como é e como deveria ser! (V Seminário Web Currículo 

Educação e Cultura Digital - PUC SP)  
• Cientistas fundamentais: processos fermentativos como plataforma para uma vivência 

científica nas turmas de 7º ano do ensino fundamental (4ª Jornada Pedagógica de Ensino 
de Ciências e Biologia do CP2)  

• Dentro deste contexto, a presente proposta de atividade de pesquisa dará 
prosseguimento à elaboração/aplicação/análise de práticas pedagógicas inovadoras no 
Ensino de Ciências, como já realizadas desde 2014 no campus Engenho Novo II. 
Seguiremos refletindo criticamente as abordagens usualmente ofertadas aos alunos da 
Geração Z, e a partir daí, desenvolveremos novas estratégias didáticas que utilizem 
recursos tecnológicos atrativos e cativantes a eles, gerando a partir de suas aplicações 
dados que possam ser apresentados e discutidos no meio acadêmico. 
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Objetivos:  
Analisar criticamente a real efetividade de práticas pedagógicas antigas frente aos anseios dos 
discentes da Geração Z; desenvolver novas práticas pedagógicas que percebam os estudantes 
enquanto sujeitos ativos do processo de ensino e aprendizagem, capazes de expressar seus 
próprios pontos de vista sobre os fenômenos biológicos, associando a tecnologia, a inovação, o 
lúdico e a criatividade ao conhecimento científico; aplicar estas novas práticas pedagógicas aos 
alunos do campus Engenho Novo; analisar a eficácia desta nova abordagem através da 
investigação de parâmetros quantitativos e qualitativos relacionados à aprendizagem dos 
alunos; divulgar para os profissionais da educação e demais interessados as propostas 
pedagógicas; iniciar a organização na forma de roteiro interno para o Departamento de Biologia 
e Ciências do Colégio Pedro II (ou na forma de livro destinado ao público em geral) estas novas 
estratégias pedagógicas. 
 
Público Alvo:  
Professores, alunos do Colégio Pedro II e demais estudantes, profissionais da educação e demais 
interessados em conhecer novas práticas no Ensino de Ciências. 
 
Resultados Esperados:  
Espera-se que a proposição e a aplicação destas novas abordagens pedagógicas no Ensino de 
Ciências promovam uma aprendizagem significativa aos estudantes. A partir desta premissa 
fundamental, espera-se que, através das publicações destas práticas em eventos pedagógicos e 
revistas relacionadas, outros profissionais e espaços escolares possam utilizar as propostas 
apresentadas, difundindo assim a ideia do estudante como produtor ativo do conhecimento 
científico. Espera-se também fortalecer o perfil do Colégio Pedro II não apenas como uma 
instituição de ensino básico, técnico e tecnológico, mas também como uma instituição 
promotora de conhecimento científico de alta qualidade, divulgando as pesquisas realizadas no 
âmbito do colégio. Espera-se por fim, como possível produto desta atividade de pesquisa, a 
produção de um roteiro/livro que difunda estas práticas inovadoras para os profissionais da 
educação e demais interessados na promoção de uma aprendizagem significativa por parte da 
Geração Z relacionada ao Ensino de Ciências. 

  



39 
 

Projeto: Memórias Reveladas vai à Escola 
 
Período de Realização: 08/2018 a 03/2019 
Carga Horária Semanal: 2 horas aula 
Local de Execução das Atividades: Arquivo Nacional/Campus Humaitá II 
 
Equipe: 
 
Nome: Esther Kuperman 
Departamento: História 
 
Nome: Nélio Galsky 
Departamento: História 
 
Justificativa:  
O Colégio Pedro II já possui um acordo de cooperação com o Arquivo Nacional, que rendeu a 
produção de um livro, escrito pelos alunos do MPPEG organizado por esta proponente. Desta 
vez, faremos um processo de iniciação à pesquisa, com alunos do Ensino Médio, em documentos 
pertencentes ao acervo do Arquivo. Os alunos conhecerão o Arquivo Nacional e o Centro de 
Memórias Reveladas, que é um centro de referência para a História do Brasil Contemporâneo 
pertencente ao A.N.. A partir desta experiência pretendemos incentivar a produção de textos 
que poderão ser utilizados por estes alunos e por outros em sala de aula. 
 
Objetivos:  
Levar os alunos a conhecer o Arquivo Nacional, uma instituição centenária, responsável pelo 
recolhimento e guarda de documentos produzidos pela sociedade brasileira. Proporcionar aos 
discentes o contato com fontes históricas e também a experiência da pesquisa. Pretendemos, 
com isso, demonstrar a importância das fontes para o entendimento dos processos históricos e 
as possibilidades de escrita da História. Incentivar os alunos a pesquisar em fontes históricas e 
produzir textos que serão utilizados em sala de aula. 
 
Público Alvo:  
Alunos do Ensino Médio do Colégio Pedro II, Campus Humaitá II. 
 
