
 

 
 
 

PRD-2015: DESCRIÇÃO DOS EVENTOS - CICLO 2  
(eventos acontecerão em julho/agosto/setembro-2015) 

 
PREVISÃO de ABERTURA DO SISTEMA DE INSCRIÇÕES: 19 de junho (tarde) 

 
As inscrições nos eventos do ciclo 1 deverão ser feitas on-line a partir da página do Programa 
(www.cp2.g12.br/blog/prdcp2). Será necessário ter em mãos seu CPF e seu número de matrícula 
(divulgado na página do programa). 
 
Cada Residente pode se inscrever em no máximo 10 eventos (entre oficinas e minicursos). O 
número de inscrições em palestras não é limitado. Pedimos que analisem cuidadosamente suas 
disponibilidades para só solicitar inscrição em eventos que certamente poderão comparecer. A 
medida que os eventos lotam eles não ficam mais disponíveis na página. 
 
As horas de cada evento só são cadastradas após a avaliação dos respectivos professores 
responsáveis pelos eventos. 

 
 
 

PALESTRA 1 
TRAJETÓRIAS DO ENSINO DE LÍNGUA ESCRITA E FALADA NA ESCOLA: QUE EXPERIÊNCIAS COM A LINGUA-

GEM OFERECEMOS? 

CONVERSA DE PROFESSOR: CICLO DE DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO 
Organização: Coordenação PRD 
Sexta-feira, 7 de agosto às 15:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 3h 

Vagas: 60 
Público: Residentes de todas as áreas 

 
 

PALESTRA 2 
ESCOLA E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: ENCONTROS E DESENCONTROS 

CONVERSA DE PROFESSOR: CICLO DE DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO 
Organização: Coordenação PRD 

Sexta-feira, 21 de agosto às 15:00h 
Local:  PROPGPEC (Auditório) 

Carga Horária: 3h 
Vagas: 60 

Público: Residentes de todas as áreas 

 
 
 

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


PALESTRA 3 
INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA: CAMINHOS POSSÍVEIS 

CONVERSA DE PROFESSOR: CICLO DE DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO 
Organização: Coordenação PRD 

Quinta-feira, 03 de setembro às 15:00h 

Local:  AUDITÓRIO DO SINDICATO 

Carga Horária: 3h 
Vagas: 60 

Público: Residentes de todas as áreas 

 
PALESTRA 4 

CURRÍCULO E ESCOLA: ENTRE O PARTICULAR E O UNIVERSAL 

CONVERSA DE PROFESSOR: CICLO DE DEBATES SOBRE EDUCAÇÃO 
Organização: Coordenação PRD 

Quinta-feira, 17 de setembro às 15:00h 

Local:  PROPGPEC (Auditório) 
Carga Horária: 3h 

Vagas: 60 
Público: Residentes de todas as áreas 

 

PALESTRA 5 
ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA NA SALA DE AULA, A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE 

EXTENSÃO DE CULTURA E MITOLOGIA YORUBÁ DO NEAB-CPII 
Professor Responsável: Espec. Arthur José Baptista 

Terça-feira, 11 de agosto das 9:00h às 12:00h 
Local:  PROPGPEC (Auditório) 

Carga Horária: 3h 
Vagas: 60 

Público: Residentes de todas as áreas 
 

PALESTRA 6 
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES P/ ALUNOS DO 1º ANO DO ENS. FUND. 

Profs. Responsáveis: Espec. Ana Cristina Calábria, Espec. Sandra Rosa Freire, Ma. Yvone de Lima e Silva 

Data, Dia da semana e Horários: 2ª feira, 24/08/2015, das 9h às 12h. 
Local: Auditório do campus Engenho Novo. 

Carga horária: 3 horas 

Vagas: 40  
Público: Residentes de todas as áreas 

 
Objetivo/Descrição: Apresentar atividades interdisciplinares entre os espaços Ateliê e Educação Física, desenvolvidas 
com os alunos dos 1ºs anos do Ensino Fundamental, do campus Engenho Novo I, com base na metodologia interdisci-
plinar de Gadotti. 
 
Conteúdo/Programa: Caracterização do perfil das turmas do 1º ano do Ensino Fundamental. Exposição das propostas 
pedagógicas do 1º ano do Ensino Fundamental, da Educação Física e do Ateliê Interdisciplinar no Colégio Pedro II. 
Apresentação da base teórica a partir da metodologia do trabalho interdisciplinar de Moacir Gadotti (1993) com o aporte 
de outros autores. Compartilhamento das atividades desenvolvidas com os alunos dos 1ºs anos do Ensino Fundamental, 
do campus Engenho Novo I, em uma perspectiva interdisciplinar. 

 
 
 

 



PALESTRA 7 
 

"TUDO O QUE PODE SER DIGITALIZADO SERÁ”. PENSANDO SOBRE METODOLOGIAS DE ENSINO 
COM TECNOLOGIAS 

Professor responsável – Dra. Andrea Castro (CPII) 
Data: 10 de agosto; 2ª feira, das 14 às 17h 

Carga horária total do evento:   3 horas 
Público: Residentes de todas as Áreas 

Vagas: 60 
Local: PROPPGPEC – Auditório 

 
Ementa:  Os modos de leitura, as diferentes mídias e o aproveitamento dos recursos de tecnologia nas práticas de sala 
de aula. Reflexões e troca de experiências. 
 

PALESTRA 8 
O MODELO TPACK E O PROCESSO DE APROPRIAÇÃO: PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DE 

TECNOLOGIA DIGITAL POR PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA 
Professor responsável: Dra. Edite Resende Vieira (CP II) 

Data: 24 de setembro, 5ª feira, das 14 às 17 h 
Carga horária: 3 horas 

Público: Residentes dos anos iniciais (área VIII) e residentes professores de Matemática (área I) 
Vagas: 60 

Local: PROPGPEC (Auditório) 
 

PALESTRA 9 
SOBRE TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE: PENSANDO A FORMAÇÃO NA FORMAÇÃO 

Professor responsável:  Ma. Renata Flores 
Data: 2ª. feira, 14 de setembro, às 13:00 h 

Carga horária: 3 horas 
Público: Residentes de todas as Áreas 

Vagas: 60 
Local: PROPPGPEC – Auditório 

 
PALESTRA 10 

PENSANDO EM COTAS 
Professor responsável:  Ma. Priscila Bastos 

Data:  4ª. feira, 8 de julho às 18h 
Carga horária: 3 horas 

Público: Residentes de todas as Áreas 
Vagas: 60 

Local: PROPPGPEC – Auditório 
 

PALESTRA 11 
TEORIA PRA QUÊ? REFLEXÕES SOBRE PESQUISA E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Profa. Responsável: Dra. Kátia Regina Xavier da Silva 
13 de julho, segunda-feira, das 9h às 12 

