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PALAVRAS DA PRÓ-REITORA 

O Colégio Pedro II, durante 174 anos, dedicou-se continuamente à 

Educação Básica. Desde 1827, o Colégio foi agente de inovações educacionais, 

tais como o Ensino Fundamental de nove anos, a Sociologia e a Filosofia como 

disciplinas obrigatórias no Ensino Médio e duas línguas estrangeiras 

contemporâneas no Ensino Fundamental. 

Em 2011, o Colégio Pedro II foi convidado pelo então Ministro da 

Educação, Professor Fernando Haddad, a compartilhar sua excelência com as 

demais redes de ensino do país. Este compartir ocorreria através de um 

programa de formação continuada de professores, nos moldes das residências 

médicas, nas quais profissionais recém formados atuariam supervisionados por 

outros mais experientes. 

No ano seguinte, era lançado, com apoio da CAPES, o Programa de 

Residência Docente (PRD), tendo como público alvo os professores recém-

formados e regentes de turmas nas redes públicas municipais e estadual. A 

seleção possuía características bem peculiares, pois buscava professores mais 

jovens e pertencentes ao corpo docente de escolas públicas com baixo IDEB. 

Nos quatro primeiros anos, os professores residentes recebiam bolsa da 

CAPES, o que facilitava a permanência desses profissionais num cenário de 

instabilidade financeira de algumas redes. Com o fim das bolsas da CAPES, no 

início de 2016, o Programa passou a ser custeado integralmente pelo Colégio 

Pedro II, o que inviabilizou a manutenção das bolsas aos residentes. 

Pedagogicamente, o Programa de Residência Docente (PRD) é uma 

pós-graduação lato sensu, com carga horária de 360 horas cumpridas ao longo 

de um ano letivo. Durante este período, os Professores Residentes têm a 

oportunidade de desenvolver estratégias pedagógicas apropriadas para a 

realidade educacional da rede pública, criando produtos acadêmicos 

relacionados à prática docente, aplicáveis às suas escolas de origem e ao 

Colégio Pedro II. 

 Desta forma, a escola de Educação Básica se vê fortalecida no 

processo de formação continuada de professores e inverte a lógica da formação 

inicial na qual a teoria conduz o conhecimento sobre a prática. No Programa 

Residência Docente, as questões práticas do cotidiano escolar são discutidas e 

solucionadas por meio da mobilização das experiências dos docentes que estão 

em serviço, norteadas pelos saberes acadêmicos e teórico-práticos. 

A amplitude dos temas abordados nos produtos finais demonstram o 

vigor, a pertinência e a efetividade do PRD. A leitura das próximas páginas 

reitera as nossas convicções de que a Escola de Educação Básica é um espaço 
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de produção de conhecimento e que o cotidiano escolar urge por mais 

programas de formação continuada de professores como o Programa 

Residência Docente do Colégio Pedro II. 

 

Pró-Reitora Márcia Martins Oliveira 
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O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE DO COLÉGIO PEDRO II 

O Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II (PRD-CPII) teve, 

em sua concepção, o objetivo precípuo de aprimorar a formação do jovem 

professor da Educação Básica.  Com o passar do tempo, verificou-se que, em 

razão a alta demanda por programas de formação continuada, o PRD atendia a 

uma demanda represada do professorado.  Por essa razão, a Residência 

Docente do Colégio Pedro II passou a atender também docentes que, embora 

veteranos em suas práticas escolares, vislumbraram ali a oportunidade de 

repensar o cotidiano profissional.  Nesse sentido, o PRD constitui-se como um 

programa de formação continuada realizado prioritariamente a partir da vivência 

e experimentação da vida escolar em um ambiente de reconhecida excelência. 

O PRD pareia professores (Residentes Docentes) com professores orientadores 

do Colégio Pedro II (Professores Supervisores e Coordenadores de Área) de 

modo a proporcionar uma formação sistemática em questões de ensino-

aprendizagem, assim como em aspectos do funcionamento cotidiano de uma 

escola. Além disso, o programa também atua na instituição de ensino de origem 

do Residente promovendo, naquele espaço, a aplicação de novas metodologias 

e estratégias pedagógicas pensadas e construídas por uma parceria entre o 

Residente e seu Supervisor e com um olhar para as diversidades de cada sala 

de aula. A culminância do programa propõe a criação de um produto acadêmico 

fundamentado teoricamente, relacionado à prática docente e aplicável (na 

maioria das vezes efetivamente aplicado) à realidade da escola de Educação 

Básica. 

Assim, alicerçado pelo tripé teoria, prática e pesquisa, o PRD possibilita 

que o professor faça relações entre a teoria obtida na sua formação inicial, a 

prática vivenciada no CPII e a pesquisa orientada por professores supervisores. 

Dessa forma, procura abrir novos horizontes para que o residente se torne mais 

reflexivo e mais proativo no seu ofício.  

Para o Colégio Pedro II, o PRD é uma oportunidade real de compartilhar 

sua bem-sucedida experiência na Educação Básica com outros docentes de 

diversas escolas públicas. Estes se tornam multiplicadores dessas novas 

experimentações nas suas próprias instituições, gerando uma rede cada vez 

mais abrangente em prol da educação pública de qualidade. 
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PRD-CPII: UM BREVE HISTÓRICO 

O Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II começou a ser 

elaborado em 2011, a partir de uma parceria entre a CAPES e o CPII, 

interessados em construir um projeto que incentivasse o jovem professor das 

escolas públicas do Estado e do Município do Rio de Janeiro a investir no 

aprimoramento da sua formação. Naquela ocasião, a DPPG1 (Diretoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação) do CPII estava sendo criada, ampliando o escopo 

de abrangência da instituição e reafirmando seu papel transformador no cenário 

educacional do país. Assim, o desejo do colégio em contribuir de forma mais 

direta na melhoria da qualidade do ensino público, aliado à possibilidade de 

fomento da CAPES, possibilitaram a construção do chamado Projeto Piloto do 

PRD, o primeiro programa de pós-graduação do Colégio Pedro II. 

 Naquele momento, o processo de seleção do grupo de professores que 

viria a formar os Coordenadores de Área, contou com o apoio dos chefes de 

departamento das disciplinas que participaram da primeira edição do programa. 

Esses Coordenadores, em conjunto com o grupo de professores que 

compunham a DPPG, foram os responsáveis pela concepção pedagógica e 

organizacional do programa assim como pela elaboração dos critérios de 

seleção dos Supervisores, divulgados ao corpo docente do CPII por meio de 

chamada interna. O projeto foi aprovado e fomentado pela CAPES e a primeira 

turma teve início em maio de 2012.  

 

                                                           
1 Em 2013 passaria a ser PROPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) e em 2014, PROPGPEC 

(Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura). 
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                           Figura 1: Estrutura organizacional inicial do PRD  

 

Nesta versão piloto, o PRD foi pensado como uma especialização de 500h 

e os Residentes participantes foram indicados pelas secretarias do Estado e dos 

Municípios do Rio de Janeiro. Foram 51 matriculados e, destes, 45 concluíram o 

programa que, naquele ano, foi oferecido nas disciplinas explicitadas no gráfico 

a seguir. 

 

No ano seguinte, 2013, algumas adaptações foram feitas visando 

aprimorar o projeto. O programa passou a ser uma especialização de 420h, os 

processos seletivos internos de seleção de Coordenadores e Supervisores foram 

mais estruturados e a seleção dos Residentes se deu através da divulgação de 

edital externo que priorizou os candidatos docentes das escolas de menor IDEB1. 

                                                           
1 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
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O programa teve cerca de 350 inscritos para pouco mais de 120 vagas 

disponibilizadas no edital. Foram 142 matriculados dos quais 79 concluíram o 

programa. Além disso, nesta edição, foi posto em prática um projeto piloto que 

contou com um grupo de 15 Residentes, todos docentes do Colégio Estadual 

Antônio Houaiss, e indicados pela SEEDUC. Esse piloto teve o objetivo de 

avaliar o impacto do Programa numa escola onde um grupo representativo de 

professores fossem Residentes do PRD-CPII. Vários encontros com esse grupo 

foram promovidos pelos responsáveis pelo projeto, que culminou com um grande 

evento interdisciplinar na própria escola.  

A abertura do PRD-2013 ocorreu em maio, no Auditório Pinheiro 

Guimarães do CPII, e contou com representantes da CAPES, da SEEDUC e do 

Colégio Estadual Antônio Houaiss. Além das disciplinas que já faziam parte do 

PRD-2012, o programa agregou Artes e criou uma nova área para contemplar 

os docentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Em 2014, o programa abriu a oportunidade para que os Residentes 

atuassem também com alunos com necessidades especiais. Esta é ainda uma 

área carente de formação específica e urgente na sociedade, na qual o CPII 

muito pode contribuir uma vez que realiza um trabalho cuidadoso e especializado 

nos seus NAPNEs (Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades 

Específicas). Foi então criada a área complementar Educação Especial. Além 

disso, o colégio há pouco tinha passado a atuar também na Educação Infantil e 

o PRD-2014 construiu um projeto piloto para a inclusão de docentes deste 

segmento. Tal projeto foi desenvolvido dentro da área dos Anos Iniciais do 
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Ensino Fundamental. Cabe ressaltar ainda que, pela primeira vez, as disciplinas 

Desenho Geométrico e Filosofia passaram a fazer parte da estrutura do 

Programa.  

O PRD-2014 também foi marcado pela organização do I Seminário 

Multidisciplinar do PRD - Saberes Docentes em Debate. Este evento foi um 

grande encontro de Residentes de todas as edições do programa, de 

professores do colégio e convidados. O intuito foi viabilizar discussões sobre a 

prática docente e a formação continuada do professor com um olhar em 

metodologias alternativas e construção de projetos interdisciplinares. O sucesso 

do evento transformou-o num marco do programa a ser replicado em outras 

edições. 