Resultados Esperados:  
Pretendemos desenvolver um produto que consistirá em textos escritos pelos alunos, a partir 
de fontes históricas encontradas no Arquivo Nacional, que poderão compor um pequeno livro a 
ser utilizado por professores e alunos desta e de outras instituições de ensino. 
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Projeto: Refletindo sobre o protagonismo juvenil: possibilidades 
didáticas fundamentadas na Teoria da Autorregulação 
 
Período de Realização: 01/2018 a 01/2020 
Carga Horária Semanal: 5h 
Local de Execução das Atividades: Laboratório de Informática 

 
Equipe: 
 
Nome: Kátia Regina Xavier Pereira Da Silva 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Alexandre Carvalho Da Silva 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Catharina Romeiro 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Cintia De Assis Ricardo Da Silva 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Leandro Teofilo De Brito 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Márcia Valpassos Pedro 
Departamento: Ciência da Computação 
 
Nome: Maria da Glória Moreira D’Escoffier 
Departamento: Ciência da Computação 
 
Nome: Marcia Maria Baptista Maretti 
Departamento: Ciência da Computação 
 
Justificativa:  

Por constituir a maioria dos sujeitos que estão presentes nesta escola, consideramos 
importante priorizar a juventude como tema para a discussão, reconhecendo os jovens como 
protagonistas dos processos escolares na instituição. É preciso ressaltar que esse protagonismo 
pretendido se refere à participação juvenil nas decisões e ações que dizem respeito ao ‘fazer’ 
esse currículo acontecer.  

De acordo com Boghossian e Minayo (2009, p.413), “o conceito de juventude 
compreende um momento do ciclo de vida e, simultaneamente, condições sociais e culturais 
específicas de inserção dos sujeitos na sociedade”. Esse conceito nos ajuda a refletir acerca dos 
desafios que fazem parte das vidas dos jovens de maneira geral e do nosso corpo discente, de 
forma mais específica.  

Nesse sentido, a escola “constitui-se em instituição privilegiada de promoção de 
suportes para que os jovens elaborem seus projetos pessoais e profissionais para a vida adulta” 
(CARRANO, 2011). Compreendemos que como instituição que pode contribuir para a elaboração 
de projetos, a escola pode ser também um ambiente que oportunize maior participação juvenil, 
de modo que suas vozes sejam ouvidas e amplificadas. 
 
Objetivos:  
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• Implementar práticas pedagógicas fundamentadas na autorregulação que incentivem o 
protagonismo juvenil;  

• Desenvolver e aprimorar estratégias e materiais instrucionais, a serem utilizados 
presencialmente ou à distância, que potencializem integração de estratégias 
autorregulatórias no currículo escolar;  

• Examinar e discutir a influência dos processos afetivos, motivacionais, cognitivos e 
comportamentais para a promoção da auto-regulação da aprendizagem de estudantes 
em diferentes níveis e modalidades de educação. 

 
Público Alvo:  

• Alunos da Educação Básica do Colégio Pedro II;  
• Professores que atuam na Educação Básica, no Colégio Pedro II;  
• Cursistas e staff do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II.  
• Professores da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro.  
• Professores que atuam na Educação Básica. 

 
Resultados Esperados:  

• Desenvolver estudos e pesquisas sobre a influência dos processos afetivos, 
motivacionais, cognitivos e comportamentais para a promoção da aprendizagem 
significativa;  

• Pesquisar, conceber, projetar e desenvolver recursos didáticos e objetos de 
aprendizagem voltados para o ensino dos conteúdos nas diferentes disciplinas na 
Educação Básica;  

• Desenvolver projetos multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, de caráter 
institucional ou interinstitucional, voltados para a articulação entre os diferentes 
saberes que compõem o currículo da Educação Básica, sob o ponto de vista dos 
princípios da inclusão e da diversidade;  

• Promover ações de formação continuada, cursos, workshops e práticas relacionadas à 
problematização de diferentes perspectivas de inclusão, criatividade e inovação na 
prática pedagógica. 
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Projeto: Qualificando a prática pedagógica: casos de ensino e 
estratégias de auto-regulação como promotores de 
aprendizagem significativa 
 
Período de Realização: 01/2018 a 01/2020 
Carga Horária Semanal: 5horas 
Local de Execução das Atividades: Laboratório de Informática 
 
Equipe: 
 
Nome: Kátia Regina Xavier Pereira da Silva 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Marcio Nogueira De Sá 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Raquel Firmino Magalhães Barbosa 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Lara Dos Santos Villar 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Elaine Lopes Novais 
Departamento: Línguas Anglo-Germânicas 
 
Nome: Verônica Passos Alves Quintans 
Departamento: Francês 
 
Nome: Wagner Torres de Araujo 
Departamento: História 
 
Nome: Sergio Tobias da Silva 
Departamento: Física 
 
Justificativa:  
A temática qualidade permeia os discursos atuais sobre a educação e o ensino. Políticas públicas 
nacionais, dentre as quais o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de 
Estudantes (ENADE) apresentam os principais critérios definidores da qualidade do ensino no 
Brasil e visam, sobretudo, averiguar o grau de aprendizagem dos estudantes em relação a base 
curricular nacional, nos diferentes níveis de ensino. Com base nessas expectativas, qualificar o 
ensino para promover a aprendizagem significativa se constitui como um desafio central em 
todos os níveis e modalidades de educação. Três questões centrais estão relacionadas ao tema 
desenvolvido na presente pesquisa: 

1) Como antecipar, problematizar e superar possíveis dificuldades de natureza didática e 
epistemológica que ocorrem na prática pedagógica? 

2) Como desenvolver e aprimorar estratégias e materiais instrucionais, a serem utilizados 
presencialmente ou à distância, que potencializem integração de estratégias 
autorregulatórias no currículo escolar? 
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3) Qual a influência dos processos afetivos, motivacionais, cognitivos e comportamentais 
para a promoção da auto-regulação da aprendizagem de estudantes em diferentes 
níveis e modalidades de educação?  
A primeira questão parte do pressuposto de que a prática fornece evidências que 

colaboram para a eficácia do processo de ensino. Nesse caso, a observação meticulosa, o 
questionamento fundamentado e o registro de evidências, para posterior acesso por parte dos 
profissionais do ensino podem fornecer subsídios para que erros comuns sejam minorados e 
práticas bem sucedidas possam ser multiplicadas. A tradicional prática da residência médica e, 
recentemente, da residência docente, como a que é realizada pelo Programa de Pós-Graduação 
em Práticas de Educação Básica, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, são exemplos que 
reforçam os argumentos que embasam esse pressuposto.  