Público: residentes de todas as áreas 

Público: Residentes de todas as Áreas 
Vagas: 60 

Local: PROPPGPEC – Auditório 



PALESTRA 12 
DIALOGANDO SOBRE RACISMO, ETNOCENTRISMO E INCLUSÃO PERVERSA 

Profs. Responsáveis:  Dr. Rogério Mendes (CPII), Ma. Erika Leme (UFF), Me. Cristiano Sant'Ana (UERJ-FAE-
TEC) e Ma. Marta Guedes (SME-RJ) 

 4 de setembro, sexta feira, das 14h30 às 17h30 

Público: Residentes de todas as Áreas 
Vagas: 60 

Local: Auditório Campus Engenho Novo II 
 

PALESTRA 13 
O MUNDO DO TRABALHO E O MUNDO DA DEFICIÊNCIA: O PAPEL DA ESCOLA 

Profs. Responsáveis: Dra. Ana Patrícia Silva (UERJ), Dra. Marcia Marin (UERJ-CPII), Espec. Marcia Maretti 
(NAPNE-CPII)  

11 de setembro, sexta feira, das 14h30 às 17h30 

Público: Residentes de todas as Áreas 
Vagas: 60 

Local: Auditório Campus Engenho Novo II 
 

PALESTRA 14 
QUESTÕES DE GÊNERO NO ESPAÇO ESCOLAR 

Profs. Responsáveis: Dra. Leda Costa (UFF), Leandro Teófilo (UERJ-CPII), Ma. Carla Ramalho (UFRJ) e Ma. 

Carla Romão (UFRJ) 
 18 de setembro, sexta feira, das 14h30 às 17h30 

Público: Residentes de todas as Áreas 
Vagas: 60 

Local: Auditório Campus Engenho Novo II 
 

 OFICINA 1 

PROJETOS DE APRENDIZAGEM 

Professor Responsável: Me. Sérgio Ferreira de Lima 
Datas: 3ª. feira - 07/07/2015 – 16h-18h & 5ª. feira - 06/08/2015 – 16h-19h 

Carga Horária total do evento: 13h (5h presenciais e 8h a distância) 
Público: Residentes de todas as Áreas 

Vagas: 20 
Local: Laboratório de Informática B – Campus Centro 

 
Ementa: Apresentar a metodologia “Aprendizagem por Projetos”. Refletir sobre sua inserção mesmo em sistemas 
escolares conteudistas. Possibilidades, estudo de casos e prototipagem de um projeto de aprendizagem na 
disciplina/área do residente. 
Avaliação: Apresentação de um protótipo de projeto de aprendizagem (60%), com escopo, tempo de aplicação, 
descrição de etapas e formas de avaliação, segundo um roteiro a ser apresentado no primeiro encontro. Participação 
na avaliação coletiva (orientada) dos projetos dos demais participantes (40%) que ocorrerá no segundo encontro. 

Mais detalhes: Informações completas da oficina em: http://psfl.in/oficina-prd 
 

OFICINA 2 
APROXIMANDO AS CIÊNCIAS SOCIAIS E AS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ALGUMAS REFLEXÕES. 

Professora Responsável: Ma. Marcia Rodrigues Pereira 

Dias / Hora : sábado – 08/08/15 das 9:00h às 13:00h  
Local: Campus São Cristóvão III – sala a confirmar 

 Carga horária: 4h 

http://aprendendofisica.pro.br/pmwiki.php/Elivro/ProjetosDeAprendizagem
http://psfl.in/oficina-prd


Público: Residentes de todas as áreas. 
Vagas: 30. 

 
Ementa: Proposta de reflexão acerca dos conhecimentos científicos sobre o ser humano e sua evolução biológica e 
aspectos sociais e culturais presentes nas sociedades humanas.  

Objetivos: Discutir os conceitos principais relativos ao ser humano e sua evolução biológica e aspectos da cultura 
humana, procurando analisar argumentos que possam contribuir para dirimir o embate entre o biológico e o cultural. 
Com abordagem voltada para a base dos conceitos biológicos, de forma acessível, visando possibilitar, entre outros, a 
construção de um processo interdisciplinar. Elaborar, como produto final das discussões, propostas de trabalho  

 

OFICINA 3A 

DIREITOS AUTORAIS NA SEARA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS E O USO DE SOFTWARES ANTI-
PLÁGIO. 

Responsável: Maycon Francisco Marafigo (biblioteca) 
Dia: Terça-feira, 01/09/2015 

Horário: das 14:00 às 17:00 h. 
Local: Laboratório de Informática da PROPGPEC 

Carga Horária: 3h 

Vagas: 25 
Público: residentes de todas as áreas 

 
OFICINA 3B 

DIREITOS AUTORAIS NA SEARA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS E O USO DE SOFTWARES ANTI-
PLÁGIO. 

Responsável: Maycon Francisco Marafigo (biblioteca) 
Dia: Quarta-feira, 02/09/2015 
Horário: das 9:00 às 12:00 h. 

Local: Laboratório de Informática da PROPGPEC 
Carga Horária: 3h 

Vagas: 25 
Público: residentes de todas as áreas 

 
OFICINA 4 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E PEDAGOGIA DE PROJETOS  
Responsável: Dra. Ana Beatriz Frazão 

Dia: 6ª. Feira, 03/07/2015 
Horário: das 08:00 às 12:00 h. 

Local: PROPGPEC 
Carga Horária: 4h 

Vagas: 35 
Público: residentes de todas as áreas 

 
Ementa: A educação patrimonial e sua importância na educação formal. A prática da pedagogia de projetos como pers-
pectiva pedagógica. As atividades  de projetos patrimoniais no Colégio Pedro II.  
Objetivos: Discutir a importância da educação patrimonial; Instrumentalizar o professor residente na elaboração projeto  
pedagógico ;Apresentar diferentes práticas de trabalho com patrimônio. 

 

 

 



OFICINA 5 

CONSTRUÇÃO DE MATERIAL INSTRUCIONAL  
Responsável: Dra. Ana Beatriz Frazão 

Dia: 4ª. Feira, 19/08/2015 
Horário: das 08:00 às 12:00 h. 

Local: PROPGPEC 
Carga Horária: 4h 

Vagas: 35 
Público: residentes de todas as áreas 

 
Ementa: O trabalho interdisciplinar.  O As diferentes linguagens na construção do conhecimento. A elaboração de ma-
terial instrucional.  
Objetivos: Relacionar os diferentes campos do conhecimento na produção do saber escolar; Enumerar as etapas de 
organização de uma apostila na produção de material instrucional. 
 

