
PRD-2016: DESCRIÇÃO DOS EVENTOS - CICLO 1

PREVISÃO de ABERTURA DO SISTEMA DE INSCRIÇÕES: 21/06/2016 (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
(constante em seu crachá).

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
O MODELO COMBINATÓRIO IMPLÍCITO E O ENSINO DA ANÁLISE COMBINATÓRIA

Professor: Mestre Renato de Carvalho Alves
Data: Terça, 12 de julho de 2016

Horário: às 15h
Carga Horária: 3h

Vagas: 30
Público: Residentes de Matemática

Local:  PROPGPEC  - Sala 207
Ementa:  - O raciocínio combinatório e sua presença no currículo escolar (documentos oficiais x livros didáticos).  -
Fatores que influenciam a resolução de problemas de contagem (natureza dos elementos a serem contados, se os
elementos são distinguíveis ou indistinguíveis, a natureza dos agrupamentos, a ordenação dos agrupamentos, dentre
outros). - Detalhamento do Modelo Combinatório Implícito (MCI), de Pierre Dubois. - O MCI não é considerado como
um fator que influencia o desenvolvimento do raciocínio combinatório (análises de livros didáticos). - Breve relato de
pesquisa feita com licenciandos em Matemática da UFRJ.

PALESTRA 2
PSICOLOGIA JURÍDICA: O QUE A ESCOLA TEM A VER COM ISSO?

Professor: Doutor Eduardo Ponte Brandão e Mestra Carolina Sette Pereira
Data:  06 de julho de 2016

Horário: às 15h
Carga Horária: 3h

Vagas: 70
Público: Residentes de todas as áreas

Local:  PROPGPEC, auditório
Ementa: Numa época em que cada vez mais as famílias recorrem ao judiciário para a solução de conflitos, o espaço es-
colar vem sofrendo o impacto de disputas judiciais de família que, em última instância, repercutem sobre o processo
de aprendizagem e o estado emocional de seus alunos. São situações delicadas que envolvem uma área, até há pouco,

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


estranha ao ambiente de ensino e aprendizagem – a jurídica – e requerem uma cuidadosa reflexão sobre as respostas
adequadas a questões que até então não faziam parte do cotidiano escolar. Somado a isso, o reconhecimento legal da
diversidade familiar, a redistribuição dos papéis e das funções parentais, a garantia legal dos direitos da criança e do
adolescente (e a partir disso os casos de violações), a guarda compartilhada e a alienação parental, são algumas dentre
outras tantas situações que as recentes transformações sociais trouxeram para a relação da escola com as famílias que,
em sua maioria, já não correspondem mais aos modelos tradicionais. De forma mais ou menos visível essas questões
se fazem presentes no funcionamento cotidiano escolar. Como tecer essas relações com o aluno, a família e, por fim,
as leis, o judiciário e a rede de atendimento da família e da criança, como conselhos tutelares? Qual o papel da escola,
sua responsabilidade e seus limites? Como buscar parcerias em casos de crianças em situação de risco? São algumas
das questões que a escola hoje se vê, amiúde, levada a responder e que esta palestra pretende abordar de forma inte -
rativa, debatendo com os participantes.

PALESTRA 3
RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO

Professor:  Mestra Michelle Botelho Silveira Lima
Data:  19 de julho de 2016

Horário: às 18 h
Carga Horária: 3h

Vagas: 70
Público: Residentes de todas as áreas

Local:  SINDSCOPE
Ementa: Raça e Racismo, Ideal de branqueamento e Mito de Democracia Racial e Educação para as relações Etnico-
Raciais.

PALESTRA 4
MEDITAÇÃO LAICA EDUCACIONAL – UMA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA UMA EDUCAÇÃO EMOCIONAL.

Professor:  Especialista Cláudia Maria de Luca
Data:  14 de julho de 2016

Horário: às 15 h
Carga Horária: 3h

Vagas: 70
Público: Residentes de todas as áreas

Local:  PROPGPEC, auditório
Ementa: Palestra  sobre  o  desenvolvimento  da  meditação  laica  educacional  como  estratégia  Didático-pedagógica  para  o
desenvolvimento da inteligência emocional do aluno e Professor. Resultados encontrado nas pesquisas realizadas com alunos e
professores de diferentes escolas, disciplinas e níveis de ensino da Educação Básica. Os fundamentos filosóficos (Morin, Dellors e
Perrenaud) que justificam a necessidade de estratégias pedagógicas que abordem a dimensão emocional  na Educação. 