A abertura do PRD-2014 aconteceu em março, no teatro Mario Lago do 

CPII e contou com a presença do prof. António Nóvoa, que ministrou a palestra 

“Nada substitui um bom professor”. Esta edição teve mais de 700 inscrições para 

as 180 vagas disponibilizadas no edital externo que, desta vez, priorizou o 

professor com menos tempo de formado. Foram 183 matriculados, dos quais 89 

foram certificados. 

 

A quarta edição do Programa, iniciado em março de 2015, trouxe duas 

novas áreas à sua estrutura: a formalização da Educação Infantil e a Informática 

Educativa. Pela primeira vez o programa foi fomentado pela parceria 

CAPES/CPII com o intuito de viabilizar essa ampliação.  

Nesta edição também foi organizado o II Seminário Multidisciplinar do 

PRD, Formação e Prática Docente: Diálogos, com grande repercussão no 
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ambiente escolar e um olhar cada vez mais efetivo para a importância de trocas 

de experiências entre docentes de diversas redes. Além disso, com o intuito de 

trazer para dentro do PRD os inúmeros projetos exitosos realizados por docente 

do CPII, esta edição do PRD promoveu o “Conversa de Professor”. Trata-se de 

um evento em que professores dos diversos departamentos do colégio são 

convidados para apresentarem seus projetos ou contribuir com debates sobre 

um tema específico. Oito dessas mesas foram promovidas em 2015. 

O edital externo, que nesta edição priorizou o professor de menor idade, 

disponibilizou 200 vagas. Foram 198 matriculados selecionados entre 550 

inscritos.  

 

Em todas as edições do programa até o momento, o colégio não 

conseguiu suprir a demanda dos inscritos interessados em participar e se 

qualificar. Essa realidade ratifica a importância e urgência de se investir em 

programas de formação continuada que apoiem o jovem professor a construir, 

de forma mais sólida, sua vida profissional. 

O PRD é um curso caracterizado pela constante adaptação às 

circunstâncias internas e externas, daí a sua extrema mobilidade.  Em 2016 e 

2017 diversos ajustes foram realizados, dentre eles, a interação com as demais 

especializações já estabelecidas no Colégio Pedro II.  Desse modo, cada vez 

mais o Programa, de caráter eminentemente interdisciplinar, enfeixa sua 

estrutura com a de outros cursos.   
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O PRD cresce e se aperfeiçoa em cada edição. Conta com o empenho 

constante de um grupo de professores do Colégio Pedro II que abraça o 

programa e a ele se dedica com competência e entusiasmo. Conta com o apoio 

da Reitoria e Pró-Reitoria do Colégio que não mede esforços para viabilizar que 

esta estrutura, que abrange quase todos os departamentos do colégio e atua em 

vários de seus Campi, possa acontecer. Conta com o trabalho incansável do 

pessoal de apoio do colégio que desenvolve toda a estrutura administrativa que 

suporta o programa. Só assim, com um grande trabalho de equipe, é possível 

construir um grande projeto em uma grande escola.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O primeiro Anuário do Programa de Residência Docente (PRD) foi 

elaborado com a finalidade de promover a divulgação e o acesso aos Produtos 

Acadêmicos Finais (PAF) produzidos pelos residentes das turmas de 2012 a 

2017.  

Neste período, a produção acadêmica do PRD acompanhou o avanço e 

o crescimento do Programa e ao longo dos anos foi aprimorada. Para garantir a 

uniformidade na descrição bibliográfica e não modificar o conteúdo do 

documento original, foi necessário estabelecer os seguintes critérios:  

a) Os trabalhos sem resumo foram identificados pelos seguintes 

dados: nome do autor, instituição de origem e nome do supervisor 

da disciplina; 

b) Para os trabalhos com resumo e sem palavras-chave foram 

atribuídos assuntos com base no Catálogo de Autoridades do 

Sistema Imperador (Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas do 

Colégio Pedro II); 

c) Para os trabalhos sem filiação institucional consultou-se o cadastro 

dos residentes na Secretaria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura. 

Os Produtos Acadêmicos Finais foram organizados respectivamente por 

ano, área e disciplinas, nas quais seguem em ordem alfabética de título. 

Utilizaram-se como descritores bibliográficos as seguintes informações: nome do 

autor; filiação institucional; nome do supervisor da disciplina; título, resumo; 

palavras-chave. 

Desta forma, espera-se que este Anuário constitua um importante 

instrumento de comunicação científica no campo da Educação Básica. A 

disseminação de informação nesta área e o livre acesso ao conhecimento 

acadêmico incentivam a reflexão sobre temas contemporâneos, contribuem para 

uma visão crítica da prática educativa em sala de aula e elevam a qualidade da 

pesquisa. 
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COORDENADORES                  2012 

 

Área I - Matemática 

Maria de Lourdes Rocha de Assis Jeanrenaud 

 

Área II – Biologia, Física, Química 

Lygia Vuyk de Aquino 

 

Área III –Língua Portuguesa 

Ana Cristina Coutinho Viegas 

 

Área IV – Espanhol e Inglês 

Bianca Pimentel Berk 

 

Área V – Geografia e História 

Ana Beatriz Frazão Ribeiro 

 

Área VI - Sociologia 

Lier Pires Ferreira júnior 

 

Área VII - Educação Física 

José Mauro de Sá Oliveira 
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AREA I – MATEMÁTICA 2012 

O ensino da Matemática através de jogos 

Autor: Luciana Castro da Silva 

Supervisor: Geovane André Teles de Oliveira 

Instituição de origem: Colégio Estadual Amazor Vieira Borges 

 

 

Matemática e ferramenta virtual 

Autor: José Augusto Rodrigues Prestelo de Góes*; Rachel Pereira Guimarães** 

Supervisor: Renato de Carvalho Alves 

Instituição de origem: *Colégio Estadual Jardim Alvorada; **Colégio Geração 2000 e Sociedade 
Educacional Silva Zacarias. 

 

 

Uma proposta para o aprendizado de conceitos elementares de 
Matemática do ensino básico utilizando o software Geogebra 

Autor: Alcides Coelho Borges Neto 

Supervisor: Geovane André Teles de Oliveira 

Instituição de origem: Colégio Estadual Jardim Marilice 
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ÁREA II – BIOLOGIA2012 

Jogo de tabuleiro: protetores da natureza 

Autor: Viviane dos Santos Gesteira 

Supervisor: Márcia Pereira 

Instituição de origem: Colégio Estadual Jurema Peçanha Giraud 
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ÁREA II – FÍSICA 2012 

Aula de Cosmologia para o Ensino Médio 

Autor: Jonatas Henrique Pinheiro do Lago 

Supervisor: Robson Costa de Castro 

Instituição de origem: Colégio Estadual Alfredo Neves 

 

Ferramentas para auxiliar os docentes no processo de ensino-
aprendizagem em Física 

Autor: Rosa Maria Serra 

Supervisor: Robson Costa de Castro 

Instituição de origem: Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral e Colégio Estadual Amaro 
Cavalcanti 
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ÁREA II – QUÍMICA 2012 

O ensino da química na visão de estudantes de escolas públicas e 
particulares do município de Duque de Caxias-RJ 

Autor: Luciana Pinto Ignez 

Supervisor: Edson Oliveira 

Instituição de origem: CAPFEUDUC 
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ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUESA2012 

Aprimorando o texto e a coesão textual a partir da produção dos próprios 
alunos 

Autor: Larissa dos santos Ferreira 

Supervisor: Ana Cláudia Abrantes Moreira 

Instituição de origem: Colégio Estadual São Bento 

A argumentação da linguagem: estudo das marcas linguísticas da 
argumentação no gênero Carta do Leitor 

Autor: Aline de Azeredo Laversveiler Guedes 

Supervisor: Ana Cláudia Abrantes Moreira 

Instituição de origem: Colégio Estadual Evangelina Porto da Motta 

O ensino das fábulas no 6º ano do Ensino Fundamental 

Autor: Laís Radich Pinto Goulart 

Supervisor: Denir Camacho Ferreira 

Instituição de origem: Educandário Nadir de Souza 
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ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUESA                  2012 

Jornal Escolar Paulo de Frontin 

Autor: Clóvis Machado Moraes 

Supervisor: Denir Camacho Ferreira 

Instituição de origem: Escola Estadual Paulo de Frontin 

A prática da oralidade em meios escolares 

Autor: Thaís Cerqueira North 

Supervisor: Denir Camacho Ferreira 

Instituição de origem: Escola Municipal Gustavo Armbrust 

A promoção da habilidade leitora na EJA via metodologia de projetos 

Autor: Maria Cecília de Lima Sousa de Moraes 

Supervisor: Ana Cláudia Abrantes Moreira 

Instituição de origem: Escola Estadual de Ensino Supletivo Azevedo Junior 
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ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUESA                  2012 

A propaganda como elemento facilitador na formação da competência 
leitora 

Autor: Fernanda Gonçalves da Cruz 

Supervisor: Liliane Machado 

Instituição de origem: Escola Municipal Isabel Bivar e Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro 

Proposta de atividades a partir de charges 

Autor: Shirley Cristina Oliveira de Almeida 

Supervisor: Ana Cláudia Abrantes Moreira 

Instituição de origem: CIEP Brizolão 168 Ilda Silveira Rodrigues - Nova Iguaçu 

RPG nas escolas: a experiência do Jogo da Farsa da Boa Preguiça 

Autor: Juliana Nascimento Berlim Amorim 

Supervisor: Ana Cláudia Abrantes Moreira 

Instituição de origem: Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima 

 

  



  P á g i n a  | 47 
 

 
      