OFICINA 6 
OFICINA DA VOZ 

Profa. Responsável: Ma. Martha Yvonne de Almeida 

Dia / Hora: 3a. Feira: - 07 de julho das 14:00 às 17:00h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 3h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 35 

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

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

 
OFICINA 7 

OFICINA DA VOZ 

Profa. Responsável: Ma. Martha Yvonne de Almeida 

Dia / Hora: 5a. Feira: - 16 de julho das 09:00 às 12:00h. 
Local:  PROPGPEC 

Carga Horária: 3h 
Público:  todas as áreas 

Vagas: 35 

 

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

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

 
OFICINA 8 

ARTE: PERCEPÇÕES ESTÉTICAS EM UM CONTEXTO SOCIAL 
Profs. Responsáveis: Dra. Fátima Ivone de Oliveira Ferreira (CP II) e Ma. Vera Rodrigues (CP II)   

Data: 6ª feiras 07/08 e 14/08, das 9 às 12 horas 

Carga horária: 6 horas 

Local: PROPGPEC 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 30 

 



A proposta dessa oficina é refletir sobre a Arte como um fim que nos leva a uma reflexão de nosso papel no mundo. O 
debate e a leitura de textos verbais e não verbais pode nos levar a entender que nosso olhar é velado pela superficiali-
dade e velocidade contemporâneas e, a partir daí, começar a tornar visível o que está invisível apesar de presente em 
nosso cotidiano. Para o professor da Escola Básica é fundamental encontrar, em seu próprio repertório imagético, a 
presença da arte e se apropriar dela com olhar não somente estético, mas também carregado de significados reorgani-
zados por cada um e assim abrir caminhos para uma busca de referências culturais individualizadas, ressignificando a 
presença da arte para além da expressão do artista. Este é o papel da arte na escola: proporcionar a abertura de novos 
olhares sobre as diversas visões de mundo ali presentes, reforçando a diversidade como matéria primordial para a valo-
rização identitária dentro um mundo conectado e globalizado. Trata-se da polissemia da arte, demonstrando seu caráter 
social. Portanto, o primeiro momento de reflexão prepara o segundo dia da oficina que acontecerá em espaço cultural 
a ser definido de acordo com o calendário de exposições na época. 
 
 

OFICINA 9 
OFICINA DE BONECOS DE PANO 

Profs.Responsáveis: Dra. Andréa Teixeira de Siqueira Oliveira e Ma. Marta Alarcon Chamarelli 

Dia / Horário: 19 de setembro (sábado), de 10:00 às 12:00 e de 13:00 às 15:00 

Local: Laboratório de Aprendizagem do Campus São Cristóvão I 
Vagas: 10  

Público: Residentes de todas as áreas 
 

Ementa: Os bonecos de pano como expressão da cultura popular brasileira. Relato de uma experiência de trabalho com 
bonecos de pano para estimulação de alunos com dificuldade de aprendizagem. Criação de bonecos de pano e proposta 
de trabalho pedagógico com o material. 

 
 

OFICINA 10 

CAFÉ LITERÁRIO: CONVERSAS E PRÁTICAS SOBRE LITERATURA AFRO E RELAÇÕES ÉTNICO 
RACIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Profas. responsáveis: Ma. Luciana Helena Monsores (CPII) e Espec. Ana Carolina Lacorte Lima (CPII) 

Data e horário: Sábado, 04 de julho de 2015 – 8h às 12h 

Carga horária total do evento: 4h 

Público: Residentes das áreas VIII e IX - Anos Iniciais do Ens. Fund. e Educação Infantil 
Vagas: 20 

Local: PROPGPEC 

 
Ementa: Esta oficina tem como objetivo discutir a presença das culturas negras e das diferenças étnico-raciais 
na Educação Infantil, bem como apresentar possibilidades práticas de respeito às diferenças, desconstrução 
de estereótipos negativos, construção/fortalecimento da auto-estima e valorização identidade negra, através 
da contribuição da literatura infantil afro e atividades lúdicas. A literatura infantil pode ser uma aliada no trato 
das questões raciais e das diferenças e pode ser um trunfo para a Educação Infantil. Atualmente, diversos livros 
abordam questões étnicas, culturas africanas, religiosidade afro-brasileira, identidade negra e auto-estima, 
bem como podem garantir a representação de um grupo de crianças que, normalmente, não se sente 
representado no currículo escolar. Como a Educação Infantil pode lidar e desconstruir estereótipos racistas em 
nossa sociedade? Como a literatura infantil pode nos ajudar? Que tipo de atividades podemos realizar 
abordando a cultura afro? Durante um café da manhã agradável, pretendemos conversar sobre essas questões 
e fazer transbordar nossa criatividade. 

 

 

 

 

 



OFICINA 11 

COSTURANDO HISTÓRIAS: TENSÕES, INTENÇÕES E PRETENSÕES DE UMA ARTE MILENAR 
Profas. responsáveis: Espec. Vera Lucia Santos Moura (CPII) e Espec. Debora Cristina da Silva Cruz Conceição (CPII) 

Data e horário: Sábado, 05 de setembro de 2015 - 8h às 12h 

Carga horária total do evento: 4h 

Vagas: 20 

Público: Residentes das áreas VIII e IX - Anos Iniciais do Ens. Fund. e Educação Infantil 
Local: Realengo – Unidade de Educação Infantil 

 

Ementa: Contar histórias é poder brincar com palavras, é compartilhar sentimentos a partir da relação amorosa que o 
contador possui com a história narrada. É se fundir/emaranhar ao enredo e aos personagens num ato de entrega ao 
público ouvinte/leitor, nos diversos momentos da narrativa. Contar histórias é idealizar a melhor forma de conquistar o 
expectador, aventurando-se a adivinhar como cada palavra, gesto, entonação, ritmos ou olhar atingirão o íntimo, a 
essência de cada ouvinte. É conectar razão e emoção, a atividade intelectual e motora, as diversas linguagens e formas 
de expressão. 
Objetivo: Esta oficina tem como objetivo convidar o docente a refletir sobre a atividade da contação de histórias na 
educação infantil e nas séries iniciais, entendendo-a como ferramenta pedagógica, suas contribuições, tensões e 
pretensões no cenário educativo.  
 

OFICINA 12 

AULA OU PASSEIO? A ARTE ALÉM DO ESPAÇO ESCOLAR 

Professoras responsáveis: Espec. Erika Njaime (CPII) 
Data e horário: Sábado, 18 de julho de 2015 – 9h às 13h 

Carga horária total do evento: 4h 

Público: Áreas Educação Infantil (IX) , Anos Iniciais do Ens. Fund. (VIII) e Artes Visuais (VII) 
Vagas: 20 

Local: CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil 
 

Ementa: Esta oficina tem como proposta extrapolar o ambiente formal de ensino, a fim de refletir sobre as questões que 
envolvem a Arte enquanto ferramenta pedagógica. Trata-se de uma ida a um espaço cultural da cidade, a ser agendado 
conforme o calendário de exposições, com a finalidade de refletir, ampliar e enriquecer o repertório imagético do 
professor e de pensar conjuntamente possibilidades de mediação em espaços culturais e propostas práticas em sala de 
aula. Este encontro terá três momentos: visita, reflexão e prática, sempre pensando na Arte como algo pulsante e que 
nos oferece múltiplas ações. 
 