A segunda questão adota como ponto de partida a ideia de que a diversificação de 
estratégias e materiais instrucionais é um dos elementos chave para o ensino bem sucedido. No 
contexto atual, no qual a tecnologia integra de maneira extensa e profunda a vida dos cidadãos, 
é fato que o livro didático, a lousa e a exposição oral não são suficientes para fomentar a 
aprendizagem dos conteúdos que estão cada vez mais conectados de forma inter e, em muitos 
casos, transdisciplinar. Criar e validar estratégias e materiais instrucionais para atender a essa 
demanda, nos diferentes níveis de ensino, é uma necessidade.  

A premissa que subsidia a busca das respostas à terceira questão é a seguinte: os 
processos afetivos, motivacionais, cognitivos e comportamentais concorrem para a promoção 
da auto-regulação da aprendizagem de estudantes em diferentes níveis e modalidades de 
educação. O processo de ensino pode ser sistematizado com o intuito de desenvolver atitudes 
autorregulatórias que colaboram no enfrentamento e superação dos desafios e obstáculos do 
processo de aprendizagem.  

Conforme argumenta Davok (2007), o ensino de qualidade deve produzir muitos 
resultados, otimizando tempo e recursos, ser focado em metas e resultados, atender às 
demandas concretas da comunidade escolar e às exigências da sociedade e voltar-se para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos grupos e das comunidades. Para este autor, o 
valor dos objetos educacionais está vinculado à aplicação adequada dos recursos e ao 
atendimento das necessidades dos principais envolvidos no processo. O mérito, por sua vez, diz 
respeito ao fazer bem o que se propõe a fazer. A qualidade está, portanto, relacionada a critérios 
de "relevância, efetividade, eficácia e eficiência" (p.513).  

A presente pesquisa justifica-se por produzir estratégias concretas para qualificação do 
ensino em diferentes níveis e modalidades. Justifica-se também no nível do compromisso com 
a educação pública de qualidade para a sociedade em geral por multiplicar o conhecimento 
produzido por instituições públicas de referência, além de fomentar a discussão mais ampla 
sobre o que pode ser feito para atingir níveis desejados de qualidade na educação pública. 
Finalmente, considera-se que o diálogo e a reflexão sistemáticos sobre a prática docente podem 
inspirar outros atores e autores a recriarem as suas próprias práticas tendo como ponto de 
partida as trocas de experiências bem sucedidas. 
 
Objetivos:  

• Elaborar e analisar casos de ensino que possibilitem antecipar, problematizar e superar 
possíveis dificuldades de natureza didática e epistemológica que ocorrem na prática 
pedagógica;  

• Desenvolver e aprimorar estratégias e materiais instrucionais, a serem utilizados 
presencialmente ou à distância, que potencializem integração de estratégias 
autorregulatórias no currículo escolar;  

• Examinar e discutir a influência dos processos afetivos, motivacionais, cognitivos e 
comportamentais para a promoção da auto-regulação da aprendizagem de estudantes 
em diferentes níveis e modalidades de educação. 
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Público Alvo:  
• Alunos da Educação Básica do Colégio Pedro II;  
• Professores que atuam na Educação Básica, no Colégio Pedro II;  
• Cursistas e staff do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II.  
• Professores da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro.  
• Professores que atuam na Educação Básica. 

 
Resultados Esperados:  

• Desenvolver estudos e pesquisas sobre a influência dos processos afetivos, 
motivacionais, cognitivos e comportamentais para a promoção da aprendizagem 
significativa;  

• Pesquisar, conceber, projetar e desenvolver recursos didáticos e objetos de 
aprendizagem voltados para o ensino dos conteúdos nas diferentes disciplinas na 
Educação Básica;  

• Desenvolver projetos multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, de 
caráter institucional ou interinstitucional, voltados para a articulação entre os 
diferentes saberes que compõem o currículo da Educação Básica, sob o ponto de vista 
dos princípios da inclusão e da diversidade;  

• Promover ações de formação continuada, cursos, workshops e práticas relacionadas à 
problematização de diferentes perspectivas de inclusão, criatividade e inovação na 
prática pedagógica.
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Projeto: Promoção de crenças de autoeficácia para a prática de 
atividades físicas na escola: uma proposta de intervenção 
fundamentada na Teoria Social Cognitiva 
 
Período de Realização: Junho de 2018 - Junho 2020 
Carga Horária Semanal: 5 horas 
Local de Execução das Atividades: Laboratório de Informática e Quadra Poliesportiva 
 
Equipe: 
 
Nome: Bruno dos Santos Gouvêa 
Departamento:  Educação Física 
 
Nome: Kátia Regina Xavier Pereira da Silva 
Departamento: Educação Física 
 
Nome: Bruno Rodrigues Dias 
Departamento: Educação Física 
 
Justificativa:  

Um dos argumentos que serve de base para alguns estudos sobre a promoção da saúde 
na escola se refere ao fato de a Educação Física ser considerada um local possível para serem 
ensinados conceitos relacionados a hábitos saudáveis, sobretudo aqueles relativos à adesão à 
alimentação saudável e à prática de atividade física (MARTIN e KULINNA, 2005; IAOCHITE e 
NETO, 2015; KULINNA, 2013; OTTE, 2013). Esse argumento, por vezes, está atrelado a 
preocupações de saúde pública referentes ao aumento da obesidade juvenil e doenças 
associadas ao aumento de peso (WHO, 2014; RAMIREZ, KULINNA e COTHRAN, 2012).  