ÁREA IV – ESPANHOL2012 

Ensino de Espanhol: língua estrangeira pelo viés da leitura 

Autor: Kelly Cristina da Silva Bandeira 

Supervisor: Patrícia Ruel de Oliveira 

Instituição de origem: Colégio Estadual Conselheiro Josino 

O literário e o não literário em diálogo: uma proposta pedagógica para o 
desenvolvimento da compreensão leitora em E/LE no ensino médio 

Autor: Lígia Sisto dos Santos Leite*, Raquel Freitas de Lima** 

Supervisor: Patrícia Ruel de Oliveira 

Instituição de origem: *Colégio Estadual Governador Roberto Silveira e Colégio Estadual Murilo 
Braga; **Ginásio Experimental Carioca Orsina da Fonseca e ISERJ 

Publicidade: um gênero a serviço de outros. O uso do gênero discursivo 
como recurso introdutório de gêneros textuais 

Autor: Flaviana dos Santos Anselmo 

Supervisor: Patrícia Ruel de Oliveira 

Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Gonçalves 
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ÁREA IV – ESPANHOL                  2012 

Trabalhando a compreensão leitora através de imagens 

Autor: Patrícia e Silva da Fonseca Bergsten 

Supervisor: Patrícia Ruel de Oliveira 

Instituição de origem: Colégio Estadual Professor José de Souza Marques 
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ÁREA IV – INGLÊS2012 

Keep calm and...no bullying! Discutindo o Bullying a partir de diferentes 
gêneros textuais: uma proposta didática de Língua Inglesa 

Autor: Suellen do Nascimento Barbosa 

Supervisor: Mônica de Souza Coimbra 

Instituição de origem: CIEP Mestre Cartola e Escola Municipal São João Batista 

Operacionalização dos conteúdos do currículo mínimo de língua 
estrangeira da SEEDUC/RJ através da elaboração de material didático 

Autor: Marcia Arruda Cunha Pereira 

Supervisor: Mônica de Souza Coimbra 

Instituição de origem: Liceu Nilo Peçanha 

Soccer was born here! Nice to meet you! My name is Bangu! 

Autor: Carla Jacqueline Corrêa Sampaio Vianna Pereira 

Supervisor: Mônica de Souza Coimbra 

Instituição de origem: Colégio Estadual Leopoldina da Silveira 
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ÁREA V – GEOGRAFIA2012 

O ensino da questão agrária brasileira no ensino fundamental 

Autor: Gabriele Leal Rosa 

Supervisor: Marcos Antônio da Costa Santos 

Instituição de origem: CIEP 166 Abílio Augusto Távora 

O uso da interdisciplinaridade como objeto motivacional para turmas de 
jovens e adultos 

Autor: Luciana Pimentel Borges 

Supervisor: Marcos Antônio da Costa Santos 

Instituição de origem: Colégio Estadual Bertha de Alessandro 
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ÁREA V – HISTÓRIA2012 

Árvore genealógica: pesquisando nossas origens étnicas e eliminando o 
racismo na escola 

Autor: Rodrigo Antunes Correa 

Supervisor: Márcia Pinto Bandeira 

Instituição de origem: Escola Estadual Barão de Tefé 

Discussões e práticas da cidadania na escola: uma experiência no 8º ano 
na Escola Municipal Professor Washington Manoel de Souza 

Autor: Jair Silva 

Supervisor: Márcia Pinto Bandeira 

Instituição de origem: Escola Municipal Professor Washington Manoel de Souza 

O ensino de História no 2º ano do ensino médio em uma escola pública de 
Duque de Caxias 

Autor: Rafaela Albergaria Mello 

Supervisor: Ana Maria Ribas 

Instituição de origem: CIEP 098 Professora Hilda do Carmo Siqueira 
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ÁREA V – HISTÓRIA                  2012 

Prática docente, pesquisa e novas tecnologias da informação e 
comunicação: implantação, consolidação e crise do Estado autoritário 

(1964-1984/85) 

Autor: Marcus Vinicius Monteiro Peres 

Supervisor: Ana Maria Ribas 

Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Prado Junior 

Projeto pedagógico para o ensino de História: desvendando a História da 
Ilha do Governador 

Autor: Amanda Martins de Brito 

Supervisor: Márcia Pinto Bandeira 

Instituição de origem: Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes 

Rediscutindo a participação popular na esfera pública republicana: uma 
proposta para apresentar a atuação dos trabalhadores entre os anos 1945 

e 1964 

Autor: Vinícius dos Santos Fernandes 

Supervisor: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida 

Instituição de origem: CIEP 400 Oswald de Andrade – São João de Meriti 
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ÁREA V – HISTÓRIA                  2012 

Os usos da Literatura no ensino de História: uma perspectiva comparativa 
entre duas práticas pedagógicas diferenciadas 

Autor: Carolina Chalfun Mainoth 

Supervisor: Adjovanes Tadeu de Almeida 

Instituição de origem: Colégio Estadual Monteiro Lobato 
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ÁREA VI – SOCIOLOGIA2012 

Desenvolvendo uma estratégia didática para aulas de Sociologia no 
Ensino Médio em torno do conceito de ideologia em Marx 

Autor: Carlos Eduardo Oliva 

Supervisor: Silzane de Almeida Carneiro 

Instituição de origem: Colégio Estadual Visconde de Cairu 

Uma discussão sobre eugenia e natureza humana na contemporaneidade: 
possíveis intercessões entre as disciplinas de filosofia e ciências sociais 

Autor: Rodrigo de Abreu da Silva 

Supervisor: Silzane de Almeida Carneiro 

Instituição de origem: Colégio Estadual Amaro Cavalcante 

Minicurso de formação sociológica: desenvolvendo competências no 
ensino médio 

Autor: Carlos Henrique Amaro Calcia 

Supervisor: Afrânio Oliveira Silva 

Instituição de origem: Colégio Estadual Milton Campos 
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ÁREA VI – SOCIOLOGIA                  2012 

Por trás da propaganda: indústria cultural e consumo 

Autor: Vinícius Mayo Pires 

Supervisor: Afrânio Oliveira Silva 

Instituição de origem: Colégio Estadual Irmã Cecília Jardim 

A utilização do jogo lúdico cooperativo como instrumento de 
aprendizagem e avaliação 

Autor: Rodrigo de Souza Pain 

Supervisor: Afrânio Oliveira Silva 

Instituição de origem: Colégio Hélio Rangel – Duque de Caxias 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA2012 

Apostila de Educação Física e planejamento 

Autor: Maria Auxiliadora Rodrigues Christiano Silva 

Supervisor: Simone da Silva Salgado 

Instituição de origem: CIEP Dona Maria Portugal 

Contextualização do ensino de lutas na Educação Física no CIEP 199 
Charles Chaplin 

Autor: Raquel Vieira de Almeida 

Supervisor: Simone da Silva Salgado 

Instituição de origem: CIEP 199 Charles Chaplin 

O Jogo popular infantil como conteúdo das aulas de Educação Física 
para as turmas de 1º segmento do ensino fundamental 

Autor: Poliane Gaspar de Cerqueira 

Supervisor: Claudia Maria de Luca 

Instituição de origem: Escola Municipal Flor de Lis 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                  2012 

Novos planos de aula para superar as dificuldades didáticas da disciplina 
Educação Física no ensino médio da Escola Pública Estadual Professor 

Antônio Maria Teixeira Filho 

Autor: Rita de Cássia Garcia Dias 

Supervisor: Simone da Silva Salgado 

Instituição de origem: Escola Pública Estadual Professor Antônio Maria Teixeira Filho 

Resgatando a participação dos alunos nas aulas de Educação Física 
através de jogos e brincadeiras populares e antigas 

Autor: Leandro Arantes Guerra 

Supervisor: Simone da Silva Salgado 

Instituição de origem: CIEP 228 Darcy Vargas 

Ressignificação do futebol nas aulas de Educação Física do Ensino 
Fundamental 

Autor: Iuri Leal Moura 

Supervisor: Claudia Maria de Luca 

Instituição de origem: Escola Pública Estadual Professor Antônio Maria Teixeira Filho 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                  2012 

O uso do blog nas aulas de Educação Física Escolar 

Autor: Arlindo Fernando Paiva de Carvalho Júnior 

Supervisor: Claudia Maria de Luca 

Instituição de origem: Escola Municipal São Miguel e CIEP Constantino Reis 
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COORDENADORES         2013 

 

Área I - Matemática 

Maria de Lourdes R. de Assis Jeanrenaud 

 

Área II – Biologia, Física e Química 

Lygia Vuyk de Aquino  

 

Área III –Língua Portuguesa 

Ana Cristina Coutinho Viegas 

 

Área IV –Espanhol e Inglês 

Bianca Pimentel Berk 

 

Área V - Geografiae História 

Ana Beatriz Frazão Ribeiro 

 

Área VI - Sociologia 

Rogério Mendes de Lima 

 

Área VII – Artes Visuais e Educação Física 

José Mauro de Sá Oliveira 

 

Área VIII – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Luiza Azevedo Guedes 
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ÁREA I – MATEMÁTICA2013 

Aplicação da função seno nos fenômenos cíclicos: o processo da 
respiração 

Maria Tereza Menucci Bachur1

Este trabalho tem como papel principal associar os fenômenos cíclicos com o estudo da Função 
Seno, bem como associar conceitos matemáticos como a Trigonometria com aplicações 
cotidianas. Visa também despertar o interesse dos estudantes envolvendo conceitos teóricos e 
desenvolver habilidades de visualização, percepção, interpretação e resolução de problemas. 

Palavras-chave:Matemática. Ensino. Função Seno. Fenômenos periódicos. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisor: Renato de Carvalho Alves. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                  2013 

A contribuição de Pitágoras no reforço escolar para revitalizar a 
aprendizagem da Matemática 

Alessandra Oliveira da Silva Göergen1 

O presente estudo tratou da questão da dificuldade de aprendizagem na matéria de resolução 
de Problemas Matemáticos no Teorema de Pitágoras, em uma turma concluinte do Ensino 
Fundamental, verificando a evolução do desempenho dos alunos, usando a ferramenta 
pedagógica do reforço escolar como incentivo e consolidação do conteúdo respectivo. 

Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem. Reforço escolar. Teorema de Pitágoras. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CAIC Euclides da Cunha. Supervisor: Renato de Carvalho Alves. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                  2013 

A importância da aplicabilidade matemática com suporte tecnológico no 
6º ano experimental 

Kátia Leite Campos1

O presente estudo apura a proficiência do uso da tecnologia como suporte e recurso, na 
aplicabilidade da matemática em uma turma de 6º ano experimental, bem como identificar a 
eficácia no desempenho dos alunos e a assimilação enquanto objetivo de leva-los a apropriação 
de hábitos de pesquisa de conteúdos matemáticos disponíveis nos meios tecnológicos. Para que 
fosse desenvolvido este estudo, a realização de revisão literária, foi efetuada sobre o 
aprendizado e as características do desenvolvimento das crianças na faixa etária de 11 a 12 
anos, com suas teorias de abordagem acadêmica, os Parâmetros Curriculares Nacionais e 
estudos acerca da tecnologia utilizada pelo docente na formação do discente. Foram realizadas 
entrevistas, com a finalidade de compor com elemento fala própria do aluno, a dissertação 
apurativa que demonstrassem, tanto para os estudos, quanto para os próprios, como o processo 
de inserção tecnológica atua na estimulação, discernimento e assimilação de conteúdos 
matemáticos e eleva sua interação positiva com a busca por respostas – aluno pesquisador. 
Acredita-se que estes estudos contribuíram para ambos elementos que o compôs – 
docente/discente, de forma a vivenciar, analisar e concluir a importância tecnológica no processo 
ensino aprendizagem, atuação docente, discente, com significativo interesse para ambos. 

Palavras-chave:Práticas de ensino. Suportes tecnológicos. Aplicabilidade matemática. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Moacy Padilha. Supervisor: Geovane André Teles de Oliveira. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                  2013 

Matemática no ritmo certo - idade e frequência cardíaca máxima: uma 
proposta de aplicabilidade matemática entre fenômenos que se 

correlacionam linearmente 

Ubirajara Eustáquio da Silva1

Claudia Maria Arbex1

O tema da Feira de Ciências do Colégio Antônio Houaiss para o ano de 2013 foi “A Vida”. Dentro 
deste contexto, nos vimos incentivas a desenvolver, junto às nossas turmas do 1º ano do ensino 
médio, o tema em tela nesta monografia: A Frequência Cardíaca Máxima e sua correlação com 
a idade. Embora, sabendo que a profundidade matemática que o estudo desta correlação exigia 
extrapolava o conteúdo que estávamos tratando na ocasião (estudávamos a função do 1º grau), 
vislumbramos a oportunidade de participarmos desta feira, apresentando um trabalho de 
pesquisa, desenvolvido pelos alunos, que apresentasse o modelo matemático (no caso, uma 
equação) de cálculo da frequência máxima cardíaca a partir da idade de uma pessoa. Expomos 
às turmas a nossa intenção de participar desta feira, falamos das oportunidades de aprendizados 
e experiências que essa participação traria para eles e procuramos criar um clima de 
espontaneidade para que cada um deles pudesse cooperar para a realização desta empreitada. 
O fundamento teórico do nosso trabalho, junto aos alunos, foi um artigo do livro texto deles, que 
se encontra no anexo desta monografia. Entretanto, como o artigo carecia de um 
aprofundamento científico, procuramos buscar informações sobre o trabalho dos cientistas 
mencionados no artigo e constatamos a veracidade da correlação linear forte que há entre o 
batimento cardíaco e a idade de pessoas. Diante da constatação desta correlação linear, 
intencionamos, primeiramente, pegar uma amostra de idades e batimentos cardíacos dos alunos 
que, por causa da uniformidade de suas idades, foi logo descartada. Pensamos, então, em 
considerar outras pessoas para a medição, mas também tal ideia foi inviabilizada por causa da 
indisponibilidade dos alunos para tal tarefa e também por falta de tempo. Não vimos outra saída 
senão gerarmos uma amostra por simulação e, através da forma clássica de cálculo (na de 
Samuel Fox e William Haskell), calcularmos as frequências para essas idades simuladas. O 
nosso objetivo era explorar o fato de que se observamos dois fenômenos e, através de dados 
quantitativos coletados desses fenômenos, percebemos que, depois de marcar esses dados num 
sistema de eixos cartesianos, obtemos pontos que em sua maioria estão próximos de uma reta, 
então o simples conhecimento da função do 1º grau nos permite obter uma equação que nos 
possibilita fazer avaliações sobre esses fenômenos. Os alunos, a essa altura, já tinham posse 
de todo conteúdo referente a essa função e, portanto, se encontravam capacitados para 
determinar a lei da função a partir do conhecimento de dois pontos da reta que a representa. As 
vivências experimentadas pelos alunos e por nós, em meio à conclusão deste trabalho, estão 
aqui relatadas, não só através da escrita, mas também por um vídeo que foi o trabalho conclusivo 
para a Feira de Ciências do nosso colégio. Estamos certos de que o leitor terá a oportunidade, 
assim como nós tivemos, de verificar, através desta monografia, que é possível explorar assuntos 
matemáticos profundos dentro dos limites do ensino médio, mostrando a praticidade da 
Matemática, que muitas vezes se perde na ineficiência de sua concretude dentro da sala de aula. 

Palavras-chave: Matemática – Estudo e ensino. Matemática (Ensino Médio). Operações 

matemáticas. Equações do primeiro grau. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisor: Renato de Carvalho Alves. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                  2013 

Um estudo do ENEM para a aplicação dos itens das provas de Matemática 
no ensino médio 

Elena Maria Rosa Waiandt1 

Um estudo do ENEM para a aplicação dos itens das provas de matemática no ensino médio. O 
foco do trabalho foram as avaliações do ENEM. Estudamos como são elaborados os itens que 
compõem estas provas. O objetivo do presente trabalho foi estimular os estudantes do terceiro 
ano do ensino médio para participarem de trabalhos de resolução de problemas das provas de 
matemática do ENEM. O trabalho foi organizado metodologicamente em três partes: a primeira 
foi a escolha de três provas de matemática do ENEM para analisarmos: de 2009, 2010 e 2011. 
Classificamos os itens dessas provas, dentro das competências das áreas de conhecimento de 
matemática e suas habilidades relacionadas. E também observamos os Objetos de 
conhecimento associados às Matrizes de Referência e o grau de conteúdos que elas 
requisitavam. Na segunda parte os itens eram selecionados nas provas com o critério de 
pertencerem a uma única área de competência. Organizamos aulas de revisão de conteúdos 
necessários para a resolução dos problemas daquela área e em seguida trabalhados em grupo. 
Depois corrigíamos os trabalhos com discussões valorizando todas as soluções encontradas 
pelos alunos e aplicávamos as avaliações individuais. Foram abordados alguns itens das sete 
áreas de competência. A terceira parte foi a análise das avaliações e conclui-se que muitos 
estudantes não dominavam conteúdos básicos do ensino fundamental e os itens que exigiam 
algum tipo específico de conteúdo do ensino médio tiveram baixo nível de acertos. Apesar de 
todas essas dificuldades encontradas, os estudantes se interessaram pelos trabalhos porque se 
sentiram motivados para aprender com a troca de experiências no grupo. 

Palavras-chave:Avaliações. ENEM. Itens. Matemática. Resoluções de problemas. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Leopoldina da Silveira. Supervisor: Geovane André Teles de 

Oliveira. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                  2013 

Uma prática pedagógica para introdução ao conceito de função 

Roberta Dutra Praça de Azeredo1

Este trabalho é uma proposta didática para um novo modelo de prática pedagógica que aborda 
o conteúdo de Função para o Ensino Fundamental. Tem como objetivo que os alunos sejam 
capazes de identificar um sistema de coordenadas cartesianas, discriminando o eixo das 
abscissas, o eixo das ordenadas e a origem e, ainda, representarem geometricamente pares 
ordenados de números reais, além de elaborar o gráfico de uma função dada por uma tabela ou 
por uma lei de formação. Durante o trabalho em questão, foram realizadas algumas atividades 
com os alunos como jogos, exercícios em dupla, testes. Como contribuição para práticas 
docentes futuras em sala de aula, foi elaborado um plano de aula com instruções e atividades 
que facilitem a aplicação do conteúdo. 

Palavras-chave: Prática pedagógica. Função. Plano de aula. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Paulino Pinheiro Batista; CIEP Brizolão 309 – Zuzu Angel. 

Supervisor: Patrícia Erthal de Moraes. 
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ÁREA II – BIOLOGIA2013 

Aula com meditação laica educacional emocional 

Sérgio da Silva1 

Este trabalho visa a demonstrar o quanto foi benéfico e extremamente eficaz o uso da Meditação 
Laica Emocional Educacional nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Mostra de forma 
detalhada como a aplicação da referida técnica é uma “arma” pedagógica que o professor tem a 
mais para desenvolvimento do poder cognitivo e da capacidade de atenção que o professor tem 
a mais para desenvolvimento do poder cognitivo e da capacidade de atenção dos alunos para a 
realização de um trabalho pedagógico mais eficaz e prazeroso. Na educação moderna, 
necessitamos buscar alternativas de ensino que prendam a atenção do aluno tornando a sala de 
aula um local agradável. Neste aspecto, a meditação laica se encaixa de forma natural e 
realizadora, oferecendo ao aluno equilíbrio emocional, uma maior concentração, possibilitando 
assim, melhoria na aprendizagem do educando. 

Palavras-chave: Meditação laica. Ensino.Educação. Estratégia pedagógica.Pedagogia. 