OFICINA 13 

BRINCADEIRAS E JOGOS E COOPERATIVOS 

Professoras responsáveis: Espec. Cínthia Ramos de P. B. Magalhães Vieira (CPII) 
Data e horário: Sábado, 01 de agosto de 2015 - 8h às 12h 

Carga horária total do evento: 4h 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 35 

Local: Realengo – Unidade de Educação Infantil 
 

Ementa: As atividades lúdico-corporais precisam estar presentes no cotidiano escolar. Se faz necessário, na 
sociedade contemporânea em que vivemos, a reflexão sobre as questões corporais na escola e na sociedade 
brasileira, as condições político-sociais do corpo, o movimento e a expressão corporal na história, na cultura e na 
sociedade. A partir disso a oficina visa propor e trazer como contribuição brincadeiras e atividades lúdico 
corporais que se utilizam prioritariamente da cooperação. A partir disso traçamos  o entendimento de corpo 
em relação ao conceito de cultura corporal para entendermos a relação da corporeidade, bem como as 
manifestações e as expressões corporais na escola. Com isso, possibilitamos a compreensão do processo 
de construção do conhecimento e as possibilidades de ações pedagógicas lúdico corporais  no espaço escolar. 
 



 

OFICINA 14 

LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Professoras responsáveis: Ma. Camila dos Anjos Barros (CPII) e Me. Pablo Luiz de Faria Vieira da Silva (CPII) 

Datas: Sábado – 19 de setembro de 2015 (das 9h às 12h) 
Público: Áreas Educação Infantil (IX) e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (VIII) 

Vagas: 20 

Local: PROPGPEC 

Carga horária total do evento: 3h 

 
Ementa: Pretende-se discutir a leitura e a escrita na Educação Infantil, a partir do conceito e das práticas de letramento, 
tendo como base, principalmente, práticas desenvolvidas na Unidade de Educação Infantil do Colégio Pedro II. 

 
OFICINA 15 

A MATEMÁTICA NO COTIDIANO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Profas. responsáveis: Espec. Fernanda Alves Vendas (CPII) e Espec. Renata Machado de Souza Santos (CPII) 

Data e horário: Sábado, 26 de setembro de 2015 – 8h às 12h 

Carga horária total do evento: 4h 

Público: Áreas Educação Infantil (IX) e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (VIII) 
Vagas: 20 

Local: Unidade de Educação Infantil - Realengo 

 
Ementa: Essa oficina busca pensar a matemática enquanto prática cotidiana da Educação Infantil, compreendendo seu 
uso na rotina e em diferentes contextos, com enfoque para a importância dos jogos como proposta pedagógica. 

 
OFICINA 16 

PEDROCA, QUE BRINCA, CANTA E TOCA: MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Professoras responsáveis: Me. Wasti S. Ciszevski Henriques (CPII) e Ronaldo Cotrim (CPII) 
Data e horário: 4ª feira, 23 de setembro de 2015 – 18:30h às 21:30h 

Carga horária total do evento: 3h 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 30 

Local: Unidade de Educação Infantil - Realengo 

 
Ementa: Esta oficina tem como objetivo proporcionar vivências, fundamentos e reflexões acerca da música na Educação 
Infantil. Serão apresentadas propostas viáveis ao educador que não tem formação específica em música, de modo que 
possa utilizar a linguagem musical em seu cotidiano, tanto como recurso pedagógico como enquanto área do 
conhecimento. A importância e papel da música na primeira infância será abordada, destacando sua função integradora 
dos aspectos afetivos, estéticos e cognitivos, bem como suas contribuições para o desenvolvimento integral da criança. 
As atividades práticas terão como foco as brincadeiras cantadas, cantigas tradicionais, jogos rítmicos, prática 
instrumental e sonorização de histórias com objetos sonoros e instrumentos de sucata. 

 
OFICINA 17 

AS HABILIDADES TÉCNICAS DE ENSINO 

Professor Responsável: Me. Ricardo Carlos Santos Alves 

Carga Horária: 4h. 
Dias e horários: 4ª Feira – das 14:00 às 18:00 

Datas: 23 de Setembro de 2015 

Local: PROPGPEC 

Público Alvo: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 30 



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

 Habilidades Técnicas de Ensino – História, Conceitos e definições; 

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

 As Habilidades Técnicas de Ensino 6, 7, 8 e 9; 

 Aplicabilidade prática das Habilidades Técnicas de Ensino. 
 
 

OFICINA 18 
CRIANDO COM O SCRATCH 

Professora responsável: Dra. Alexandra C. Alves 
Datas: 08 e 15 de julho, 4ª feira, das 08 às 12h 

Carga horária total do evento: 8 horas 

Público: Residentes de todas as Áreas 
Vagas: 20 vagas 

Local: Laboratório de Informática – Realengo II 
 

Ementa: O raciocínio lógico e a lógica de programação como recursos para a construção do conhecimento na produção 
de conteúdos digitais através da programação. A programação como apoio ao aprendizado, explorando conteúdos 
curriculares na produção de histórias, animações e jogos. Conhecendo a linguagem de programação Scratch. Blocos 
lógicos, laços e variáveis. 

 
OFICINA 19 

CONSTRUINDO ATIVIDADES COM RECURSOS TECNOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
SOFTWARE JCLIC 

Professoras: Aline Musse e Angélica Moraes 

Data: dia 14/08, Sexta-feira, das 13 às 17h 
Carga Horária: 4 horas 

Público: Residentes de todas as áreas 
Vagas: 14 

Local: Laboratório de Informática da Unidade de Educação Infantil (Realengo) 
 

EMENTA: Pretende-se, com esta oficina, promover a reflexão e o debate sobre o uso dos recursos tecnológicos na Edu-

cação Infantil como maneira de propiciar as crianças o contato com o computador e suas ferramentas de uma maneira 

significativa. Dessa forma propõe-se a apresentar o Software gratuito Jclic através do qual o professor pode construir 

atividades para oferecer como propostas às crianças. 

 

OFICINA 20 
USO DE FERRAMENTAS DO GOOGLE SITES 

Professoras: Drª Simone da Costa Lima 
Data: 17/08/2015 - 2ª feira - 13h e 30h às 17h e 30min 

Carga horária: 4h 
Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 20 vagas 
Local: Laboratório de Informática do Campus Engenho Novo II 

 
Ementa: A concepção de Web 2.0. O professor como produtor de conteúdo para a Web. Criação de ambientes colabora-

tivos com ferramentas do Google Sites. O uso de ferramentas do Google Sites pelos alunos. 



