
 

 
 
 

PRD-2015: DESCRIÇÃO DOS EVENTOS - CICLO 3 
(eventos acontecerão em outubro, novembro, dezembro - 2015 e 

fevereiro -2016) 
 

PREVISÃO de ABERTURA DO SISTEMA DE INSCRIÇÕES: 21/09/2015 (tarde) 
 

As inscrições nos eventos do ciclo 3 deverão ser feitas on-line a partir da página do Programa 
(www.cp2.g12.br/blog/prdcp2). Será necessário ter em mãos seu CPF e seu número de matrícula 
(divulgado na página do programa) iniciado pela letra P. 
 
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 solicitarem inscrição em eventos que irão comparecer. Caso perceba a 
impossibilidade em estar presente, desmarque o evento selecionado para que não seja lançada a 
falta. 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. 

ATENÇÃO: As salas poderão sofrer alterações. 
 
 
 
 
 
 
 

PALESTRA 1 
PROJETOS INTERGERACIONAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Organização: Especialista Martha Yvonne de Almeida 
Data: Quinta-feira, 01 de outubro de 2015 

Horário: das 8h às 10h 

Carga Horária: 2h 
Vagas: 50 

Público: Residentes de todas as áreas 
Local:  PROPGPEC  - Auditório 

Ementa:  A palestra versará sobre o desenvolvimento de projetos intergeracionais na Educação Básica com ênfase na 
promoção da qualidade de vida de jovens e idosos. A oficina será dividida em dois momentos: 
·palestra com duração de duas horas, no dia 01/10, na PROPGPEC, das 8h às 10h; 
·concurso de desenhos/gravuras coordenado pelo residente em sua escola de origem 

 
 
 
 

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


PALESTRA 2 
A EXPERIÊNCIAS DO 1° CURSO DE CULTURA E MITOLOGIA YORUBÁ DO COLÉGIO PEDRO II 

Professor Responsável: Especialista Arthur José Baptista 

Data: Terça-feira, 06 de outubro de 2015 
Horário: das 9h às 12h 

Carga Horária: 3h 
Vagas: 25 

Público: Residentes de todas as áreas 

Local:  PROPGPEC, sala 207 

 
 

 
PALESTRA 3 

LINGUAGENS ARTÍSTICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

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

Data: Quinta-feira, 08 de outubro de 2015 
Horário: das 15h às 18h 

Carga Horária: 3h 
Vagas: 60 

Público: Residentes de todas as áreas 
Local:  PROPGPEC  - Auditório 

 

 
 

PALESTRA 4 
PEA: A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BáSICA 

Organização: Especialista Martha Yvonne de Almeida 
Data: Sábado, 10 de outubro de 2015 

Horário: das 9h às 11h 

Carga Horária: 2h 
Vagas: 50 

Público: Residentes de todas as áreas 
Local:  PROPGPEC  - Auditório 

 
Ementa:  Sensibilização para adesão a projetos internacionais que envolvam escolas associadas da UNESCO. 

 
 
 

PALESTRA 5 
PENSANDO CIÊNCIAS NA ESCOLA 

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

Data: Sexta-feira, 23 de outubro de 2015 
Horário: das 15h às 18h 

Carga Horária: 3h 
Vagas: 60 

Público: Residentes de todas as áreas 
Local:  PROPGPEC  - Auditório 

 



 
 

PALESTRA 6 
EDUCAÇÃO POPULAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Professora responsável:  Mestra Marilza Maia de Souza de Paiva 
Data: 27 de outubro de 2015 

Horário: das 16h às 19h 
Carga horária: 3 horas 

Vagas: 70 
Local: PROPGPEC – Auditório 

Público: Residentes de todas as Áreas 
Ementa: Discutir sobre experiências com educação popular. Paulo Freire e a Educação Popular 

 
PALESTRA 7 

INCLUSÃO: LIMITES E POSSIBILIDADES NA ESCOLA 
Professora responsável: Mestra Luísa Guedes 

Data: 30 de outubro de 2015 
Horário: das 14h às 17h 
Carga horária: 3 horas 

Vagas: 70 
Local: PROPGPEC - Auditório 

Público: Residentes de todas as áreas 
Ementa: Inclusão como processo. Aprendizado e participação de todos. Limites e possibilidades para a escola. 