Outra justificativa para este estudo diz respeito ao argumento de que adolescentes 
saudáveis, educados e instrumentalizados são importantes para o futuro e para o presente, visto 
que problemas e comportamentos relacionados à saúde que surgem durante a adolescência 
moldam a saúde do adulto, com implicações importantes para a saúde pública (OMS, 2014). 
Além disso, pesquisa recente do IBGE aponta que a maioria dos adolescentes pesquisados 
apresenta níveis insuficientes de atividade física, em relação aos parâmetros recomendados 
pela OMS (2010). 
 
Objetivos:  
Objetivo geral: 
Verificar o efeito da utilização de um recurso didático fundamentado na TSC sobre o 
desenvolvimento de crenças de autoeficácia para a adesão e/ou incremento dos níveis da 
prática de atividade física de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 
Médio do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro.  
 
Objetivos específicos:  

1. Estudo 1: Adaptação e validação de instrumento de crenças de autoeficácia  
• Adaptar e validar um instrumento de avaliação das crenças de autoeficácia de 

adolescentes para a adesão à prática de atividades físicas;  
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2. Estudo 2: Análise de cenário  
• Investigar os níveis de atividade física dos alunos do Colégio Pedro II por meio do 

Questionário Internacional para a Atividade Física (IPAQ) – versão curta 
(MATSUDO et al., 2001);  

• Investigar o grau de apoio social recebido por pais e amigos para praticar 
atividade física, pela aplicação da Escala de suporte social para o exercício em 
adolescentes (REIS e SALLIS, 2005);  

• Investigar as crenças de autoeficácia de estudantes para a prática de atividades 
físicas, por meio da aplicação de escala adaptada e validada no Estudo 1. 

 
3. Estudo 3: Aprimoramento do recurso didático e intervenção pedagógica  

• Aprimorar o recurso didático "As Escolhas de Augustinho: uma história-
ferramenta sobre autorregulação para a saúde", de Gouvêa (2017c);  

• Avaliar a eficácia da intervenção pedagógica em promover a adesão à prática de 
atividades físicas e o aumento dos níveis de atividade física por parte dos alunos 
do Colégio Pedro II. 

 
4. Estudo 4: Análise das estratégias utilizadas pelos estudantes durante a intervenção  

• Identificar que estratégias autorregulatórias os estudantes utilizam para 
modificar seus níveis de atividade física e seus comportamentos sedentários. 

 
Público Alvo:  
Serão convidados a participar do estudo alunos de ambos os sexos na faixa etária entre 14 e 18 
anos de idade matriculados regularmente em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º 
ano do Ensino Médio do Colégio Pedro II. 
 
Resultados Esperados:  
A participação dos estudantes na intervenção com o recurso didático "As Escolhas de 
Augustinho" pode contribuir para instrumentalizá-los com informações sobre hábitos saudáveis 
relativos à prática de atividades físicas e com estratégias de autorregulação, de modo a 
estimular a adesão e a promoção de hábitos saudáveis relacionados à prática de atividades 
físicas. Além disso, o presente estudo poderá favorecer os campos da educação física, da 
educação em saúde, no sentido de buscar compreender os fatores determinantes para a adesão 
à prática de atividades físicas por adolescentes por meio da Teoria Social Cognitiva. O presente 
estudo também atende às orientações recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria no Manual 
de Orientação elaborado pelo Grupo de Trabalho em Atividade Física publicado em 2017, uma 
vez que um dos objetivos é desenvolver estratégias para aumentar a adesão e/ou a prática de 
atividades físicas de estudantes adolescentes, com a previsão de envolver a comunidade escolar 
em discussões e debates sobre a promoção da atividade física do público adolescente. 
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Projeto: BioTátil 
 
Período de realização: Ano letivo de 2018 
Carga horária semanal: 4 horas 
Local de Execução das Atividades: Tijuca II 
 
Equipe:  
 
Nome: Ana Carolina da Silva Cunha 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Nome: Lais Leite Futuro 
Departamento: Biologia e Ciências 
 
Justificativa: 

O número de tipos de pessoas e de aprendizagem são tão grandes quanto o número de 
pessoas existentes. Cada um é único e possui as suas especificações. Ter um material adequado 
para proporcionar as experiências de aprendizagem para cada indivíduo é um desafio a ser 
abraçado.  

Pela primeira vez no Campus Tijuca II recebemos uma estudante com deficiência visual 
no Ensino Médio. A cada nova experiência de inclusão de um aluno com necessidades 
específicas, enfrentamos desafios próprios dessas necessidades, que nos impulsionam a 
revisitar e remodelar nossas práticas educativas.  

A primeira série do Ensino Médio aborda conceitos abstratos e microscópicos, para os 
quais utilizamos uma grande quantidade de imagens, esquemas e modelos. É necessário se criar 
um banco de materiais de apoio que atendam os alunos cegos desta série. 
 
Objetivos:  

• Realizar pesquisa bibliográfica acerca dos materiais mais adequados as experiências 
táteis dos alunos não-videntes, duráveis, acessíveis e de baixo custo para a construção 
do banco de material de apoio.  

• Trocar experiência com Campi que possuem um histórico e um acervo de material de 
apoio para alunos com deficiência visual.  

• Testar diferentes insumos para a confecção do nosso próprio acervo. 
 
Público Alvo: Estudantes cegos da 1ª série do Ensino Médio do Campus Tijuca II do Colégio  
Pedro II. 
 