PALESTRA 5
AS MULHERES DA MATEMÁTICA NO RIO DE JANEIRO

Professor:  Doutor Paulo Jorge Magalhães Teixeira
Data:  07 de julho de 2016

Horário: às 16 h
Carga Horária: 3h

Vagas: 60
Público: Residentes de todas as áreas

Local:  PROPGPEC, sala 207
Ementa:  Histórias  da  Matemática  e  estórias,  prêmios,  trabalhos  e  obras  de  algumas  mulheres  da  matemática  que
viveram/trabalharam no Rio de Janeiro.



PALESTRA 6
RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO

Professor convidado:  Doutor Luiz Fernandes de Oliveira - UFRRJ
Data:  04 de julho de 2016

Horário: às 14 h
Carga Horária: 3h

Vagas: 60
Público: Residentes de todas as áreas

Local:  PROPGPEC, Auditório

OFICINA 1
CRIANDO VÍDEOS COM MOVIE MAKER

Professoras Responsáveis: Mestra Márcia Valpassos Pedro e Especialista Maria da Glória D”Es-
conffier

Data: 13 de julho de 2016
Horário: das 14 às 18 h

Carga horária: 4h
Vagas: 20 vagas

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

Ementa:  Conhecer os recursos do software Windows Live Movie Maker para produção de vídeos, com a inclusão de imagens,
som e texto. Possibilidades de uso pedagógico. Identificar e utilizar os principais recursos do software Windows Live Movie
Maker para produção de vídeos. Reconhecer as possibilidades do uso pedagógico da construção de vídeos.

OFICINA 2

OFICINA DA VOZ

Professora Responsável: Especialista Martha Yvonne de Almeida
Dia: Quinta-feira, 21 de julho de 2016

Horário: das 13h às 15h
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, aquecimen-
to e impostação, melhorar as condições vocais dos docentes. A Oficina da Voz foi criada para dar aos professores da
Educação Básica orientações pedagógicas e fonoaudiológicas importantes para o seu cotidiano, desde conhecimentos
sobre conscientização vocal até a organização didática das aulas para evitar  desgaste vocal.

OFICINA 3
OFICINA DA VOZ

Professora Responsável: Especialista Martha Yvonne de Almeida
Dia: 21 de julho de 2016
Horário: das 09h às 11h

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 impos-
tação, melhorar as condições vocais dos docentes. A Oficina da Voz foi criada para dar aos professores da Educação Básica orien-
tações pedagógicas e fonoaudiológicas importantes para o seu cotidiano, desde conhecimentos sobre conscientização vocal até a
organização didática das aulas para evitar desgaste vocal.

OFICINA 4
LEITURA E LITERATURA INFANTIL

Professora Responsável: Doutoras Máxima de Oliveira Gonçalves e Valéria Cristina de Abreu
Caetano

Dia:  5, 12 e 26 de julho
Horário: das 14 às 17h

Carga Horária: 9h
Vagas: 20

Público: Residentes de Português
Local: Engenho Novo II

Ementa:  O que é ler? A leitura crítica. O texto na sala de aula. Origens da literatura infantil Brasileira: Julia Lopes de Almeida,
Figueiredo Pimentel e João do Rio. Monteiro Lobato e as bases da canonização de autores. Os anos 70 e o livro infantil e juvenil
como mercadoria. Estudo de obras.

OFICINA 5
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Professoras Responsáveis: Mestra Camila Machado de Lima
Data: 09 de julho de 2016

Horário: 13 às 16h
Carga horária: 3h
Vagas: 20 vagas

Público: Residentes de Anos Iniciais e Educação Infantil
Local: PROPGPEC, sala 206

Ementa: As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, fixada pela Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de
2009, aponta eixos e princípios que devem nortear as práticas pedagógicas das instituições de Educação Infantil em território na-
cional. Neste sentido, a oficina pretende discutir com os professores residentes os desafios e possibilidades apresentados no do -
cumento e os importantes avanços e conquistas que ele representa para o campo teórico-prático da educação da primeira infân -
cia. Além disso, busca-se articular as diretrizes com as realidades e práticas das escolas de origem dos residentes participantes.

OFICINA 6
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

Professoras Responsáveis: Mestra Camila Machado de Lima
Data: 16 e 23 de julho de 2016

Horário: 13 às 16h
Carga horária: 8h
Vagas: 20 vagas

Público: Residentes de Anos Iniciais e Educação Infantil
Local: PROPGPEC, sala 206

Ementa: Esta oficina se propõe a apresentar: breve história da comunidade surda no Brasil e no mundo; noções básicas da Língua 
Brasileira de Sinais (alfabeto manual, verbos, vocabulário e parâmetros da língua); introdução a aspectos legais e pedagógicos refe-
rentes à Educação de Surdos.