 
PALESTRA 8 

II SEMINÁRIO MULTIDISCIPLINAR DO PRD 
Professor responsável:  Coordenação do PRD 

Data:  6 e 7 de novembro de 2015 
Horário: sexta das 8h às 18h e sáb. 08h às 12h 

Carga horária: 15 horas (5h por turno) 
Público: Residentes de todas as Áreas 

Vagas: 170 
Local: PROPPGPEC 

 
 

PALESTRA 9 
O DESENVOLVIMENTO DO GRAFISMO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Professoras Responsáveis: Doutora Kátia de Souza e Doutora Almeida Bizzo Schaefer 

Data: Sábado, 14 de novembro de 2015 

Horário: das 9h às 13h. 
Carga horária: 4 horas 

Vagas: 30 

Público: Residentes da Educação Infantil 
Local: Unidade de Educação Infantil Realengo 

Ementa:  Construção da expressão gráfica pela criança, contemplando o desenho, desde a rabiscação até a composição 
de cena, e os investimentos na escrita espontânea, a partir de registros de práticas pedagógicas e de estudos de autores. 

 
 
 
 



PALESTRA 10 
LINGUAGEM E INFÂNCIA 

Professora responsável – Mestra Ana Carolina Silva Martins 
Data: 11 de dezembro 
Horário: das 9h às 13h 

Carga horária total do evento:   4 horas 
Vagas: 30 

Público: Residentes de todas as Áreas 
Local: PROPGPEC - Auditório 

Ementa:   A partir da contribuição das filosofias de Walter Benjamn e Giorgio Agamben, a proposta da palestra consiste 
em debater e elucidar algumas questões relativas aos conceitos de infância e linguagens formuladas pelos filósofos 
procurando articula-las ao exercício da docência na educação infantil. 

 
PALESTRA 11 

I SEMINÁRIO DO LITESCOLA - A FORMAÇÃO DOCENTE E O LETRAMENTO LITERÁRIO 

Professora responsável – Doutora Ana Cristina Viegas 
Data: 24 de novembro de 2015 

Horário: das 8h às 18h 
Carga horária total do evento: 10 horas (cinco horas por turno) 

Vagas: 60 
Público: Residentes de todas as Áreas 

Local: PROPGPEC - Auditório 
Ementa: Discutir a prática docente e a formação continuada do professor especialmente na área das 
Humanidades Refletir sobre as relações da literatura com outras manifestações artísticas e culturais. Divulgar 
material didático produzido por residentes e mestrandos. Promover debates que possibilitem a construção 
de metodologias alternativas e projetos interdisciplinares os quais envolvam a linguagem literária. 

 
 

OFICINA 1 

TRABALHANDO COM MAPAS CONCEITUAIS NA SALA DE AULA 
Professoras Responsáveis: Mestra Marcia Valpassos e Especialista Maria da Glória D”Esconffier 

Data: 30 de setembro de 2015 
Horário: das 14h às 18h 

Carga horária: 4h 
Vagas: 20 vagas 

Público: Residentes de todas as áreas 
Local: Laboratório de Informática – Campus Engenho Novo II 

Ementa: Bases da teoria de Ausubel. Conceituação de mapas conceituais e sua aplicação como ferramenta de aprendi-
zagem. Conhecer, discutir e elaborar mapas conceituais na oficina com software CMapTools. 