Resultados Esperados: Produção de um primeiro acervo de material que atenda pessoas com 
deficiência visual na 1ª série do Ensino Médio. 
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Projeto: Revista Práticas em Educação Infantil 
 
Período de realização: Contínuo 
Carga horária semanal: 3 horas 
Local de Execução das Atividades: CREIR 
 
Equipe: 
 
Nome: Camila dos Anjos Barros 
Departamento:  Educação Infantil 
 
Nome: Alessandra de Barros Piedras Lopes 
Departamento:  Educação Infantil 
 
Nome: Luciana Helena Monsores 
Departamento: Educação Infantil 
 
Nome: Pablo Luiz de Faria Vieira da Silva 
Departamento:  Educação Infantil 
 
Nome: Débora Sabina da Silva Geraldo 
Departamento:  Educação Infantil 
 
Nome: Camila da Silva Perrota 
Departamento:  Educação Infantil 
 
Justificativa:  

A Educação Infantil, como primeira etapa da Educação Básica, possui uma história 
recente, sendo incorporada às políticas públicas sociais da Educação a partir da Constituição 
Federal de 1988. Deste modo, sua identidade em âmbito nacional precisa ser construída.  

Da mesma forma, a identidade institucional da Educação Infantil no Colégio Pedro II 
encontra-se em construção, dada sua recente implementação, no ano de 2012, tendo em vista 
a ampliação obrigatória da escolaridade no Brasil, começando aos 4 anos de idade, como afirma 
a Emenda Constitucional Nº 59. 
 
Objetivos:  
Estimular a produção escrita docente, possibilitando a reflexão pessoal e coletiva sobre a 
prática. 
 
Público Alvo:  
Professores, pesquisadores e demais profissionais que atuam na Educação Infantil, 
especialmente no âmbito do Colégio Pedro II. 
 
Resultados Esperados:  
Publicação da revista na plataforma OJS. 
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Projeto: Repositório de Aulas Práticas 
 
Período de realização: Agosto de 2018 a Dezembro de 2019 
Carga horária semanal: 5,5 horas 
Local de Execução das Atividades: Realengo II 
 
Equipe: 
 
Nome: Claudio Cesar Nabti Felix 
Departamento:  Biologia e Ciências 
 
Nome: Leonardo Teixeira dos Santos 
Departamento:  Biologia e Ciências 
 
Nome: Rosângela Sardou Canto 
Departamento:  Biologia e Ciências 
 
Justificativa: 

O Colégio Pedro II possui atualmente laboratórios de ciências e biologia equipados com 
material de microscopia, vidrarias, etc., além de contar com técnicos de laboratório que atuam 
no suporte a este espaço. Tudo isso representa um potencial para a utilização do espaço dos 
laboratórios para a consolidação das aulas práticas no ensino de biologia.  

A criação de um acervo busca oferecer aos professores um material de apoio ao ensino, 
além de estimular a utilização desta estratégia de ensino no corpo docente. 
 
Objetivos:  

• Reunir roteiros de aulas práticas já dadas no âmbito do Colégio Pedro II; 
• Analisar a adequação à série e conteúdo abordado;  
• Analisar o investimento necessário para a realização de aulas práticas; 
• Compilar materiais; 
• Construir e ajustar roteiros de aulas práticas para as séries. 

 
Público Alvo: 
Professores de Biologia e Ciências, além de profissionais das áreas afins como Geografia física, 
Física e Química.  
 
Resultados Esperados:  

• Otimizar as atividades docentes vinculadas às aulas práticas.  
• Ajustar, sempre que possível, o acervo conforme a avaliação dos envolvidos. 
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Projeto: Oficina de estudos da política – Política brasileira na 
borda e nos marcos da Constituição 
 
Período de realização: 4/07/2018 a 4/12/2018 
Carga horária semanal: 2 horas 
Local de Execução das Atividades:  Realengo II 
Equipe: 
 
Nome: Guilherme Porciúncula Bresciani Cerqueira Linhares 
Departamento:  História 
 
Nome: Marcos Rogério Ribeiro Ponciano 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
 
Justificativa:  

Os estudantes adoram debater e estudar política brasileira. Preocupados em dar vazão 
e resposta a essa demanda, professores do campus Realengo II ofereceram, nos últimos três 
anos, oficina de estudos da política no Brasil atual.  

Em 2018, retomaremos abordagem que estuda o Estado brasileiro e as forças políticas 
organizadas no país. Estudaremos e exercitaremos o debate sobre a experiência institucional da 
República Federativa do Brasil nos marcos da Constituição de 1988. Sensíveis às contradições 
singulares do regime político brasileiro, estudaremos forças políticas organizadas no país para 
além da institucionalidade estatal, como movimento estudantil, movimentos de luta antirracista 
etc. 
 
Objetivos: 

• Compreender o funcionamento de algumas engrenagens do Estado brasileiro   nos 
marcos da Constituição de 1988; 

• Identificar contradições do regime político brasileiro e debater sobre elas; 
• Conhecer forças políticas organizadas no Brasil, sua organização e funcionamento; 
• Estudar as formas conhecer a política brasileira junto ao alunado. 

 
Público Alvo:  
Estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (8º e 9º anos), do Ensino Médio e do Ensino 
Médio Integrado/ PROEJA. 
 
Resultados Esperados: 
Com o projeto de ensino Oficina de estudos da política esperamos construir conhecimentos 
sobre a experiência política brasileira contemporânea. O interesse pela política e a sagacidade 
para interpretar os fenômenos da política do país são, igual maneira, resultados esperados. 
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Projeto: Lugar de Mídia é na Escola! 
 