Observação: Solicita-se aos participantes a criação de um e-mail do Gmail antes da participação na oficina. Como as 

ferramentas só podem ser utilizadas de forma on-line, no caso de problemas de conexão no horário da oficina, a parte 

prática será substituída pela produção de exercícios de resposta automática no Hot Potatoes (palavras-cruzadas, múltipla-

escolha, correlacione, ordenamento de frases e preenchimento de lacunas). 

 
OFICINA 21 

SKETCHUP: UMA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE GEOMETRIA – 2ª EDIÇÃO 
Professora Responsável: Dra. Edite Resende Vieira 
Data: 20 e 27 de agosto, 5ªs feiras, das 8 às 11 h. 

Carga horária: 6h 
Vagas: 20 vagas 

Público: Residentes dos Anos Iniciais (área VIII) e Residentes de Matemática (área I) 
Local: Laboratório de Informática do Campus São Cristóvão I 

 
Ementa: Familiarização dos recursos do software SketchUp a partir de atividades de investigação e exploração das pro-

priedades das figuras geométricas espaciais e planas. 

 

OFICINA 22 

TRABALHANDO COM MAPAS CONCEITUAIS NA SALA DE AULA – 2ª EDIÇÃO 
Professores responsáveis – Ma. Marcia Valpassos e Espec. Mª da Glória D’Escoffier  

Datas: 26 de Agosto, 4ª feira, das 14 às 18 horas 
Carga horária total do evento: 4 horas 
Público: Residentes de todas as Áreas 

Vagas: 20  
Local: Laboratório de Informática -  Campus Engenho Novo II 

 

Ementa: Bases da teoria de Ausubel. Conceituação de mapas conceituais e sua aplicação como ferramenta de aprendiza-

gem. Conhecer, discutir e elaborar mapas conceituais na oficina com o software CMap Tools. 

 
OFICINA 23 

A PLATAFORMA MOODLE 
Professora: Drª Simone da Costa Lima 

Data:  02 de Setembro, 4ª feira – 13:30h às 17:30h 
Carga horária: 4h 

Público: Residentes de todas as áreas 
Vagas: 20 vagas 

Local: Laboratório de Informática do Campus Engenho Novo II 
 

Ementa: As tecnologias digitais de informação e colaboração e as abordagens de aprendizagem. O uso do Moodle dentro 

da abordagem sócio-construtivista. Principais ferramentas do Moodle: ferramentas de informação, comunicação, co-cons-

trução e avaliação. Edição e inserção de blocos, atividades e recursos. 
 

Observação: Como as ferramentas só podem ser utilizadas de forma on-line, no caso de problemas de conexão no horário 

da oficina, a parte prática será substituída pela produção de exercícios de resposta automática no Hot Potatoes (palavras-

cruzadas, múltipla-escolha, correlacione, ordenamento de frases e preenchimento de lacunas). 

 

OFICINA 24 
CRIANDO VÍDEOS COM MOVIEMAKER – 2ª EDIÇÃO 

Professores responsáveis – Espec. Mª da Glória D’Escoffier e Ma. Marcia Valpassos 
Datas: 14 de Setembro, 2ª feira, das 14 às 18h  

Carga horária total do evento: 4 horas 
Público: Residentes de todas as Áreas 



Vagas: 20  
Local: Laboratório de Informática -  Campus Engenho Novo II 

 

Ementa: Conhecer os recursos do Moviemaker para produção de vídeos, com a inclusão de imagens, som e texto. Possi-

bilidades de uso pedagógico. 

 
OFICINA 25 

ENSINO DE LEITURA ON-LINE: REFLEXÕES, TEORIA E PRÁTICA. 
PROFESSORA: Márcia Carvalho 

CARGA HORÁRIA: 6h 
DIAS: 5as. Feiras, 17 de setembro de 8h às 11h e 24/09 de 8h às 11h 

Público: Residentes de todas as Áreas 
Vagas: 20 

LOCAL: Laboratório de Informática do Campus São Cristóvão I 

EMENTA: Abordagens da leitura on-line no ensino fundamental. Estratégias de leitura e compreensão de textos na 
internet. Características do texto on-line e implicações pedagógicas. O papel do professor na promoção da leitura crítica. 

 

OFICINA 26 

FERRAMENTAS DE CO-CONSTRUÇÃO DA WEB 2.0: DIPITY, GLOGSTER E PADLET 
Professora: Drª Simone da Costa Lima 

Data: 21/09/2013 - 2ª feira – 13: 30h às 17:30h 
Carga horária: 4h 

Público: Residentes de todas as áreas 
Vagas: 20 vagas 

Local: Laboratório de Informática do Campus Engenho Novo II 
 

Ementa: A concepção de Web 2.0. Criação de ambientes colaborativos com as ferramentas Dipity (linhas do 
tempo interativas), Glogster (blogs de uma página só) e Padlet (murais virtuais). 

 
Observação: Como as ferramentas só podem ser utilizadas de forma on-line, no caso de problemas de conexão 
no horário da oficina, a parte prática será substituída pela produção de exercícios de resposta automática no 
Hot Potatoes (palavras-cruzadas, múltipla-escolha, correlacione, ordenamento de frases e preenchimento de 
lacunas). 

OFICINA 27 
ELABORAÇÃO DE MATERIAL PARA AULAS DE LEITURA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Prof. Responsável: Dr. José Ricardo Dordron de Pinho (CPII) 
Data/horário: 2ª; feira, 06/07/15 – 9h30 às 12h30h 

Carga-horária: 3h 
Local: Campus Realengo II, Sala dos Professores do Bloco C 

Público: Residentes da Área IV 
Vagas: 20 

 
Ementa: Discussão sobre o papel e o objetivo do ensino de línguas estrangeiras na educação básica.  
Apresentação dos passos tradicionais de uma aula de leitura.  Análise de propostas e elaboração de aulas. 

 

 
 
 
 
 



 
OFICINA 28 

NO MUNDO DA CIBERCULTURA, O BLOG COMO ALIADO DO PROFESSOR 

Professora responsável: Espec. Alessandra Rizzo 

Data: 09 de Setembro, 4ª feira, das 14h às 18h 

Carga horária total do evento: 4 horas 

Público: Residentes de todas as Áreas 

Vagas: 20 

Local: Laboratório de Informática – Campus Engenho Novo II 
 
Ementa: “Blog de História do 6º ano” <http://hist6anoen2.blogspot.com.br> – partilha de experiências. O blog como 
espaço de interação. A criação (no Blogger, do Google) e o manejo de blogs por professores de todas as Áreas. 