 
 

OFICINA 2 

PADRONAGENS INDÍGENAS EM PAPEL 
Professora Responsável: Mestra Viviane Viana de Souza 

Dia:  05 de outubro de 2015 
Horário: das 9h às 12h 

Carga Horária: 3h 

Vagas: 20 
Público: residentes de todas as áreas, com prioridade para artes 

Local: PROPGPEC - Laboratório de Informática 



Ementa: Com a lei 11.645 que incluiu no currículo oficial a obrigatoriedade do ensino as culturas Afro-Brasileira e 
Indígenas, traremos um pouco da visualidade de alguns povos indígenas brasileiros que usam os padrões abstratos e 
geométricos como forma de identidade cultural. A oficina propõe um exercício de criação de personagens simplificados 
com módulos em papeis recortados, que pode ser usado em sala de aula. 

 
OFICINA 3 

PENSANDO FORA DA CAIXA 
Professora Responsável: Doutora Ana Beatriz Frazão Ribeiro 

Dia: 4ª. Feira, 07 de outubro de 2015 
Horário: das 8h às 12h. 

Carga Horária: 4h 

Vagas: 30 
Local: PROPGPEC, sala 208 

Público: residentes de todas as áreas 
Ementa: A instituição escolar através da sua história e permanências nos dias atuais. A organização administrativa e a 
burocratização do espaço de saber e a inserção do professor nesse contexto, sua formação em termos da cultura da 
performatividade X o profissionalismo docente. Os limites da escola tradicional e o desenvolvimento de mentes criativas 
entre discente e docentes. 

 
OFICINA 4 

 A ESCOLA: DOS MUROS À LIBERDADE 
Professores responsáveis: Mestra Silzane Carneiro e Mestre Carlos Eduardo Oliva 

Dia: Sextas-feiras, 9, 16, 23 e 30 de outubro 
Horário: das 16h às 19h 

Carga horária: 15 h 
Vagas: 35 

Local: Campus Centro 

Público:  Todas as Áreas 
Ementa: O espaço escolar permeado por Violência Simbólica (Bourdieu) e Estigma (Goffman). A escola pública como 

“instituição do fracasso” (Freitas). Busca de alternativas de superação através da valorização das vivências dos alunos. 
 

OFICINA 5 

USO DE LINGUAGENS ARTISTICAS EM SALA DE AULA 

Professora Responsável: Mestra Patrícia Ruel de Oliveira 

Dia: 16 de outubro de 2015 
Horário: das 14h às 19h 

Carga Horária: 5h 

Vagas: 16 
Local: PROPGPEC, sala 208 

Público: residentes de todas as áreas 
Ementa: A oficina aponta algumas possibilidades de uso de linguagens artísticas em sala de aula. Cinema, música, foto-
grafia, literatura e artes plásticas serão usados como estímulo, objeto de estudo ou ferramenta de comunicação para a 
organização de atividades que, além de objetivar a construção de conhecimentos, desenvolvam-se através da tessitura 
de saberes. 

OFICINA 6 

PADRONAGENS INDÍGENAS EM PAPEL 
Professora Responsável: Mestra Viviane Viana de Souza 

Dia:  19 de outubro de 2015 
Horário: das 9h às 12h 

Carga Horária: 3h 

Vagas: 20 
Público: residentes de todas as áreas, com prioridade para artes 



Local: PROPGPEC – sala 207 
Ementa: Com a lei 11.645 que incluiu no currículo oficial a obrigatoriedade do ensino as culturas Afro-Brasileira e 
Indígenas, traremos um pouco da visualidade de alguns povos indígenas brasileiros que usam os padrões abstratos e 
geométricos como forma de identidade cultural. A oficina propõe um exercício de criação de personagens simplificados 
com módulos em papeis recortados, que pode ser usado em sala de aula. 