 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Jorge Zarur. Supervisor: Christiane Coelho Santos. 



  P á g i n a  | 68 
 

 
      

ÁREA II – BIOLOGIA                           2013 

Dez conhecimentos importantes para uma escola diferente 

Márcia Maria Cardoso Mahler1 

O presente trabalho expõe os resultados dos meus dias de pesquisa e aprendizagem no Curso 
do Programa de Residência Docente 2013, desenvolvido na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação do Colégio Pedro II, Campus São Cristóvão – Rio de Janeiro, PROPPG/CPII, e teve 
como finalidade obter o nível de especialista. Vale ressaltar que uma das exigências feitas era 
de ser professor de uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro. O produto final de natureza 
acadêmico-pedagógica esteve relacionado à prática docente no Ensino Básico e foi elaborado 
sob a orientação do professor supervisor (Márcia Rodrigues Pereira) para ser aplicado na minha 
instituição de origem, CEEJB (Colégio Embaixador José Bonifácio). Interessou-me listar os 
aprendizados ligados a rotina dos setores administrativos e pedagógicos do Colégio Pedro II, 
assim como as dos núcleos de atendimento aos portadores de necessidades especiais e alguns 
conhecimentos selecionados nas oficinas e nas palestras do curso de residente. Sendo assim, 
escolhi dez conhecimentos importantes do Colégio Pedro II para informar e executar no CEEJB. 
Nesse sentido considero um avanço significativo para o CEEJB com relação às informações que 
obtive no meu processo de aprendizagem no curso de residente, como também de salientar a 
importância do meu crescimento como pessoa e da minha prática docente de biologia. Em virtude 
dessas considerações, acredito poder contribuir na construção de uma escola de qualidade. 

Palavras-chave: Professor de escola pública. Aprendizagem.Dez conhecimentos importantes e 

construção. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Embaixador José Bonifácio. Supervisor: Márcia Rodrigues Pereira. 
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ÁREA II – BIOLOGIA                           2013 

A importância da adaptação de materiais e metodologias para a inclusão 
de alunos com necessidades específicas 

Sonia Regina Linhaus Lopes1 

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de auxiliar a compreensão dos alunos sobre 
as diferenças existentes na atmosfera terrestre ao longo de sua extensão vertical e os fenômenos 
que nela acontecem. Este trabalho visa, principalmente, atender a alunos deficientes visuais, 
uma vez que, por se tratar de uma representação palpável facilita a compreensão desses. 
Contudo, por ser também um método lúdico de desenvolvimento do conteúdo, torna a aula mais 
dinâmica e atrativa e, consequentemente, desperta maior interesse dos demais alunos. A ideia 
surgiu após uma visita ao Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidades Específicas 
(NAPNE) do Colégio Pedro II, no campus São Cristóvão III, onde existem vários trabalhos 
desenvolvidos para tal finalidade. O trabalho apresenta-se na forma de um tabuleiro vertical, no 
qual, diferentes texturas representam as variações das camadas atmosféricas terrestres e 
também por peças compostas por diversos materiais e texturas, que representam os fenômenos 
atmosféricos. Com esse tabuleiro, pode-se explicar o conteúdo e em seguida, a fim de reforçar 
o tema desenvolvido e também como forma de avaliação, utilizá-lo como jogo da memória. Como 
resultado é possível perceber a importância de desenvolver métodos lúdicos e, ao mesmo passo, 
aulas adaptadas para melhor atender aos alunos com alguma necessidade específica, a fim de 
aumentar o interesse dos alunos, videntes ou não, e ao mesmo tempo, fazer uma inclusão com 
resultados verdadeiramente positivos. 

Palavras-chave:NAPNE. Deficientes visuais. Jogo. Lúdico. Inclusão. 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP 354 – Martins Pena. Supervisor: Márcia Rodrigues Pereira. 
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ÁREA II – BIOLOGIA                           2013 

A importância da aula de campo no processo de ensino-aprendizagem 

Priscila Resende de Lima1 

O trabalho foi fundamentado no ensino das etapas de tratamento de água com o objetivo principal 
de trabalhar o conceito na sala de aula com os alunos e depois leva-los a vivenciar o conteúdo 
na prática. O trabalho desenvolveu-se metodologicamente em etapas: primeiramente consistiu 
em passar um resumo do conteúdo, em seguida, foi feita uma avaliação diagnóstica. Numa outra 
foi realizada uma aula expositiva a respeito das etapas de tratamento da água e por último os 
estudantes realizaram uma visita à Estação de Tratamento de Água do Guandu, finalizando o 
processo com a reaplicação da mesma avaliação diagnóstica com vistas à introdução de um 
processo de avaliação formativa pela análise das avaliações respondidas pelos alunos antes e 
depois da saída de campo. Por ser uma aula fora do espaço escolar faz com que os alunos se 
sintam mais participativos e críticos pelo fato da vivência do conteúdo estudo. 

Palavras-chave: Avaliação diagnóstica.Estação de tratamento. Água. Saída de campo. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP 354 Martins Pena. Supervisor: Márcia Rodrigues Pereira. 



  P á g i n a  | 71 
 

 
      

ÁREA II – BIOLOGIA                           2013 

A meditação laica educacional: por uma educação emocional no âmbito 
escolar 

Sonia Maria de Barros Cardoso1 

Este produto final teve como objetivo compreender e aplicar a meditação laica educacional no 
âmbito escolar com alunos do ensino médio das escolas estaduais nas quais leciono, através da 
técnica aprendida na oficina de meditação do PRD 2013 e de uma revisão da literatura nacional 
e internacional que tratasse deste tema. Para elaborar este trabalho realizei buscas em livros, 
revistas especializadas, bancos de dados da Science Direct, Onlinelibrary e Scielo, conseguindo 
bons resultados relativos ao período de 1998 a 2012, utilizando-me das seguintes palavras-
chave escola, estudante, meditação e meditação laica. Os dados encontrados, juntamente com 
a minha experimentação em loco, demonstraram uma considerável eficiência no que se refere 
às queixas mais comuns como a falta de concentração, dificuldades cognitivas, agressividade e 
comportamentos inadequados que aconteciam dentro das escolas. No entanto, não foram 
totalmente evidenciados os benefícios citados por diversos autores no sentido cognitivo por falta 
de tempo hábil para aprofundar ainda mais a experimentação. 

Palavras-chave: Escola. Estudante. Meditação. Meditação laica educacional. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisor: Ana Maria da Silva Arruda. 
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ÁREA II – BIOLOGIA                           2013 

Olimpíadas de ciências 

Ana Paula da Silva Lima Rocha1 

Neste trabalho, tratamos da aplicação de jogos didáticos no ensino de ciências para turmas do 
6º ano do ensino fundamental. A escolha por jogos didáticos, em especial a olimpíada de 
ciências, deu-se como iniciativa dos próprios alunos, tendo como objetivo geral ensinar ciências 
e verificar se o desenvolvimento e aplicação de um jogo pode vir a auxiliar na assimilação de um 
conceito. Como forma de avaliação da dinâmica, os alunos participantes foram convidados a 
responder um breve questionário. E a partir destes resultados, chegou-se à conclusão de que o 
jogo didático aplicado favoreceu a aquisição e retenção de conhecimento, assim como motivou 
a participação dos alunos, em clima descontraído e prazeroso. Sua utilização em sala de aula 
também se mostrou como uma excelente oportunidade para obtenção de melhoras na 
comunicação entre os membros da equipe, fazendo-os perceber a importância da concentração, 
cooperação e trabalho em grupo. Contudo, o professor também ganha um precioso momento 
para avaliação de seus alunos, tanto no que se refere a habilidades cognitivas quanto afetivas e 
sociais. Entretanto, a utilização dos jogos didáticos não pode ser vista como um mero recurso, 
muito menos com solução para os problemas atuais do ensino. 

Palavras-chave: Jogos didáticos. Habilidades. Equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP Compositor Donga. Supervisor: Christiane Coelho Santos. 
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ÁREA II – BIOLOGIA                           2013 

Vidas sem drogas 

Vania Fraga Rocha de Mello de Moraes1 

O Produto Acadêmico Final consta do desenvolvimento de um jogo de cartas, intitulado “Vidas 
sem Drogas”. Este assunto está inserido no conteúdo do 3º bimestre, de Sistema Nervoso do 8º 
ano do Ensino Fundamental. O produto Acadêmico Final foi preparado para ser desenvolvido 
nas turmas de 8º ano que leciono no Colégio Estadual Natividade Patrício Antunes, localizado 
no Município de Nova Iguaçu. A escolha por um jogo foi pelo fato de ser uma atividade que atrai 
a atenção dos alunos, pois é uma atividade diferente de outras no seu cotidiano e além de ser 
uma questão, infelizmente, na vida de muitos estudantes. 

Palavras-chave: Jogos educativos.Drogas. Biologia – Estudo e ensino. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Natividade Patricio Antunes. Supervisor: Christiane Coelho 

Santos. 
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ÁREA II – FÍSICA2013 

Aplicação da teoria da aprendizagem significativa no ensino da primeira 
Lei de Newton 

Autor:Eduardo Sperandio Ribeiro 

Supervisor: Eduardo Folco Capossoloi 

Instituição de origem: CIEP Brizolão 321 Doutor Ulisses Guimarães. 
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ÁREA II – FÍSICA                           2013 

Como ensinar o efeito foto elétrico usando simulação computacional? 