 

OFICINA 29 
CONSTRUÇÃO COLETIVA NO GOOGLE DRIVE 

Professoras: Ma. Joelma Almeida e Espec. Aline Musse 

Data: 25 de setembro, 6ª, das 13:00 às 17:00 h. 
Carga horária: 4h 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 20 vagas 

Local: Laboratório de Informática do Campus Engenho Novo I  
 

Ementa: Pretende-se, por meio desta oficina, praticar a construção e uso pedagógico de tecnologias que permitem a 
produtividade colaborativa, o armazenamento e a sincronização de arquivos na nuvem, utilizando como recurso prin-

cipal o Google Drive. 
 

OFICINA 30 
TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE – OS SEIS CHAPÉUS DO PENSAMENTO DE 

EDWARD DE BONO 
Profas. Responsáveis: Dra. Flávia Amparo e Dra. Kátia Xavier 

10 de agosto, segunda-feira, das 9h às 12 
Carga horária total do evento: 3 horas 

Público: residentes de todas as áreas 

Vagas: 35 
Local: PROPGPEC 

 
Ementa: Desenvolvimento do pensamento lateral através do exercício da habilidade de observação e de análise de situ-
ações didáticas, sob diferentes pontos de vista. A técnica dos seis chapéus para pensar será utilizada nesta oficina como 
uma estratégia para superar as ataduras da discussão clássica, privilegiando uma abordagem dialética no processo de 
solução de problemas relacionados à prática pedagógica. 

OFICINA 31 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR INCLUSIVA COM ÊNFASE NA DEFICIÊNCIA VISUAL 

Prof. Responsável: Me. Arlindo Fernando Paiva de Carvalho Junior 

Local: PROPGPEC 
Carga Horária: 7h. 
Data e horários: 

1.ª Aula: Sala de aula com data show (Dia 20/8/2015, quinta-feira, das 9h às 12h); 
2.ª Aula: Local: (Dia 27/8/2015, quinta-feira, das 8h às 12h); 

Público Alvo: Residentes da Área VII – Educação Física 

Vagas: 30 
Local: PROPGPEC 

http://hist6anoen2.blogspot.com.br/


 
Ementa:  

 A escolarização dos deficientes; 

 Questões e reflexões sobre a perspectiva de educação inclusiva; 

 Os jogos Paralímpicos e suas modalidades esportivas; 

 Olimpíadas Especiais; 

 Orientação e mobilidade; 

 Atividades lúdicas e jogos inclusivos. 
 

OFICINA 32 
CURRICULO LATTES – CADASTRO E UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA 

Responsável: Maycon Francisco Marafigo (Biblioteca/PROPGPEC) 

Dia: Quinta-feira, 03/09/2015 
Horário: das 14:00 às 17:00 h. 

Local: Laboratório de Informática da PROPGPEC 
Carga Horária: 3h 

Vagas: 20 
Público: residentes de todas as áreas 

 

OFICINA 33 
TÓPICOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Responsável: Me. Jonathan Tenório de Lima (Pesquisador I pela Fundação COPPETEC) 

Dia: Sexta-feira, 04/09/2015 
Horário: das 14:00 às 17:00 h. 

Local: Laboratório de Informática da PROPGPEC 
Carga Horária: 3h 

Vagas: 20 
Público: residentes de todas as áreas 

 
 

MINICURSO 1 
A PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS 

Profa. Responsável: Dra. Ana Cristina Coutinho Viegas 
Vagas: 40 

Local: PROPGPEC 
Público: Residentes de todas as áreas 

Datas: 6as feiras: 11/09, 18/09e 25/09, das 9h às 12h (total: 9 h) 
 
Ementa: Abordagem de temas relacionados aos textos acadêmicos, especialmente o memorial e o produto final. 
Análise de fatos linguísticos, textuais e discursivos que contribuem para a qualidade da escrita acadêmica: coesão, 
coerência, pontuação, normas de formatação. 
 

MINICURSO 2 
TECNOLOGIA COMPUTACIONAL COMO RECURSO DIDÁTICO PARA MATEMÁTICA E DESENHO GEOMÉTRICO I 

Profs. Responsáveis: Dra. Liliana Costa (CPII), Iris Brasil (CPII) e Ms. Francisco Pereira (CPII) 
Dias / Horário : 3ª. 4ª. e 5ª feiras:  22, 23 e 24/09 das 14:00h as 17:00h 

Carga Horária: 15 h (9h presenciais e 6h de tarefas a distância) 
Público: Residentes das áreas I e II 

Local: Laboratório de informática da PROPGPEC  
Vagas: 20 

 



EMENTA: Geometria Dinâmica (GD): O que vem a ser? Apresentação de alguns softwares gratuitos de GD. Discussão 
crítica acerca da utilização dos softwares de GD em sala de aula e nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 
Utilização dos mesmos como recursos para desenvolver conceitos em Matemática e Desenho Geométrico. 
 

MINICURSO 3 
CONTRIBUIÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS APLICÁVEIS À DIVERSIDADE DA SALA DE AULA 

Profas. responsáveis: Dra. Rosemary das Graças Pereira Moraes (CPII) e  Espec. Marlucy Campos de 
Almeida de Souza (CPII) 

Datas/horário: 3as. Feiras - 11/08, 18/08 e 25/08/2015, das 18h às 20h 

Carga horária total: 9 horas (6 horas presenciais e 3h à distância) 
Local: PROPGPEC  

Público: residentes de todas as áreas 

Vagas: 20 
Ementa: Apresentação de uma breve evolução histórica relacionada à Neuropsicologia enquanto interface do campo da 
Neurociência e da abordagem histórico-cultural de Vygotsky. Entrelaçar estes estudos com o processo de aprendizagem 
dos alunos para facilitar o atendimento à diversidade de suas necessidades específicas. Análise de conceitos da cognição 
e seus processos, na interação com estratégias cognitivas e metacognitivas na perspectiva de efetivar diferentes práticas 
de mediação no cotidiano da sala de aula. Elaboração de um recurso de mediação que seja instrumental ou natural. 
 

MINICURSO 4 
EDUCAÇÃO ESPECIAL  

Professora Responsável: Espec. Cida Lima  
Datas/horário: 10, 17 e 24 de setembro (5a feira), de 18:00 às 20:00 h 

Carga horária total: 6 horas 

Local: PROPGPEC  
Público: residentes de todas as áreas 

Vagas: 20 
 

Ementa: Abordagem contextualizada dos princípios, fundamentos legais e teóricos da Educação Especial. Trajetória da 
Educação Especial à Educação Inclusiva: modelos de atendimento e paradigmas. Aspectos éticos, políticos e educacio-
nais do processo de inclusão da pessoa com necessidades especiais/específicas. Público-alvo da educação especial e o 
estudante com necessidades educacionais específicas. Atendimento ao estudante que apresenta necessidades educaci-
onais específicas. Acessibilidade à escola e adaptações curriculares. Tecnologias assistivas. 
 