 

OFICINA 7 
APRENDER A APRENDER: ESTRATÉGIAS DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM LEITURA 

Professoras Responsáveis: Doutora Kátia Regina Xavier da Silva e Mestranda Marcelle Resende 
Moreira 

Dias: Segunda-feira, 19 de outubro de 2015 
Horário: das 9h às 12h 

Carga Horária: 3h 

Vagas: 30 

Público Alvo: Residentes de todas as áreas 

Local: PROPGPEC, sala 208 
Ementa: Autorregulação da aprendizagem: aspectos teórico-metodológicos. Apresentação e discussão de materiais 
voltados para o desenvolvimento de estratégias de autorregulação da aprendizagem com vistas a melhorar a 
compreensão leitora dos alunos. Os materiais foram pensados levando em conta o trabalho com os temas transversais 
Pluralidade Cultural e Ética e atendem à abordagem intercultural. 

 
OFICINA 8 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES INVESTIGATIVAS PARA O ENSINO DE FÍSICA 
Professor responsável: Mestre Sandro Soares Fernandes 

Datas:  22 de outubro de 2015 
Horário: das 13:30h às 16:30h 

Público: Residentes de todas as áreas 

Vagas: 25 

Local: Campus São Cristóvão III 
Carga horária total do evento: 3h 

Ementa: Iremos trabalhar com roteiros de experimentos e atividades, de caráter investigativo, que abordam assuntos 
de física envolvendo SITUAÇÕES CONTEXTUALIZADAS, buscando o entendimento de algumas leis fundamentais, e que 
podem ser aplicados a alunos do ensino fundamental e médio. Todas as atividades serão desenvolvidas em grupos, e 

terão com objetivos estimular a argumentação e a prática cientifica entre os participantes. 

 
OFICINA 9 

APRENDER A APRENDER: ESTRATÉGIAS DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE 
COMPORTAMENTOS DE SAÚDE NUMA ABORDAGEM INTERCULTURAL 

Professores responsáveis: Doutora Kátia Regina Xavier da silva e Bruno dos Santos Gouvêa 
Datas: 26 de outubro de 2015 

Horário: das 9h às 12h 

Carga horária: 3h 
Vagas: 30  

Público: Residentes de todas as Áreas 

Local: PROPGPEC, sala 208 
Ementa: Autorregulação da aprendizagem: estratégias teórico-metodológicas para favorecer a prevenção e promoção 
da saúde numa abordagem intercultural. 

 
 
 
 
 



OFICINA 10 

OFICINA DA VOZ 

Professora Responsável: Especialista Martha Yvonne de Almeida 

Dia: Quinta-feira, 05 de novembro de 2015 

Horário: das 9h às 12h 

Carga Horária: 3h 
Vagas: 30 

Público:  todas as áreas 

Local:  PROPGPEC  - Auditório 

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 11 
OFICINA DA VOZ 

Professora Responsável: Especialista Martha Yvonne de Almeida 

Dia: Quinta-feira, 05 de novembro de 2015 

Horário: das 14h às 17h 

Carga Horária: 3h 
Vagas: 30 

Público:  todas as áreas 

Local:  PROPGPEC, sala 208 

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 12 

GÊNERO, SEXUALIDADE E PRECONCEITO. O RESPEITO À DIFERENÇA NA ESCOLA 

Professor Responsável: Especialista André Ricardo Marcelino 

Dia:  09 de novembro de 2015 
Horário: das 13:30h às 17:30h 

Carga Horária: 4h 

Vagas: 40 
Local: PROPGPEC - Auditório 

Público: todas as áreas 
Ementa: Através de imagens da história da arte e da arte contemporânea são levantadas questões de como a expres-
são em arte no mundo ocidental trás a discussão do gênero e da sexualidade humana. A partir de pequenos curtas, o 
oficineiro propõe atividades e dinâmicas que expressam situações de preconceito e modos de atuar em relação aos 
docentes, alunos, funcionários e familiares. É desenvolvido também um conteúdo didático, que visa dar conhecimento 
aos significados e características das diferentes possibilidades da sexualidade humana e comportamento de gêneros. 