Período de realização: Desde 2015 
Carga horária semanal: 10 horas 
Local de Execução das Atividades: Engenho Novo I 
 
Equipe: 
 
Nome: Nélia Mara Rezende Macedo 
Departamento: Primeiro Segmento  
 
Justificativa:  

A contemporaneidade e o lugar de destaque que as crianças ocupam em sua relação 
com as tecnologias desnuda a emergência de um novo lugar social que a criança vem ocupando 
na cultura: o lugar de quem, também, nos ensina. Para além dos entusiasmados e, por vezes, 
empobrecedores discursos que exaltam a desenvoltura “natural” e o domínio que as crianças 
têm sobre laptops, tablets e smartphones, esse novo lugar de destaque traz à tona a 
complexidade das transformações engendradas com o advento das tecnologias da informação 
e comunicação. Numa relação inédita, a criança é autorizada a ensinar e, por oposição, o adulto 
se permite aprender com ela. Cabe questionar, então, como se configura esta nova relação na 
escola, local em que as posições de saber e não-saber são, comumente, cristalizadas nos adultos-
professores e crianças-alunas, respectivamente.  

Sabendo-se que a infância, desde a sua acepção moderna, esteve aprisionada aos 
estatutos de despreparo, menorização e subordinação em relação ao adulto, ganha relevância 
o seu protagonismo diante de uma nova inserção social que reclama a necessidade de produção 
de novas narrativas que contemplem contradições e paradoxos que constituem as novas 
experiências infantis, especialmente no tocante à relação que estabelecem com as mídias.  

É bom salientar que esse debate não se inicia, e nem se esgota, na tensão geracional 
que é posta comumente em análises que se debruçam sobre crianças e tecnologias – e com mais 
intensidade, ainda, na escola. Uma vez que se entende que a criança inaugura um novo lugar na 
cultura, há que se reconhecer, também, um reposicionamento do adulto frente a ela. Por isto, 
é urgente um debate que busque abarcar os atravessamentos que concorrem para uma 
produção social da diferença entre adultos e crianças, considerando, sobretudo, professores e 
alunos. É preciso pensar, com as crianças, que novos papéis elas desempenham na cultura; em 
que medida a produção cultural midiática concorre para um novo lugar social da infância; como 
as crianças se relacionam com as mídias hoje, o que produzem em diálogo com aparato técnicos 
e o que consomem também. Como se reconfigura a relação entre crianças e adultos face às 
transformações engendradas pelas tecnologias digitais?  

Estas são algumas questões que movem os desejos de diálogo com as crianças e de 
produção de conhecimento com elas, atividades que guardam, neste projeto, o desafio de serem 
conjugadas no espaço escolar. 
 
Objetivos:  
O projeto reserva, de forma ainda embrionária e ambiciosa, o objetivo de apontar para a 
urgência de temáticas sobre a cultura midiática a serem assumidas como questões curriculares, 
presentes constantemente na escola e envolvendo adultos e crianças. Assim, a fim de 
sistematizar o que se pretende, destacam-se:  
Objetivo Geral  
Ocupar a escola como espaço político de debate sobre mídias eletrônicas e digitais, construindo 
possibilidades de reflexão entre crianças –alunos – e adultos – profissionais da educação e 
famílias dos alunos; contribuir para a formulação de bases teóricas no âmbito dos estudos sobre 
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mídia-educação que fundamentem a construção de alternativas curriculares que incorporem 
tais temáticas.  
Objetivos Específicos: 

• Realizar oficinas lúdicas com crianças para problematizar e debater aspectos da relação 
entre as crianças e as mídias;  

• Promover, semanalmente, o debate com crianças e a reflexão crítica em torno das 
mídias;  

• Investigar, sistematicamente, processos de subjetivação entre as crianças a partir da 
relação de produção e recepção que mantêm com as mídias/aparatos técnicos. 

 
Público Alvo:  
Crianças entre oito e doze anos, alunos do Colégio Pedro II, interessadas em dialogar sobre os 
usos que fazem das tecnologias em suas vidas. 
 
Resultados Esperados:  
As avaliações positivas das crianças e suas famílias ao fim de cada período de realização das 
oficinas já representa os resultados alcançados no tocante à reflexão e formulação crítica sobre 
os usos que as crianças fazem das tecnologias digitais. Espera-se que as crianças sigam 
assumindo seu lugar de protagonistas junto às tecnologias, reinventando-se cada vez mais como 
produtoras, criadoras de conteúdos, e não apenas como receptoras, consumidoras. O 
"resultado" é a possibilidade de oferecer espaço de debates para fomentar as possibilidades de 
criação, produção, emissão das crianças sobre suas experiências de infância. 
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Projeto: Leitura de clássicos universais na escola 
 
Período de realização: Agosto de 2018 a agosto de 2020 
Carga horária semanal: 6 horas 
Local de Execução das Atividades: Realengo II 
 
Equipe: 
 
Nome: Rafael Martins de Souza Almeida 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas  
 
Justificativa:  

Costuma-se atribuir aos clássicos literários ─ obras que passaram pelo crivo do tempo e 
têm embevecido leitores de sucessivas gerações ─ uma impenetrabilidade que os afasta do 
jovem em idade escolar e fomenta a ideia de que sua leitura estaria reservada para uma 
pequena elite erudita.  

Essa visão, que este projeto reputará como errônea, ganhou contornos de verdade no 
Brasil, país de tradição escravista e oligárquica cujo atraso se faz sentir na precariedade do 
ensino e na dificuldade de acesso ao livro. Tais mazelas, aliadas à influência da cultura urbana 
de massas sobre o jovem brasileiro a partir do século XX, concorreram para que sobre a leitura 
de obras clássicas da literatura incidisse quase sempre a pecha de tarefa maçante, complexa em 
demasia, monótona, desvinculada do prazer, do deleite.  