MINICURSO 5 
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PRODUTO ACADÊMICO FINAL DA ÁREA IX (EDUCAÇÃO INFANTIL) 

Professora responsável: Camila Machado de Lima (CPII) 
Data e horário: quintas-feiras - 02/07, 16/07, 06/08 e 20/08 – 17:30h às 20:30h 

Carga horária total do evento: 16 horas (12h presenciais e 4h à distância) 
Público: Residentes da área IX - Educação Infantil  

Vagas: 10 

Local: PROPGPEC 

 
Ementa: Compreendendo a escrita acadêmica como um processo, a oficina pretende esclarecer dúvidas sobre as partes 
constituintes do Produto Final, conforme as características deste trabalho no âmbito do Programa de Residência Docente, 
bem como iniciar a produção da introdução, objetivos, justificativa e procedimentos metodológicos. Estas partes, e 
outras, serão posteriormente desenvolvidas e finalizadas com as professoras supervisoras. 
Além disso, a oficina também objetiva ser espaço de partilha, onde as residentes da Educação Infantil poderão expressar 
suas motivações, interesses de pesquisa e propostas com todo o grupo e pensarmos juntas em possibilidades de 
trabalho com crianças pequenas nas escolas de origem. 
 
 
 
 



MINICURSO 6 
MEDITAÇÃO LAICA EDUCACIONAL PARA UMA EDUCAÇÃO EMOCIONAL 

Profa. Responsável: Espec. Claudia Maria de Luca 

Datas: 3as. Feiras – 04, 11, 18 e 25 de agosto (18:00 às 21:00h)  
 e 01 de setembro (das 19:00 às 20:00h – AULA ON LINE) 

Carga horária Total: 16h (13h de aula + 3 h de produção de relatório) 
Público: residentes de todas as áreas 

Vagas: 30 

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

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

 Fundamentar teoricamente os conceitos apresentados. 

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

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

 Orientar o professor a participar de aulas on line. 

 
MINICURSO 7 

O CORPO DO PROFESSOR 

Professor Responsável: Me. Ricardo Carlos Santos Alves 

Carga Horária: 12 h. (3 encontros de 3 horas + 1 atividade à distância de 3 horas) 
Dias e horários: 4ª Feiras - 09, 16 e 30 de Setembro de 2015 das 14:00 às 17:00h 

Local: PROPGPEC 

Público Alvo: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 30 

 
 A formação da Imagem Corporal no sujeito; 

 A organização tônica e a estruturação do ser humano; 

 Formação técnica e formação pessoal à docência; 

 Como me vejo diante do aluno? 

 
MINICURSO 8 

PROJETOS E TECNOLOGIAS: PRÁTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS  
Professores responsáveis: Dra. Andrea Castro; Espec.  Ludimylle Amorim 

Datas: 31 de agosto e 21 de setembro, 2ª feira, das 14 às 17h. 
Carga horária total do evento: 21 horas (6h presenciais e 15h semipresenciais) 

Público: Residentes de todas as áreas  
Vagas: 25 

Local: Laboratório de Informática da PROPGPEC / Auditório 
 

Ementa: Teoria e práticas de projetos, envolvendo uso de tecnologias para pesquisa e publicação na internet e uso de 

ambiente virtual de aprendizagem. Compartilhando experiências realizando vivências. 



 
MINICURSO 9 

RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA I 
Prof. Responsável: Dr. Daniel Felipe Neves Martins 

Datas:  2as feiras 14, 21 (sala), 28 de setembro e 05 de outubro, das 14h às 17h.  
Local: Laboratório de Informática da PROPGPEC 

Carga horária total do curso: 18h  
Público: Residentes da área I 

Vagas: 20 
 

ASSUNTOS: 
Funções. Função Inversa. Função Polinomial do 1º Grau. Proporcionalidade. Caracterização da Função afim. Função Mo-
dular. Função Polinomial do 2º grau. Gráficos de funções quadráticas. Funções compostas. 
 
OBJETIVO: 
Este minicurso vem complementar o minicurso intitulado “Números Reais e o uso da calculadora científica I”. Para segui-
lo é importante que o aluno tenha acesso a um tablet ou laptop. As atividades extraclasses também serão tarefas a 
serem realizadas com auxilio do computador. 
O principal objetivo deste minicurso é evitar que os alunos formem uma ideia sobre o computador como “critério abso-
luto de validação de fatos matemáticos”,mostrando que os resultados da máquina devem sempre ser interpretados à  
luz de argumentos matemáticos (e não ao contrário). A exploração de tais limitações permitirá ao residente compreen-
der a matemática que vem justificar o que está estudando. A tecnologia vem como atividade reflexiva, interrogativa e 
investigativa. 

 
Os professores residentes serão orientados no sentido de que, em sala de aula, as atividades com o computador devem, 
sempre que possível, ser complementadas com discussões e argumentações matemáticas, sem o uso de tecnologias. 
 
Espera-se que no final deste minicurso o residente seja capaz de avaliar o uso das tecnologias no ensino da matemática 
de acordo com a sua realidade de trabalho e a partir daí criar as suas próprias atividades. 
 
MATERIAL 
(1) Laptop ou Tablet que comporte a ultima versão do Winplot e do GraphMath 
(2) Bloco de papel milimetrado, régua, par de esquadros, grafites 0,5mm e 0,7mm 
(3) Canetas esferográficas com quatro cores distintas 
(4) 1 pen-drive 
 

MINICURSO 10 

QUESTÕES DE ALFABETIZAÇÃO NUMA PERSPECTIVA DISCURSIVA 
Profas. Responsáveis: Ma. Luísa Guedes e Ma. Aline Lanzillotta 

Dias / Hora: 3as. Feiras -  8, 15, 22 e 29 de setembro, das 15h às 18h 
Carga Horária: 18h (12h presenciais + 6 não presenciais) 

Local: PROPGPEC  
Vagas: 25 

Residentes das áreas VIII e IX 
 

Ementa: Alfabetização e letramento. Concepções de linguagem. Oralidade e escrita: gêneros na escola. 
Objetivos: Refletir sobre os processos de aquisição da leitura e da escrita numa perspectiva dialógica. Analisar e elaborar 
propostas de alfabetização, leitura e escrita na escola. 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINICURSO 11 
O PROFESSOR PESQUISADOR 

Profs. Responsáveis: Dra. Cristiane Cerdera (CPII/NEPPLIN/LEDi) e Me. Bruno Reis (PUC/SME) 

Carga horária: 9 horas 
Datas/horário: sábados: 08, 15 e 22 de agosto, das 9h às 12h 

Local: Mediateca de inglês – São Cristóvão III (3º andar, portão de ferro à esquerda do elevador) 
Público-alvo: Residentes das áreas I, IV, V, VI e VIII. 