 

OFICINA 13 
APRENDER A APRENDER: O USO DA MÚSICA E O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS 

DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Professoras Responsáveis: Doutora Kátia Regina Xavier da Silva e Mestranda Verônica Passos 
Alves Quintans 

Data: 09 de novembro de 2015 
Horário: das 9h às 12h 
Carga Horária: 3 horas 



Vagas: 30 
Público: Residentes de todas as áreas 

Local: PROPGPEC, sala 208 
Ementa: Autorregulação da aprendizagem: aspectos teórico-metodológicos. O uso da música e o desenvolvimento de 
estratégias autorregulatórias no processo de ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira, numa perspectiva intercultural. 

 

OFICINA 14 
TRABALHANDO ORALIDADE: POR UMA PEDAGOGIA CULTURALMENTE SENSIVEL 

Professoras Responsáveis: Mestra Yandara Virginia Ribeiro Costa Moreira e Mestra Ana Cláudia 
Abrantes Moreira 

Data:  10 e 12 de novembro 
Horário: das 9h às 12 h 
Carga horária: 6 horas 

Vagas: 15 
Local: PROPGPEC – sala 207 

Público: Residentes de todas as áreas 

Ementa: Apresentar propostas didáticas fundamentadas em práticas de ensino que fortaleçam cultural e linguistica-
mente os falantes dos grupos sociais a que nos dirigimos: jovens e adultos (EJA) e adolescentes (ensino regular). As 
propostas refletem sobre a necessidade de ofertar experiências de linguagem que criam (e também se originam de) 
interesses reais na vida dos alunos, respeitando a língua por eles falada e, embora focado na oralidade, envolvendo o 
uso da escrita. 

 

OFICINA 15 

ARTE: PERCEPÇÕES ESTÉTICAS EM UM CONTEXTO SOCIAL 
Professoras Responsáveis: Doutora Fátima Ivone de Oliveira Ferreira e Mestra Vera Rodrigues   

Data: Sexta-feira: 13 e 27 de novembro de 2015 
Horário: das 9h às 12h 

Carga horária: 6 horas 

Vagas: 30 
Público: Residentes de todas as áreas 

Local: PROPGPEC, sala 208 
Ementa: 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 
superficialidade 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 significa-
dos reorganizados por cada um e assim abrir caminhos para uma busca de referências culturais individualizadas, ressig-
nificando 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 valorização 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 es-
paço cultural a ser definido de acordo com o calendário de exposições na época. 

 
 

OFICINA 16 
APRENDER A APRENDER: ESTRATEGIAS DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM 

LÍNGUA ESTRANGEIRA A PARTIR DE DIFERENTES GENEROS DISCURSIVOS 

Professoras: Doutora Kátia Regina Xavier da Silva e Mestranda Simone Emiliano de Jesus 
Data: 16 de novembro de 2015 

Horário: das 9h às 12h 
Carga horária: 3h 



Vagas: 30 vagas 
Público: Residentes de todas as áreas 

Local: PROPGPEC, sala 208 
Ementa: Autorregulação da aprendizagem: aspectos teórico-metodológicos. Desenvolvimento de estratégias autorre-
gulatórias que favorecem a compreensão leitora em Espanhol/Língua Estrangeira, a partir de variados gêneros discursi-
vos que versam sobre o tema da Pluralidade Cultural pelo viés da interculturalidade. 

 
OFICINA 17 

JOGOS TEATRAIS 

Professor Responsável: Especialista Edvandro Luise Sombrio de Souza 

Dia: Segunda-Feira, 16 de novembro de 2015 

Horário: das 8h às 12h 

Carga Horária: 4h 
Vagas: 12 

Local:  PROPGPEC - Auditório 

Público:  todas as áreas 

Ementa: Jogos Teatrais como vivencia inicial de teatro, expressão corporal e expressão vocal. Discussões sobre as lin-
guagens cênicas na educação formal. Possibilidades de aplicação e desenvolvimento de trabalhos com jogos na educa-
ção, seja para vivenciar e conhecer o teatro, seja para realizar montagens teatrais. 