Maria Cristina Ferreira Martins1

Neste trabalho, é relatado o processo de elaboração e aplicação de uma sequência de atividades 
que se apoia no uso de simulações computacionais para o ensino do efeito fotoelétrico, 
explorando os conhecimentos prévios dos alunos e, de maneira gradual, introduzindo novos 
conceitos. A sequência é composta pelas seguintes etapas: questionário sobre os 
conhecimentos prévios, aplicação de um texto explicativo sobre o fenômeno, aplicação de um 
roteiro de estudo usando o simulador e avaliação final. Essas etapas são o resultado da 
interpretação da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel para aquisição do 
conhecimento, priorizando a organização da estrutura de conceitos. Acredita-se que o uso de 
simulações computacionais pode levar a ganhos cognitivos ao educando, desde que sejam 
utilizadas consistentemente com uma teoria da aprendizagem. Nas atividades, foi utilizada a 
simulação do efeito fotoelétrico desenvolvida pelo projeto PhET da Universidade do Colorado. A 
sequência de atividade foi aplicada a duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio (cerca de 60 
alunos) de uma instituição de ensino pública estadual. Analisando as respostas dos questionários 
após a utilização da metodologia, pode-se concluir que a inclusão da tecnologia, via uso de 
simuladores, no processo de ensino-aprendizagem foi satisfatória, pois tivemos um índice de 
acertos acima de 70% dos questionamentos elaborados acerca do efeito fotoelétrico. 

Palavras-chave:Ensino auxiliado por computador. Fotoeletricidade. Teoria da aprendizagem de 

Ausubel. Física – Ensino médio. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual José Leite Lopes. Supervisor: Robson Costa de Castro. 
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ÁREA II – FÍSICA                           2013 

A pilha funcionando para a mudança da educação 

Glauco Cesar Nogueira de Oliveira Junior1 

Este trabalho fundamentado e orientado para professores que desejam sair do estigma da rotina 
dentro de sua sala de aula. É baseado na descrição de uma atividade utilizando o experimento 
da pilha de limões e executada em uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro, durante a 
Feira Integrada das Ciências da Natureza (FICEN) com o intuito de melhorar a situação caótica 
da educação no país. O trabalho foi feito em torno de um dispositivo elétrico bastante conhecido 
no contexto diário do aluno e tem a referência de todas as motivações, justificativas e resultados 
obtidos, com uma análise qualitativa do processo buscando sempre o seu maior interesse na 
aprendizagem. 

Palavras-chave:Física – Estudo e ensino. Energia – Fontes alternativas. Pilha. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Estadual Presidente Kennedy. Supervisor: Eduardo Folco Capossoloi. 
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ÁREA II – FÍSICA                           2013 

Utilização do experimento de garrafa pet no arame para a manipulação de 
grandezas físicas 

Welf Araujo Costa Sá1 

Neste trabalho foi realizado um experimento utilizando garrafas de politereftalato de etileno, ou 
PET, presas a um arame, para desenvolver junto com os alunos uma atividade em grupo visando 
um melhor entendimento das grandezas físicas correlacionadas, possibilitando o 
reconhecimento da aplicação de leis físicas no mundo moderno e cotidiano. 

Palavras-chave: Garrafas pet.Experimento. Física – Estudo e ensino. Física – Experimento. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Olga Benário Prestes. Supervisor: Eduardo Folco Capossoli. 



  P á g i n a  | 78 
 

 

ÁREA II – QUÍMICA2013 

Alimentação saudável através da leitura dos rótulos e nos séculos XX e 
XXI 

Maria Cecília Fernandes Paiva1 

Levando em conta o baixo interesse pela leitura dos rótulos dos alimentos industrializados foram 
propostas algumas atividades que levassem a compreensão do conceito e da importância dos 
nutrientes para o bom funcionamento do organismo. Além disso, procurei mostrar aonde os 
nutrientes são encontrados e a aplicação desses no manuseio dos rótulos. Mesmo diante das 
dificuldades que enfrentaram para associar as informações dos rótulos, os alunos mostraram 
bastante interesse pela atividade. O trabalho permitiu a formação, através do diálogo, a 
construção do conhecimento e a importância no cotidiano da sociedade. 

Palavras-chave:Alimentação saudável. Importância dos nutrientes. Disseminação da 

informação.  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisor: Gelson Andrade Soares. 
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ÁREA II – QUÍMICA                           2013 

Experimento de baixo custo em Química como ferramenta facilitadora do 
processo de ensino-aprendizagem 

Gerson Galindo Garcia1 

Este trabalho tem como proposta contextualizar e inserir os experimentos de baixo custo em 
Química, como forma de motivar os alunos da rede pública estadual de ensino tornando-os 
cidadãos cada vez mais conscientes e críticos. Neste trabalho, foram utilizados vários recursos 
simples e de baixo custo de forma a auxiliar os alunos na absorção dos conteúdos propostos 
pelo currículo mínimo, pois, com a carência de laboratório de Ciências da Natureza, a teoria fica 
muito abstrata fazendo com que os alunos se sintam desmotivados e pouco participativos 
durante as aulas. Mesmo com avanços pedagógicos, podemos observar que o ensino da 
Química ainda continua levando os alunos à memorização de conteúdo. Inserir experimentos de 
baixo custo como ferramenta facilitadora no processo de ensino-aprendizagem aproxima mais o 
aluno da Química no cotidiano, melhorando a sua participação e interação com a matéria, 
aumentando assim o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica na unidade escolar. Após 
a utilização de aulas práticas com materiais de baixo custo e mensurando-se os resultados 
através de listas de exercício que foram aplicadas antes e depois das aulas práticas, constatou-
se que a compreensão dos alunos dos conceitos químicos melhorou em relação à metodologia 
apenas teórica. 

Palavras-chave: Experimento. Ferramenta. Ensino-aprendizagem. 

 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Irineu Marinho.Supervisor: Edson de Almeida Ferreira Oliveira. 
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ÁREA II – QUÍMICA                           2013 

Química criativa: formando empreendedores 

Célia da Costa Moreira1 

Este trabalho objetiva o desenvolvimento de oficinas criativas realizadas no Colégio Pedro II 
Unidade Duque de Caxias, contextualizando as práticas no Colégio Baltazar Bernardino através 
de uma abordagem no cotidiano dos discentes criando um elo das aulas teóricas com as aulas 
práticas, tornando a participação e a investigação, realizadas no laboratório, em um momento de 
aprimoramento e integração com o universo da Química. Desta forma, as dificuldades foram 
amenizadas, tornando a disciplina mais prazerosa. 

Palavras-chave: Oficinas pedagógicas. Química criativa. Química do cotidiano. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Baltazar Bernardino. Supervisor: Edson de Almeida Ferreira de 

Oliveira.  
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ÁREA II – QUÍMICA                           2013 

O uso das mídias na construção do conhecimento da Química 

Maria Cristina de Almeida Gomes1 

O presente trabalho indica a importância da utilização da Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TICs) em sala de aula como recurso de aprendizagem, visto que, na atualidade, 
os jovens encontram-se cada vez mais conectados à internet. Há necessidade de se incluir novas 
metodologias com o objetivo de melhorar o rendimento escolar, principalmente da rede estadual, 
devido ao baixo INDEB (Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico). Esta iniciativa procura 
resgatar a participação dos alunos nas aulas de Química, promover o maior interesse pelas 
descobertas científicas, assim como analisar, descrever e utilizar o censo crítico para as 
questões voltadas ao uso da Química no cotidiano. 

Palavras-chave: Mídias. Metodologias. Descobertas científicas. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Professora Alda Bernardo dos Santos Tavares. Supervisor: Edson 

de Almeida Ferreira Oliveira. 
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ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUESA2013 

A escola como espaço de interação: o aprender a conviver 

Mariana de Castro Coelho1

 

O trabalho com a disciplina de Língua Portuguesa tem muito a colaborar na formação do aluno 
enquanto cidadão, uma vez que falhas no processo de leitura dos textos do mundo 
comprometem a sua competência enquanto sujeito consciente e crítico e afetam o seu 
protagonismo social. Este trabalho visa a destacar inicialmente a importância do aprender a 
conviver, por acreditar que, através do respeito mútuo e da promoção de valores inclusivos a 
convivência entre os sujeitos no espaço escolar se faz possível de maneira significativa. Nesse 
sentido, buscou-se, através de atividades que explorassem a oralidade e outras formas de 
expressão de sentimentos, com a música e o desenho, trabalhar temas como o respeito ao 
próximo, a tolerância e a discussão sobre direitos e deveres que devemos ter uns para os outros, 
debatendo o tema, no intuito de contribuir para uma melhoria na convivência, com diminuição de 
conflitos e competições. 

Palavras-chave: Autoestima.Cidadania. Língua portuguesa – Estudo e ensino. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Professora Vera Lucia Tavares Romão. Supervisor: Denir 

Camacho Ferreira. 
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ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUESA                           2013 

Funk e MPB: uma análise estilística e linguística do tema amoroso na 
canção popular e na formação de gosto dos alunos da Rede Estadual de 

Ensino do Rio de Janeiro 

Isis Lima Ferreira1 

O Brasil é um país de dimensões continentais e, por isso, oferece muitas possibilidades musicais 
e linguísticas. Dentro desse contexto, surge o Funk carioca, com suas letras polêmicas e 
impactantes, enquanto, de outro lado, a MPB que se caracteriza por ser um estilo musical “aceito” 
pela sociedade e já estabelecido. Contudo, o Funk vem crescendo em conhecimento e 
reconhecimento nas comunidades cariocas e fora delas e atingindo principalmente os jovens 
adolescentes. As escolas, públicas de comunidades, são lugares em que se percebe essa nítida 
preferência musical por parte dos alunos. Já os cantores e letras que já tem suas raízes fincadas 
na MPB, muitas vezes não é conhecida e/ou reconhecida pelos alunos. Sendo assim, faz-se 
necessário o debate e um trabalho que dissemine o conhecimento de outras opões musicais que 
vão invocar o questionamento sobre as diferenças musicais, e mais especificamente, as 
variações linguísticas existentes entre os dois estilos de música. A partir da análise e do diálogo 
sobre as canções poderemos traçar um comparativo linguístico entre um e outro gênero musical, 
deixando clara a intenção de trazer novos conhecimentos despidos de qualquer pré-conceito. Os 
resultados me pareceram positivos, pois os alunos conseguiram perceber as diferenças das 
formas de se expressar e utilização da linguagem informal (coloquial) e da formal (culta). A 
participação foi efetiva na construção dos trabalhos. 