Numa época como a atual, em que novas mídias têm ocupado fatias substanciais do 
tempo de crianças e adolescentes, o espaço do clássico da literatura, que já era diminuto, 
tornou-se ainda mais exíguo. Na concorrência com redes sociais, aplicativos e outros portentos 
do universo digital, o livro parece fadado a sucumbir. No ambiente da escola, os alunos, 
habituados à linguagem fragmentada e entrecortada das novas mídias, tendem a repelir textos 
literários dotados de maior complexidade.  

Trata-se de um problema espinhoso para as instituições de ensino, já que o papel dos 
clássicos literários na formação do indivíduo é insubstituível. Segundo Calvino (2007, p. 10), 
quando lidos na juventude, eles “dão uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, 
recipientes, termos de comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas 
de beleza”.  

Por mais que envolva experiências de leitura, a comunicação ensejada por certas 
tecnologias do século XXI não preenche o vazio gerado pela distância em relação aos clássicos 
literários, uma vez que revela, segundo Reis (apud COLOMER, 2007, p. 23), “a tendência a 
cultivar procedimentos de leitura minimalista e instantânea, justificados pela reduzida extensão 
das mensagens e pela multiplicação de estímulos visuais fulminantes”.  

Na contramão do melancólico rumo que a leitura dos clássicos da literatura vem 
tomando ─ abandonada que está por crianças que a julgam difícil e enfadonha, famílias que 
desconhecem sua importância e escolas que a mantêm longe do currículo ─, este projeto tentará 
abrir veredas que conduzam o aluno ao encontro com obras literárias de reconhecido valor, 
eliminando quaisquer barreiras e tabus que venham a se interpor, porque, nas palavras de 
Pennac (1993, p. 145), “se se pode perfeitamente admitir que alguém rejeite a leitura, é 
intolerável que seja ─ ou julgue ser ─ rejeitado por ela”.  

Por serem, desde muito cedo, convencidos de que a leitura dos clássicos os rejeitou, os 
jovens abdicam de experimentá-la, deixando, pois, de exercer o que Candido (2004, p. 180) 
qualificou como um direito humano:  
 

Entendo aqui por humanização [...] o processo que 
confirma no homem aqueles traços que reputamos 
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essenciais, como o exercício da reflexão a aquisição do 
saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento 
das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 
vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do 
mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 
desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em 
que nos torna mais compreensivos e abertos para a 
natureza, a sociedade, o semelhante.  

 
Esta pesquisa terá como finalidade despertar em alunos do Colégio Pedro II a fruição 

que pode advir da leitura dos clássicos. Como fazê-lo? Como estimular o interesse dos alunos 
pela leitura de clássicos literários? As estratégias para se alcançar a resposta a esse 
questionamento encontram inspiração nos conceitos de Bueno (2013, p. 157):  
 

O professor pode ter como meta, sempre e o tempo todo, 
a boa literatura e os parâmetros exigentes de formação dos 
leitores e da leitura, sem que isso signifique opor 
conhecimento e prazer. Pois há uma visão, reduzida e 
muito suspeita, que associa o prazer sempre ao consumo, 
à mercadoria e às banalidades da cultura de massa, no 
mesmo movimento em que joga o peso do que é chato e 
desagradável para a leitura, para o conhecimento rigoroso, 
para o que se aprende ao longo do tempo.  

 
Essa linha mestra orientará a planificação de uma intervenção pedagógica que se 

coadune com a contemporaneidade sem baratear a literatura. A relevância deste projeto reside 
na possibilidade de aproximação do aluno com grandes obras da literatura, já que a distância 
hoje observada desfalca sua formação cultural e limita suas competências linguísticas.  

Ademais, o projeto a ser desenvolvido com alunos do Colégio Pedro II se valerá tanto de 
utilidades da web quanto de pontes com diversas mídias, pois “a obra-prima existe, mas não 
como um meteoro sem comunicação e, portanto, sem ponto de apoio.” (SNYDERS, 1993, p. 152). 
Salvaguardada a primazia ao alvo que “se situa na escala final dos esforços” (SNYDERS, 1993, p. 
178), esse intercâmbio pode vir a ser frutífero. 
 
Objetivos: 
Esta pesquisa almeja prover ao ensino de língua portuguesa no Colégio Pedro II novas 
alternativas para o trabalho com os clássicos da literatura universal. Espera-se, dessa forma, 
incrementar a formação geral do aluno do ensino básico.  
 
Objetivos específicos  

• Pretende-se, com este projeto, incitar o aluno do Campus Realengo II do Colégio Pedro 
II a ler obras clássicas da literatura universal, despertando-o para a fruição que pode 
decorrer desse hábito.  

• O presente estudo visa, ainda, a dessacralizar a leitura do clássico na adolescência, de 
modo que o aluno a encare sem os preconceitos, estigmas e bloqueios que costumam 
inibi-la. 