 

 

OFICINA 18 
JOGOS TEATRAIS 

Professor Responsável: Especialista Evandro Luise Sombrio de Souza 

Dia: Segunda-Feira, 16 de novembro de 2015 

Horário: das 14h às 18h 

Carga Horária: 4h 
Vagas: 12 

Local:  PROPGPEC - Auditório 

Público:  todas as áreas 

Ementa: Jogos Teatrais como vivencia inicial de teatro, expressão corporal e expressão vocal. Discussões sobre as lin-
guagens cênicas na educação formal. Possibilidades de aplicação e desenvolvimento de trabalhos com jogos na educa-
ção, seja para vivenciar e conhecer o teatro, seja para realizar montagens teatrais. 

 

OFICINA 19 

                                               COSTURA, CORPO E IMAGEM 
Professoras Responsáveis: Mestra Laryane Silva e Especialista Martha Neiva Moreira 

Data: 17 de novembro de 2015 

Horário: 14h às 18h 

Carga horária: 4h 

Vagas: 15 

Local: PROPGPEC - Auditório 

Público: Residentes de todas as áreas 
Ementa: A oficina se propõe a criar um ambiente acolhedor no qual serão tecidas histórias e lembranças de cada um, 
a partir de uma vivencia corporal e o uso de diferentes materiais de costura para a realização de um trabalho manual. 

 

 

 



OFICINA 20 
APRENDER A APRENDER: ESTRATEGIAS DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM, RE-

LAÇÕES HUMANAS E PLURALIDADE CULTURAL 

Professoras Responsáveis: Doutora Kátia Regina Xavier da Silva e Mestranda Janaina Silva 
Alves Carneiro 

Data: 23 de novembro de 2015 
Horário: das 9h às 12 h. 

Carga horária: 3h 
Vagas: 30 vagas 

Público: Residentes de todas as áreas 
Local: PROPGPEC, sala 208 

Ementa: Autorregulação da aprendizagem: aspectos teórico-metodológicos. Observação e análise de recursos instruci-
onais que têm como foco o desenvolvimento de estratégias autorregulatórias no processo de aprendizagem escolar. 

Reflexões sobre conceitos como cultura, alteridade e identidade nas relações humanas, numa perspectiva intercultural. 
 

OFICINA 21 

O TRABALHO DIVERSIFICADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Professoras responsáveis: Mestra Camila Machado Lima e Especialista Fernanda Alves Vendas 

Data: 28 de novembro de 2015 

Horário: das 8h às 12h 

Carga horária: 4h 

Vagas: 20 

Público: Residentes das áreas IX e VIII 
Local: Unidade de Educação Infantil - Realengo 

Ementa: A oficina pretende correlacionar reflexões teóricas e práticas do trabalho diversificado, no qual atividades 
diferenciadas ocorrem simultaneamente na turma atendendo aos interesses das crianças e as múltiplas linguagens. 
Além disto, esta proposta apresenta a possibilidade do olhar pedagógico individualizado e da construção da autonomia 
a criança. 

 

OFICINA 22 

DIFERENTES OLHARES SOBRE A ESTÉTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM CONVITE À 
SENSIBILIDADE 

Profas. responsáveis: Especialista Natália Quaresma Bernardo e Mestra Kelsiane Aparecida de Oliveira de Mattos Pereira 

Data: sábado, 12 de dezembro de 2015 

 Horário: 8:30h às 12:30h 

Carga horária: 4h 

Vagas: 20 

Local: PROPGPEC, sala 207 

Público: Residentes das todas as áreas 
Ementa: A oficina tem por objetivo sensibilizar o olhar adulto para a valoração, não apenas do produto final, mas, 
principalmente, do processo vivenciado pela criança em suas experimentações artísticas. Pretende-se ainda 
problematizar a noção de estética, na educação infantil, com o intuito de discutir e pensar outros sentidos que podem 
ser atribuídos ao que costumeiramente abordamos como belo, especialmente, aqueles atribuídos e ressignificados pelas 
crianças. 