OFICINA 7
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: ATIVIDADES DE COMPREENSÃO LEITORA-MODULO I

Professoras Responsáveis: Doutora Mônica de Souza Coimbra Queiroz
Data: 09 de julho de 2016



Horário: 07 às 11h
Carga horária: 4h
Vagas: 10 vagas

Público: Residentes da Área IV
Local: PROPGPEC, Lab. De Informática

Ementa: A oficina “Produção de material didático: Atividades de compreensão leitora- Módulo I” parte do pressuposto de que o
trabalho com a leitura, nas salas de aula é, com toda certeza, levado pelos alunos para sua vida fora da escola. Se, por um lado, a
leitura pode inserir o aluno no mercado de trabalho, uma vez que lhe fornece as ferramentas necessárias para o entendimento
de textos em geral; por outro lado, ela lhe propicia uma compreensão mais esclarecida do mundo.

OFICINA 8
ARTE: PERCEPÇÕES ESTÉTICAS EM UM CONTEXTO SOCIAL

Professoras Responsáveis: Doutora Fátima Ivone de O. Ferreira e Mestra Vera Rodrigues
Data: 08 e 15 de julho de 2016

Horário: 09 às 12h
Carga horária: 6h
Vagas: 30 vagas

Público: Residentes de todas Áreas
Local: PROPGPEC, sala 207 e Museu

Ementa: 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 reorganizados 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. 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.

OFICINA 9
CONSTRUÇÃO DE UM FILTRO PARA ÁGUA - UMA PROPOSTA QUE PODE SER DESENVOLVIDA EM

UMA AULA DE MATEMÁTICA
Professoras Responsáveis: Doutor Paulo Jorge Magalhães Teixeira

Data: 05 de julho de 2016
Horário: 16 às 18h
Carga horária: 3h
Vagas: 50 vagas

Público: Residentes das Áreas I e II
Local: PROPGPEC, sala 206

Ementa: A construção do filtro de água e as questões do Meio Ambiente aí envolvidas leva em consideração os conhecimentos
de conceitos e procedimentos da matemática básica, uma vez que a situação em discussão toma questões que estão presentes
em 3 (três) dos eixos norteadores do ensino da matemática na Educação Básica: Números, Espaço e Forma, e Grandezas e medi -
das.

MINICURSO 1
QUESTÕES DE ALFABETIZAÇÃO NUMA PERSPECTIVA DISCURSIVA

Professora Responsável: Mestra Luísa Guedes e Mestra Aline Lanzillotta
Datas: 11, 18 e 25 de julho e 1° de agosto de 2016

Horário: das 15:30h às 17:30h
Carga horária: 8 horas

Vagas: 20
Local: SINDSCOPE

Público: Residentes da área VIII e interessados
Ementa: Alfabetização e letramento. Concepções de Linguagem. Oralidade e escrita: gêneros na escola.



MINICURSO 2
AS CIÊNCIAS HUMANAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I : A CONSTITUIÇÃO DA DISCIPLINA

ESTUDOS SOCIAIS: HISTÓRICOS E POSSIBILIDADES. 
Professora Responsável: Mestra Flávia Assis de Carvalho e Mestra Luciene Maciel Stumbo Moraes

Datas: 24 e 30 de agosto de 2016
Horário: das 18:30h às 21:00h

Carga horária: 5 horas
Vagas: 15

Local: PROPGPEC
Público: Residentes de todas as áreas

Ementa: Diálogos entres a pesquisa educacional e a disciplina Estudos  Sociais;Concepções de tempo, espaço, grupo social  e
cultura; Questões de seleção e organização do conhecimento escolar nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.

MINICURSO 3
O CONCEITO DE MEDIAÇÃO ESCOLAR NA DIVERSIDADE DA SALA DE AULA

Professor Responsável: Profa. Dra.  Rosemary das Graças Pereira Moraes 
Datas:   05, 12 e 19 de julho de 2016

Horário: das 18 às 20 horas
Carga horária:  12 horas

Vagas: 20
Local: PROPGPEC

Público: Residentes da todas as áreas
Ementa: Apresentação do conceito de mediação a partir de Vygotsky. Uma breve abordagem dos conceitos de desenvolvimento
real e proximal. A relação entre estes estudos e o atendimento às necessidades específicas dos alunos no cotidiano escolar.
Demonstração de três práticas de mediação em contexto escolar. Proposição de recursos de mediação que sejam instrumentais
ou naturais.

MINICURSO 4
ELABORAÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS 

Professor Responsável: Doutora Aira Suzana Ribeiro Martins
Datas:   07, 14 e 21 de julho de 2016

Horário: das 09 às 12 horas
Carga horária: 09 horas

Vagas: 25
Local: PROPGPEC

Público: Residentes da todas as áreas
Ementa: Diferentes  tipos  de  textos  acadêmicos  (fichamentos,  resenhas,  resumos,  artigos,  projetos  de  pesquisa)  e  suas
características. Etapas da produção de textos: o plano de trabalho e a redação. Convenções formais do texto e do paratexto
(introdução, apresentação, notas, referências). Citação bibliográfica.