 
Público Alvo:  
Inicialmente, o projeto destina-se a alunos do nono ano do Ensino Fundamental e das séries do 
Ensino Médio. 
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Resultados Esperados:  
Espera-se que os alunos participantes das atividades desenvolvidas no projeto aprofundem o 
contato com os clássicos da literatura universal, obras cuja leitura propicia ampliação de 
repertório, construção identitária, desenvoltura no uso da língua e o acesso à herança cultural 
da humanidade. 
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Projeto: Inelutável Reconstrução: o discurso da crítica de Arte em 
Mario Barata e Jayme Maurício nos anos 50/60 
 
Período de realização: 10/08/2017 a 01/08/2021 
Carga horária semanal: 6 horas 
Local de Execução das Atividades: São Cristóvão II 
 
Equipe: 
 
Nome: Shannon Figueiredo de Souza Botelho 
Departamento:  Artes Visuais 
 
Nome: Marianna Elizabeth Lossane de Araújo – bolsista de Iniciação Científica 
 
Justificativa:  
A partir do trabalho de artistas como Regina Katz, Amilcar de Castro, Lívio Abramo, Zélia Salgado, 
Antônio Dias Iberê Camargo, Maria Leontina entre outros, e de críticos como Maria Barata e 
Jayme Maurício, nossa tarefa é pensar a modernidade à margem das narraticas hegemônicas, 
num cenário de resistência e internacionalismo.  
 
Objetivos:  
Investigar o discurso crítico de Mário Barata e Jayme Maurício sobre a arte brasileira nos anos 
50, a fim de encontrar nestas produções elementos que elucidem e apontem o desenvolvimento 
de uma linguagem artística local. 
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Projeto: Poesia: lavra da palavra 
 
Período de realização: 08/2018 a 03/2019 
Carga horária semanal: 2 horas 
Local de Execução das Atividades: Sala de aula, bosque do Campus – Realengo II 
 
Equipe: 
 
Nome: Mariana Thiengo 
Departamento:  Língua Portuguesa e Literturas 
 
Nome: Theissa Albuquerque Guimarães – discente voluntária no projeto 
 
Justificativa:  
Na perspectiva de Bandeira, mestre lírica moderna brasileira, fazer um poema significa uma 
experiência subjetiva ao encontro da liberdade, a mesma desejada para o leitor do poema. 
Assim, justifica-se esse projeto, como uma experiência de leitura e escrita de poesia, lavra 
(cultivo) da palavra, como tão bem exprime a canção “A terceira margem do rio”, de Milton 
Nascimento e Caetano Veloso.   
 
Objetivos:  
O presente projeto busca, mediante a leitura, junto a e com os estudantes, de poemas de 
diversificadas fontes e origens, incluindo a poesia não canônica e poemas traduzidos, ensejar 
experiências de subjetividade que não só sejam libertárias, mas também possam agenciar novas 
experiências subjetivas e estéticas; acolher a voz do estudante, sua subjetividade – na voz do 
poema lido e nas novas vozes que podem advir da experiência humana, rica e única da leitura. 
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Projeto: Pesquisando e Cantando: Conservação, aproximações e 
propostas de análise do acervo de Canto Coral do Campus Centro 
 
Período de realização: 2018 
Carga horária semanal: 8 horas 
Local de Execução das Atividades: Campus Centro 
 
Equipe: 
 
Nome: Clara Fernandes Albuquerque 
Departamento: Educação Musical 
 
Nome: Maíra Felipe Costa e Silva; Thaís Silva de Sousa – discentes voluntários no projeto 
 
Justificativa:  
A justificativa desse projeto é conseguir meios de viabilizar a continuidade do trabalho de 
tratamento arquivístico do Acervo de Canto Coral do Colégio Pedro II Campus Centro iniciado 
em 2015.   
 
Objetivos:  
O presente projeto busca, ampliar e diversificar as oportunidades de ensino e aprendizagem em 
música, bem como em áreas afins, além de auxiliar na construção da história da prática musical 
na instituição.  
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Projeto: Manuais Escolares de Música: abordagem musicológica 
do Acervo de Educação Musical do Colégio Pedro II 
 
Período de realização: 2018 
Carga horária semanal: 4 horas 
Local de Execução das Atividades: Campus Centro 
 
Equipe: 
 
Nome: Inês de Almeida Rocha 
Departamento: Educação Musical 
 
Nome:  Giovanna Franco Ribeiro de Souza; Giuliana Falci Andrade; Lucas Oliveira de Macedo; 
Letícia Braz Nascimento; Caio Máximo Góes Chagas; Matheus Canhim Rodrigues Rozendo – 
discentes voluntários no projeto 
 
Justificativa:  
O projeto se justifica por garantir a continuidade do trabalho de tratamento arquivístico e 
análise musicológica já iniciado. Em 2018 o recorte temporal para publicações do século XX será 
ampliado, além dos livros publicados nas décadas de 1930, 1940 e 1950 já catalogados.   
 
Objetivos:  

• Promover o aprendizado de habilidades e competências em pesquisa científica na área 
de musicologia e história da educação musical a partir da organização, da catalogação e 
da sistematização de dados coletados em pesquisa no Acervo de Educação Musical do 
Campus Centro; 

• Promover o aprendizado de técnicas especializadas de tratamento e preservação de 
acervo, sob a orientação de especialistas do Setor de Educação do Arquivo Nacional; 

• Promover o aprendizado de técnicas especializadas de catalogação de livros, sob a 
orientação de especialistas do CEDOM e NUDOM (setores do Campus Centro); 

• Iniciar procedimentos de digitalização de livros; 
• Promover ações visando estabelecer rotinas arquivíticas para organizar, catalogar e 

analisar livros e objetos pertencentes ao Acervo de Educação Musical do Campus 
Centro, visando apresentar produtos textuais e/ou musicais; 

• Aprofundar parceria com o CEINCE (Centro Internacional de la Cultura Escolar), que 
disponibiliza dados online de diversos acervos sobre livros escolares no mundo; 

• Analisar o material arquivado sob a perspectiva de teóricos que vêm trabalhando 
historicamente a Cultura Material Escolar. 
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