OFICINA 23 

PROCESSO DE CONTRUÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS 
Professora Responsável: Doutora Mônica Coimbra 

Data:  20 de fevereiro de 2016 

Horário: das 9h às 12h 

Carga horária: 3h 
Vagas: 25 



Público: Residentes de todas as áreas 

Local: PROPGPEC 
Ementa: A construção de itens de múltipla escolha requer no mínimo tanto das áreas de conhecimento a ser avaliada 
quanto dos procedimentos técnicos que envolvem a construção desses itens.  A presente oficina propõe uma reflexão a 
partir das orientações presentes no guia de elaboração e revisão de itens, documento publicado pelo instituto nacional 
de estudos e pesquisas (INEP), órgão responsável pela elaboração e aplicação de avaliações nacionais em larga escala 
da educação brasileira. 

 
OFICINA 24 

OS CAMPOS CONCEITUAIS ADITIVO E MULTIPLICATIVO NOS ANOS INICIAIS: UMA PORPOSTA DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA 

Professora Responsável: Doutora Edite Resende Vieira 

Data:  26 de novembro de 2015 

Horário: das 8h às 12h 

Carga horária: 4h 
Vagas: 20 

Público: Residentes de todas as áreas 

Local: PROPGPEC 
Ementa: A compreensão das ideias dos problemas aditivos e multiplicativos e a relação dessas ideias com as respectivas 
operações são habilidades importantes a serem desenvolvidas pelos alunos dos anos iniciais. Desse modo, é importante 
oferecer aos professores subsídios teóricos, segundo a Teoria de Vergnaud (1990), que lhes possibilitem compreender 
como seus alunos aprendem conceitos matemáticos referentes às operações de adição, subtração, multiplicação e 
divisão. 

 

MINICURSO 1 
INCLUSÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Professora Responsável: Mestra Flavia Camara Neto Athayde Gonçalves 
Datas: 01, 08 e 22 de outubro de 2015 

Horário: das 18h às 20h 
Carga horária: 9 horas (6 horas presenciais) 

Vagas: 20 
Local: PROPGPEC, sala 206 

Público: Residentes de todas as áreas 
Ementa: Construção do conceito de inclusão como um processo de aporte teórico e prático para erradicação da exclusão. 
Análise das atuais proposições apresentadas nos debates das entidades sociais de defesa dos direitos humanos. 
Identificação do papel da inclusão escolar como garantia dos direitos da pessoa com deficiência e como ferramenta para 
construção de uma sociedade mais solidária. Apresentação de experiências pedagógicas realizadas, a partir da 
aproximação entre a Sala de Recursos Multifuncionais e sala de aula regular, como uma possibilidade de ação prática no 
cotidiano escolar. 

MINICURSO 2 
TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM: CONHECER PARA ACERTAR 

Profs. Responsáveis: Mestra Flavia Camara Neto Athayde Gonçalves e Especialista Rachel Brum 

Dias: 29 de outubro, 05 e 12 de novembro de 2015 
Horário: das 18h às 20h 

Carga Horária: 9h (6 presenciais) 
Vagas: 20 

Público: Residentes de todas as áreas 
Local: PROPGPEC, sala206 

Ementa: Diferenciação entre os conceitos de Transtornos de Aprendizagem e de Dificuldade na Aprendizagem, a partir 
de uma abordagem multidisciplinar. Apresentação dos principais Transtornos relacionados à leitura e a escrita, entre 
eles: dislexia, disgrafia, discalculia, disortografia e TDAH. Identificação dos sinais de risco, das etapas da aprendizagem e 
sugestões para o trabalho pedagógico em turma regular. 