Vagas: 25 
 

Ementa: Entender a sala de aula como um espaço de reflexão e pesquisa implica a necessidade de uma discussão mais 
detida acerca do papel dos atores sociais nesse contexto (professores e alunos) nos processos de investigação que se 
pretendem desenvolver. 
 No caso específico de pesquisas desenvolvidas pelos próprios professores em seu(s) contexto(s) de trabalho, importa 
discutir questões referentes a posturas e procedimentos pertinentes à identidade do professor como um pesquisador. 
Nesse quadro, o presente minicurso visa a trabalhar a noção de professor-pesquisador à luz de três eixos 
complementares: 
1. A investigação para e a investigação pela escola: um olhar sobre a pesquisa em contextos educacionais; 
2. REFLEXIVIDADE CRÍTICA E REFLEXIVIDADE TECNICISTA: 
 Ética(s) e pesquisa em sala de aula, e Questões epistemológicas na pesquisa em sala de aula; 
3. Metodologias de pesquisa (do praticante) em sala de aula: possibilidades metodológicas do professor-pesquisador. 
 
AVALIAÇÃO: a avaliação será feita com base em fichamento de um dos textos da bibliografia do minicurso e em 
um relato de experiência no qual o residente deverá desenvolver uma pequena reflexão acerca de uma questão 
relativa à sua prática em sala de aula, à luz de temas tratados no decorrer do curso. 
 

 
MINICURSO 12 

O TEXTO E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO NA AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Profas. Responsáveis: Drª Cristiane Cerdera (CPII/NEPPLIN/LEDi), Drª Mônica de Souza Coimbra 
(CPII/NEPPLIN/COLUNI-UFF), Drª Patrícia Carvalho (CPII) 

Datas/horários das Atividades presenciais (sábados) 
04/07/15-para residentes de INGLÊS e ESPANHOL 
11/07/15- SOMENTE para residentes de INGLÊS 

18/07/15- SOMENTE para residentes de ESPANHOL 

Carga horária: 12h (6h presenciais, 6h a distância) 
Local: Mediateca de Inglês – São Cristóvão III (3º andar, portão de ferro à esquerda do elevador) 

Público: Residentes da área IV 
Vagas: 25 

 
Ementa: Tendo como base o ensino de LE orientado por uma perspectiva sócio-interacionista da linguagem, o presente 
minicurso se propõe a ser um espaço de reflexão sobre o papel do texto na sala de aula da escola básica. Levando-se em 
consideração o contexto sócio-histórico-ideológico dos alunos, procederemos à análise do processo de construção de 
significados durante o ato de leitura. O enfoque estará na produção de atividades que visem ao aprimoramento da 
competência linguístico-discursiva do aluno, por meio do emprego de diferentes estratégias de leitura. 
 
Avaliação: Leitura e fichamento de texto teórico; análise e elaboração de exercícios de compreensão leitora, a partir da 
noção de leitura crítica e do emprego das estratégias de leitura exploradas no minicurso. 
 

MINICURSO 13 
POR UMA PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS: O EMPREGO DOS GÊNEROS 

PROPAGANDA, CAPA DE REVISTA, MANGÁS, ANIME E MASHUP COMO MATERIAL DIDÁTICO 

Profas. Responsáveis: Drª Mônica de Souza Coimbra (CPII/NEPPLIN/COLUNI-UFF) e Ma. Patricia 
Martins (CPII/ NEPPLIN) 



Datas/horários: 5as. Feiras, 13 e 20 de agosto, das 13:30h  às 16:30h 

Carga horária: 12h (6h presenciais, 6h a distância) 
Local: Mediateca de Inglês – São Cristóvão III (3º andar, portão de ferro à esquerda do elevador) 

Público: Residentes da área IV 
Vagas: 25 

 
Ementa: Este minicurso parte da premissa de que na hipermodernidade, caracterizada por uma multiplicidade 
cultural e uma multiplicidade semiótica, os processos de representação e (re)significação ocorrem de modo 
híbrido e circulam em inúmeros meios e suportes. Nesse contexto, essas novas linguagens e novas estéticas 
requerem uma reflexão sobre como os textos contemporâneos são produzidos, consumidos e distribuídos. 
Alinhamo-nos, portanto, a Rojo (2012, 2013 e 2015) no que se refere à necessidade de a escola apropriar-se 
desses textos hipermidiáticos à luz do conceito de Multiletramentos. Isso posto, a proposta deste minicurso é 
promover uma reflexão teórica e prática acerca das possibilidades pedagógicas de se trabalhar com esses novos 
gêneros textuais no contexto da educação básica. Optamos, nesse universo fronteiriço e fluido, por um recorte 
da linguagem visual, com foco nos gêneros propaganda, capa de revista, mangás, anime e mashup. Para fins de 
elaboração de sequências didáticas adotamos, como aporte teórico, o conceito de Metáfora Visual (FORCEVILLE, 
2008 e COIMBRA, 2000) e Multimodalidade (KRESS; LEEUWEN, [1996] 2006 e KRESS, 2010) 
 
AVALIAÇÃO: A avaliação será feita com base na leitura e fichamento de um texto teórico e na produção de uma 
atividade didática. 
 
 
 

MINICURSO 14 
DESAFIOS DA INSERÇÃO DA TECNOLOGIA NO COTIDIANO ESCOLAR. - LIVRO DIDÁTICO DIGITAL E 

OUTROS RECURSOS 

Profa responsável – Espec. Regina Lúcia Faig Torres Pinto da Rocha 

Datas: 14, 21 e 28 de setembro, 2ªs feiras, das 18:00 às 21:00h 

Carga horária total do evento: 9 horas 

Público: Residentes de todas as Áreas 

Vagas: 16 

Local: Laboratório de Informática – Campus Engenho Novo II 
 

Ementa:  Dinamização das aulas utilizando recursos digitais. Ampliando o potencial do livro didático com apoio da In-
ternet. Professor como dinamizador de aulas com tecnologia 

 
MINICURSO 15 

PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Professores responsáveis: Dra. Kátia Regina Xavier da Silva e professor convidado 
 17, 24 e 31 de agosto (segundas-feiras) das 8h às 12:00h 

Carga horária total: 16 horas (12 horas presenciais e 4 horas online) 
Local: Laboratório de informática da Propgpec 

Público: residentes de todas as áreas 

Vagas: 20 
 

Ementa: A pesquisa no cotidiano do professor da Educação Básica como estratégia de aprimoramento da prática peda-
gógica. Instrumentos de coleta de dados: questionários, roteiros de observação, roteiros de entrevistas. O uso de recursos 
digitais para coleta e análise de dados. Elaboração de um plano de pesquisa. 
 