MINICURSO 5
O OLHAR DA ARTE NA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO  

Professor Responsável: Especialista Edvandro Luise Sombrio de Souza e Mestra Viviane Viana de Souza 
Datas:   11, 18 e 25 de julho de 2016

Horário: das 13:30 às 17:30 horas
Carga horária: 20 horas

Vagas: 20
Local: PROGESP, sala de desenvolvimento, 2° andar
Público: Residentes da todas as áreas e interessados

Ementa:  A partir da abordagem de legislações, referenciais bibliográficos sobre gênero e diversidade sexual, apresentação de
vídeos  e  filmografia  sobre  estes  assuntos,  leituras  de  obras  de  arte,  objetos  da  cultura  visual,  manifestações  de  culturas



populares de diversos períodos, culturas e locais, iremos tratar pensar sobre possibilidades de focar as questões das diversidades
sexuais e de gênero no ensino, partindo do olhar da Arte.

MINICURSO 6
“IDEOLOGIA DE GÊNERO” - DESCONSTRUÇÃO DE PRECONCEITOS E IMPORTÂNCIA DA GARANTIA

DE IGUALDADE DE DIREITOS.   
Professor Responsável: Especialista André Ricardo Marcelino 

Datas:   12, 19 e 26 de julho de 2016
Horário: das 13:30 às 17:30 horas

Carga horária: 20 horas
Vagas: 40

Local: Campus de São Cristóvão I, Anfiteatro
Público: Residentes da todas as áreas e interessados

Ementa: Desconstrução da teoria da “ideologia de gênero”; Legislação - Marcos legais na garantia do trabalho acerca do tema
“gênero e diversidade”, Dispositivos psicológicos sobre estigma e preconceito , Imagem e Artes - o que se fala a respeito do
gênero na história da arte e arte contemporânea, Introdução didática acerca das teorias de gênero, Problematização de conflitos
de gêneros na escola.

MINICURSO 7
MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DESCRITIVA  

Professor Responsável: Mestra Iris Brasil  
Datas:   18 e  19 de julho de 2016
Horário: das 13:30 às 16:00 horas

Carga horária: 7 horas
Vagas: 20

Local: Campus de São Cristóvão III, sala de desenho
Público: Residentes da área I e interessados

Ementa:  O curso desenvolve dois  conteúdos fundamentais  da geometria espacial: O conceito de projeção e os sistemas de
representação – sistema cônico e sistema cilíndrico. A Geometria Descritiva: o método biprojetivo de representação de Gaspar
Monge – a representação do ponto e a representação da reta.

MINICURSO 8
EDUCAÇÃO: ESPECIAL E INCLUSIVA 

Professora Responsável: Especialista Maria Aparecida Etelvina Ivas Lima  
Datas:   20, 27 e 29 de julho de 2016

Horário: das 18 às 21 horas
Carga horária: 12 horas

Vagas: 25
Local: PROPGPEC, sala 208

Público: Residentes da todas áreas
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 educacionais 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  educacionais  específicas.  Acessibilidade  à
escola e adaptações curriculares. Tecnologias assistivas.

MINICURSO 09
FOTOGRAFIA: LINGUAGEM, ENSINO E COTIDIANO ESCOLAR

Professor Responsável:  Mestres Leandro Souza e Eliana Mattozo
Datas:  25 de agosto de 2016
Horário: das 15 às 18 horas



Carga horária: 3 horas
Vagas: 15

Local: PROPGPEC, sala 207
Público: Residentes da todas áreas

Ementa: A imagem fotográfica está agudamente presente em nosso cotidiano. 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.

MINICURSO 10
ATIVIDADES ENVOLVENDO A RELAÇÃO ENTRE A MATEMÁTICA E O MEIO AMBIENTE PARA SEREM DESENVOLVIDAS

EM SALA DE AULA 
Professores Responsáveis:  Doutores Paulo Jorge Magalhães Teixeira e Pedro Carlos Pereira

Datas:  05 e 07 de julho de 2016
Horário: das 18 às 20 horas

Carga horária: 3 horas
Vagas: 30

Local: PROPGPEC, sala 207
Público: Residentes da todas áreas

Ementa: Situações-problema da matemática presentes em questões do Meio Ambiente, cujas soluções consideram
conceitos, procedimentos e conhecimentos da Educação Básica. Os exemplos discutidos tomam questões presentes
nos  4  (quatro)  eixos  norteadores  do  ensino  da  matemática  na  Educação  Básica:  Números,  Espaço  e  Forma,
Grandezas e medidas e Tratamento da Informação.