Palavras-chave: Funk. MPB. Língua portuguesa – Estudo e ensino. Música – Estudo e ensino. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIPE 418 Antonio Carlos Bernardes Mussum. Supervisor: Liliane Machado. 
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ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUESA                           2013 

O gênero conto: releitura dos contos de Machado de Assis 

Jaciara Candido dos Santos1 

A presente pesquisa tem como ênfase o estudo sobre o gênero literário narrativo, 
especificamente, a modalidade textual definida como conto. O objetivo é apresentar o resultado 
do trabalho realizado com os alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual D. Pedro I, 
situado no Município de Mesquita, RJ. Essa atividade consistiu na transposição de gênero do 
discurso conto dos textos de Machado de Assis para outros gêneros textuais e, como teatro e 
filmagem. Neste processo de análise levaremos o aluno a exercitar a leitura e a escrita e a 
praticar a oralidade na apresentação dos trabalhos. Este projeto contempla o estudo da análise 
dos gêneros textuais e da compreensão de textos. Para tanto, foram usados como objeto de 
estudo os contos. A Cartomante e o Conto de Escola, do referido autor. Espera-se que a leitura 
desses contos desperte o interesse dos estudantes pela leitura, interpretação e produção textual. 
A leitura do gênero conto possibilita que haja contato com a linguagem do autor, seus recursos 
linguísticos e semânticos, com a finalidade de produzir textos através da reescritura e ou releitura 
do gênero em foco para o gênero dramático. A pesquisa feita para evidenciar essa prática 
apresenta um estudo breve de gênero textual. Ainda que alguns pesquisadores considerem o 
assunto como uma matéria à parte da gramática, nas escolas o assunto vem sendo tratado nas 
aulas de literatura. Assim sendo, buscou-se identificar a origem do que, comprovadamente, tem 
sido a causa das dificuldades na aprendizagem da leitura, interpretação e produção textual, que 
devem caminhar juntas na sala de aula para que se tenham bons resultados, tornando, dessa 
forma, os alunos aptos a entender os textos, habilidade fundamental para que se possa realizar 
a produção textual. 

Palavras-chave: Gênero textual. Literatura.Leitura. Conto. Produção textual. 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual D. Pedro I. Supervisor: Rosângela Abrahão de Castro.  
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“História, nossas histórias”: narrando o cotidiano dos alunos da Escola 
Estadual Professor Augusto Meschick 

André Gabrich Tesch1 

 

Ouvir, falar, ler e escrever... Essas são atividades tão básicas que parecemos não precisar 
aprendê-las, pois fazer uso da língua é exercer uma atividade de interação social. Porém, a 
escola, às vezes, tem negligenciado os textos em favor da análise de segmentos que não pode, 
sozinha, ajudar a desenvolver a competência discursiva.  A busca pelo desenvolvimento dessa 
competência discursiva, tão necessário, norteia este Produto Final. Os alunos devem ser 
formados como ouvintes, falantes, leitores e escritores mais competentes, e, seguindo essa 
ideia, foram propostas, em sala de aula e fora dela, atividades envolvendo gêneros literários e 
não-literários: notícias, crônicas, esquetes teatrais, filmes. Todas as etapas de concepção e 
aplicação do Produto Final são descritas neste trabalho. Foram utilizados diversos autores 
literários, mais ou menos consagrados, como Luís Fernando Veríssimo, Stanislaw Ponte Preta, 
Ivan Angelo. Os trabalhos de interpretação e releitura desses escritores foram constantes ao 
longo do ano. Marcante, também, foi a exibição de Somos tão jovens, um filme sobre a vida de 
Renato Russo. Após o filme, foram questionadas as semelhanças e as diferenças entre os jovens 
de duas gerações: a década de 80 e o ano de 2013. A partir daí, os estudantes foram convidados 
a produzir suas próprias histórias e representá-las através da arte dramática. O estímulo à autoria 
foi algo marcante no projeto do Produto Final, pois a leitura efetiva é aquela que leva a interagir 
com o texto. Enfim, a educação (ainda) pode transformar, e este projeto pedagógico foi algo 
pertinente, significativo porque todo o potencial linguístico, artístico e humanístico dos jovens 
precisa ser explorado. 

Palavras-chave: Competência discursiva. Crônicas. Autoria. 

 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Estadual Professor Augusto Meschick. Supervisor: Márcio Vinícius do 

Rosário Hilário. 
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Memórias do Colégio Estadual Antônio Houaiss contada pela turma 3008 
com a criação do Jornal Folha Houaiss 

Silvia dos Passos Rimes1 

Esta pesquisa trata-se de uma reflexão quanto ao papel da memória no processo educativo para 
que os alunos conheçam a identidade e a história do Colégio Estadual Antônio Houaiss. A 
memória social apresenta-se como indispensável no processo de reconhecimento da 
importância e valor na constituição de uma sociedade. A atuação da gestão escolar e a prática 
docente devem visar a formação de um indivíduo capaz de atuar e refletir na vida em sociedade 
o mesmo. Para tanto tivemos como objetivo de estudo o Colégio Estadual Antônio Houaiss. A 
pesquisa se apresenta nas seguintes etapas: estudo bibliográfico sobre o autor Antônio Houaiss, 
caracterização do Colégio Estadual Antônio Houaiss e memória do colégio contada pela turma 
3008 com a criação do Jornal Folha Houaiss e, por fim, culminância do trabalho com a 
apresentação do jornal na Feira Literária do Colégio Estadual Antônio Houaiss (FLAH). A criação 
do jornal teve como objetivo criar e proporcionar instrumentos que permitam aos alunos de 
Língua Portuguesa, um maior e melhor desenvolvimento das habilidades de uso da língua. Este 
trabalho visa avaliar o projeto de criação de um jornal pelos alunos, proporcionar uma 
oportunidade de reflexão para alunos sobre a possibilidade de desenvolver uma atitude mais 
participativa, autônoma e consciente do processo de ensino-aprendizagem, e conhecer a história 
do colégio em que estudam. São analisados os procedimentos adotados, o processo de 
elaboração do jornal, a escolha do tema, a produção dos textos e sua seleção para o produto 
final. O objetivo deste trabalho foi descrever como os alunos desenvolveram o projeto de criação 
do jornal e quais oportunidades foram criadas para a aprendizagem da produção escrita no intuito 
de contribuir para uma melhor preparação dos alunos. A criação do jornal Folha Houaiss criou 
oportunidades de uso da Língua Portuguesa envolvendo e integrando as quatro habilidades 
(compreensão oral, leitura, produção oral e escrita) e revelou-se altamente motivador para os 
alunos. 

Palavras-chave: Jornal. Educação. Memória social. Gestão escolar. Conhecimento. Processo 

educativo. Colégio Estadual Antônio Houaiss. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisor: Jorge Luiz Marques de Moraes. 
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A música como memória nas aulas de Língua Portuguesa: as canções de 
protesto 

Sylvia Helena Macedo de Faria1

 

O presente trabalho busca, através das músicas de protesto da ditadura militar no Brasil e de 
outras músicas de teor crítico, tecer interpretações acerca dos contextos histórico-sociais em que 
estamos inseridos. Por meio da memória intrínseca ao ser humano procuramos refletir, criticar e 
dar novos sentidos à realidade. Trata-se de um estudo desenvolvido com uma turma de primeiro 
ano do Ensino Médio em um Colégio Estadual do Rio de Janeiro. Elaboramos uma pesquisa 
voltada para educação e para música enquanto memória. 

Palavras-chave: Música de protesto.Memória e educação. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisor: Jorge Luiz Marques de Moraes. 



  P á g i n a  | 88 
 

 

ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUESA                           2013 

O neoclássico co(a)ntado pela música contemporânea: características do 
arcadismo encontradas nas músicas do século XXI 

 
Luciano Silveira de Souza1 

 

Este trabalho teve como foco a conjugação de dois elementos culturais, música e literatura, 
especificamente voltadas para a prática pedagógica de ensino de Literatura, em particular o 
ensino das características neoclássicas, Arcadismo, através da análise e observação das 
músicas contemporâneas. Tal análise, tarefa atribuída a três turmas de ensino médio, tinha como 
intuito proporcionar o prazer com a aprendizagem e também a possibilidade de o aluno ser o 
artífice na construção do seu próprio saber, entendendo e assimilando o conhecimento proposto; 
ademais, na experiência de escolha de músicas e do período literário pedido, o aluno pretendia 
que o grupo identificasse as características literárias em outras manifestações artísticas, 
compreendendo que a literatura ultrapassa classificações lineares e temporais. Neste trabalho 
acadêmico, há a citação de teorias que justificam a intenção deste trabalho: uma possível 
associação entre alegria, aprendizagem, música e literatura. 