 



 
 
 

 

MINICURSO 3 

FOTOGRAFIA: LINGUAGEM, ENSINO E COTIDIANO ESCOLAR 

Professor responsável: Mestre Leandro Souza 

Data:  23 e 30 novembro de 2015 

Horário: das 08h às 12h 

Carga horária: 4h 
Vagas: 15 

Local: Unidade São Cristóvão I, sala de arte 

Público: Residentes de todas as áreas 
Ementa: A imagem fotográfica está agudamente presente em nosso cotidiano. No entanto, o que aproxima um registro 
corriqueiro de uma imagem fotográfica artística? O que antecede “apertar o botão”? A fotografia enquanto linguagem 
vibrante no campo da arte proporciona leituras múltiplas e sua fruição e produção precisam considerar o domínio dos 
códigos visuais e recursos verbais que a estabelecem como possibilidade de comunicação visual. A proposta da minicurso 
é despertar o uso da linguagem de modo poético, sensível e interdisciplinar. 
 

 
 

MINICURSO 4 
MOVIMENTO QUE GERA APRENDIZAGEM 

Profs. responsáveis: Mestra Flavia Camara Neto Athayde Gonçalves e Especialista Wanderci Silva 

Datas: 27 de novembro, 04 e 11 de dezembro de 2015 

Horário: das 18h às 20h 

Carga horária: 9 horas (6 horas presenciais) 
Vagas: 20 

Público: residentes de todas as áreas 
Local: PROPGPEC, sala 207 

 
Ementa: Construção do conceito de psicomotricidade. Análise das relações estabelecidas entre os movimentos psico-
motores e a aprendizagem. Identificação das etapas do desenvolvimento psicomotor e idade psicomotora, em relação 
à experiência no processo de alfabetização. Apresentação de atividades pedagógicas realizadas com alunos de turmas 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
 
 

MINICURSO 5 
ORIENTAÇÕES E ESPECIFICIDADES DE TRABALHOS ACADÊMICOS DE FIM DE CURSO 

Professoras Responsáveis: Doutoras Mônica de Souza Coimbra, Cristiane Cerdera e Patrícia Carva-
lho 

Datas: 5 e 12 dezembro de 2015 
Horário: das 9h às 12h 

Carga horária: 9 horas 

Local: PROPGPEC, sala 208 

Vagas: Todos os residentes das áreas IV 
Público: residentes da área IV 

Ementa: Tendo em vista a proximidade da etapa de conclusão do PRD 2015, o presente minicurso visa tratar das es-
pecificidades do PAF (Produto Acadêmico Final) dentro do contexto das propostas de variados trabalhos acadêmicos 
de conclusão de curso. No primeiro encontro será feita a análise da parte estrutural e, no segundo, dando prossegui-
mento ao minicurso oferecido no 2º ciclo, serão aprofundadas questões que envolvem a produção e a aplicação das 
atividades de compreensão leitora que visam ao aprimoramento da competência linguístico-discursiva do aluno, por 
meio do emprego de diferentes estratégias de leitura. 



MINICURSO 6 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM MULTILETRAMENTOS E MULTIMODALIDADE NA ES-

COLA BÁSICA 

Professora Responsável:  Doutora ALDA MARIA COIMBRA AGUILAR MACIEL 

Datas: 14 dezembro de 2015 

Horário: das 9:30h às 12:30h 

Carga horária: 9 horas (3 presenciais e 6 a distância) 

Local: PROPGPEC, Lab. de Informática 

Vagas: 25 

Público: residentes da todas as áreas 

 

Ementa: 

O termo multiletramento diz respeito à capacitação do sujeito para atuar em práticas sociais que envolvam 

diferentes linguagens em variados domínios discursivos (DIONÍSIO, 2006). O letramento visual, por sua vez, 

tem como foco a dimensão visual do evento discursivo, cuja importância apoia-se em Kress & Van Leeuwen 

(2006), para quem a imagem dialoga com o texto verbal formando um todo significante. Ainda segundo estes 

autores, a representação visual não apenas complementa o texto verbal, como também pode ter um caráter 

autônomo na medida em que possibilita a realização das mensagens sem o recurso do texto escrito ou falado. 

Portanto, para que se desenvolvam multiletramentos através de gêneros multimodais é fundamental que o 

letramento visual seja contemplado na concepção de práticas na Escola Básica. 