Palavras-chave: Música - Instrução e estudo. Música - Estudo e ensino. Arcadismo. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Centro Interescolar Estadual Miécimo da Silva. Supervisor: Denir Camacho Ferreira. 
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Práticas de leitura e escrita na rede social 

Autor: Ana Carolina Santos Soares 

Supervisor: Jorge Luiz Marques de Moraes 

Instituição de origem: Colégio Estadual Euclides da Cunha 
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Quem conta um conto, aumenta o ponto: estimulando a produção de 
texto no Ensino Fundamental 

Karina Bonisoni de Oliveira1

 

O trabalho com a produção de contos foi escolhido por se tratar de um dos componentes 
curriculares para o 6º ano da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e principalmente 
por que servirá de principal estimulo à atividade escrita, na qual os alunos encontram grande 
dificuldade. Afim de sanar alguns problemas de leitura e escrita, os alunos elaboraram 
individualmente um livrinho de contos, elaborados a partir de outros textos verbais e não verbais. 
Os textos foram revisados e reescritos por eles no intuito de observarem no que tinham dúvidas 
e no que poderiam melhorar. A intenção era que o próprio docente concluísse, ao final do 
trabalho, do que ele é capaz, seus avanços e além disso, elevar sua autoestima. Através desse 
projeto, foi possível concluir que os alunos podem melhorar sua capacidade de ler e escrever 
através da sistematização da leitura e escrita por parte do professor, e claro, com o apoio da 
escola e da família. 

Palavras-chave: Produção de contos. Livrinhos. Leitura. Escrita. Autoestima. 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIPE 351 – Ministro Salgado Filho. Supervisor: Liliane Machado. 
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Reconhecer a parcialidade do texto informativo: um caminho para formar 
leitores críticos 

Daniéla Ramos Vieira1 

 

Neste projeto procuramos enfocar a modalização do discurso jornalístico, mais especificamente 
da reportagem do jornal impresso, considerando os recursos linguísticos utilizados para 
direcionar o texto a uma tomada de posição por parte do jornal, e com isso provar que dificilmente 
uma reportagem se distancia de uma tendência. Para o desenvolvimento dessa pesquisa 
realizamos o estudo de alguns aspectos gramaticais modalizadores mais frequentes. Também 
trabalhamos a reflexão sobre a importância do senso crítico no desenvolvimento cognitivo no 
que tange à leitura, e com isso, objetivamos garantir uma formação capaz de instrumentalizar o 
aluno para interagir e progredir no contexto socioeconômico. Propomos para registro das 
atividades o uso de novas tecnologias, com a criação de um blogue. Ao final, além de atingir uma 
parte considerável de nossos objetivos, cultivamos o hábito da leitura de jornais, assim como o 
uso de ambientes virtuais não apenas para entretenimento, mas para fins pedagógicos. 

Palavras-chave: Modalização; Discurso jornalístico; Senso crítico; Novas tecnologias. 

 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Santos Dias. Supervisor: Márcio Vinícius do Rosário Hilário. 
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Somos todos autores: dinâmicas para a produção de texto poético 

Célia Botelho da Silva1 

 

Este produto final tem como objetivo despertar o interesse dos alunos pela escrita de poesias. 
Elegemos como marco inicial do trabalho a poesia dadaísta, através do contexto histórico vivido 
pela vanguarda europeia principalmente pelo autor judeu Tristan Tzara, com o intuito de 
contribuir na elaboração de texto poético como meio introdutório de envolvimento com a poesia 
de maneira desprendida de formas e convenções tradicionais conforme a estética em questão. 
Com tais poemas, pretende-se mostrar aos alunos a possibilidade de se criar de maneira lúdica 
uma arte que faça parte de sua realidade, como fizeram os poetas dadaístas. Em segundo 
momento, partimos para algumas características que estruturam o texto poético, como as noções 
de rima, versos e estrofes, através de apresentações das obras do autor destacado no cenário 
poético do Brasil Vinicius de Moraes. Para tanto, foram apresentados poemas e músicas do 
autor, com o objetivo de provocar emoção nos alunos e ao mesmo tempo transmitir informações 
precisas sobre a forma de se escrever poesias, fizemos um elo entre os textos de Vinicius de 
Moraes, fomentando a sua produção escrita e criatividade. Por último, propusemos aos alunos 
que a criação de seu próprio texto fosse livre. Para isso, pedimo-los que produzissem a poesia 
como uma maneira de liberar emoções e sentimentos, possibilitando a eles uma conexão com a 
escrita, já que o texto escrito os aproximaria de suas vidas. Com o objetivo de motivá-los, criamos 
um blog para que pudéssemos postar os trabalhos realizados e, no próximo ano, acreditamos 
na continuidade desse projeto tendo em vista a necessidade da essência do aprendizado: a 
leitura e escrita. O público alvo para este trabalho são alunos do nono ano do Ensino 
Fundamental e primeiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual João Santos do turno da noite. 

Palavras-chave: Língua portuguesa - Estudo e ensino. Comunicação escrita. Produção textual. 

Poesia Dadaísta. 

 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Estadual João Santos Souto. Supervisor: Márcio Vinícius do Rosário Hilário. 
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ÁREA IV – ESPANHOL2013 

Gêneros textuais e o ensino da língua espanhola: o uso do folheto 
turístico como elemento incentivador da criatividade e da escrita 

Bianca Reis de Freitas1 

Este trabalho é o resultado de um projeto desenvolvido para conclusão do Programa de 
Residência Docente do Colégio Pedro II (PRD/2013). O objetivo principal desse trabalho é 
demonstrar que é possível trabalhar com gêneros textuais nas aulas de língua estrangeira de 
escolas públicas estaduais, desmistificando a ideia que se perpetua sobre a capacidade dos 
alunos dessas escolas. Para fundamentar o uso do gênero como ferramenta importante foram 
trabalhados autores como MARCUSCHI (2008) e LOPES-ROSSI, M. A. G. (2006), dentre outros. 
Sem esquecer, contudo, dos documentos norteadores do ensino no Brasil, como os PCN e as 
OCN. Para que o objetivo central desse trabalho fosse alcançado foram ministradas aulas sobre 
gênero escolhido para ser trabalhado no bimestre, folleto turístico, e em seguida a elaboração 
de um trabalho final como forma de aplicar o que foi aprendido. 

Palavras-chave:Gênero textual. Folheto turístico. Língua estrangeira – Ensino. 

 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Aurelino Leal e Liceu Nilo Peçanha. Supervisor: Patrícia Ruel de 

Oliveira. 
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ÁREA IV – ESPANHOL                           2013 

O uso do cinema na sala de aula e o trabalho com os gêneros textuais 

Patrícia Araújo Ferreira Cabral1 

Este trabalho tem por objetivo promover o uso de filmes de cinema na sala de aula, além de 
fomentar um ensino mais significativo da língua estrangeira, através do trabalho com os gêneros 
textuais. A partir de toda aprendizagem adquirida durante o PRD, montou-se um material didático 
para o trabalho com filmes em sala. Um material que possa ser utilizado também por outros 
professores para a elaboração de suas aulas. O motivo para sua criação foi o fato de o Colégio 
Estadual Raul Vidal, minha instituição de origem, estar vivenciado um problema muito sério em 
relação às drogas. Por isso, foi organizado um projeto interdisciplinar para que todos 
trabalhassem com esta temática. Elegi o trabalho com o vídeo por ser um recurso que atrai muito 
mais atenção do aluno. O filme escolhido para o desenvolvimento da atividade foi “María llena 
eres de gracia”. O intuito desta atividade era levar o aluno a uma construção de um pensamento 
crítico para criação de um discurso próprio, além de promover aulas mais dinâmicas e atrativas. 
A fundamentação teórica para elaboração deste material teve como base a leitura do livro Como 
usar o cinema na sala de aula, de Marcos Napolitano (2013) e de diversos artigos encontrados 
na internet sobre o tema. Durante a aplicação do material, os alunos participaram e colaboraram 
de forma muito positiva e construtiva de todas as tarefas propostas. Este projeto levantou uma 
discussão muito relevante e de imensurável valor para o contexto escolar daquele momento, pois 
os alunos aprenderam e refletiram muito sobre o tema proposto. 

Palavras-chave: Filmes de cinema. Gêneros textuais. Educação participativa. Construção do 

pensamento crítico. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Raul Vidal. Supervisor: Patrícia Ruel de Oliveira. 
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ÁREA IV – INGLÊS 2013 

Afetividade e o processo de ensino-aprendizagem de inglês na escola 
pública 

Sheila Maria do Carmo Silveira1

 

O presente Projeto Acadêmico Final é fruto de observação e reflexão sobre como laços de 
afetividade podem influenciar no processo de ensino-aprendizagem de inglês. Este trabalho tem 
por objetivo, portanto, observar e refletir, a partir das atitudes dos participantes (alunos e 
professora) sobre como a relação de companheirismo e afetividade podem contribuir para esse 
processo. Para isso, foram aplicadas atividades em três turmas de nono ano do ensino 
fundamental e em duas turmas de primeiro ano do ensino médio de uma escola pública estadual. 
Como embasamento teórico para discussão deu-se destaque às publicações de Morin (2009), 
Kuschinir (2003), Gimenez (2009) e Paiva (2009). Os resultados alcançados parecem mostrar 
que a relação de afeto e respeito mútuo em sala de aula podem contribuir para que o aluno 
perceba a escola como um ambiente em que se pode sentir à vontade para desenvolver suas 
habilidades e consciência crítica de modo autônomo, além de buscar sua própria identidade. 

Palavras-chave:Afetividade. Respeito mútuo. Ensino de inglês. Autonomia. 

 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual João Santos Souto. Supervisor: Cristiane Pereira Cerdeira. 
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ÁREA IV – INGLÊS                            2013 

Jogos didáticos e compreensão leitora: o uso de atividades lúdicas no 
aprendizado de língua inglesa 

Luciana Pedroza de Carvalho1

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma descrição detalhada de atividades relacionadas a 
práticas docentes, na Educação Básica, realizadas a partir do Programa de Residência Docente 
do Colégio Pedro II/2013. Serão destacadas as atividades e procedimentos metodológicos 
utilizados com alunos da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Mário Tamborindeguy, 
priorizando a habilidade leitora e o uso de atividades diferenciadas e lúdicas. Acredita-se que tal 
metodologia desperta maior interesse nos alunos, facilita seu aprendizado e desenvolve, na 
maioria deles, o gosto pela língua inglesa. Em outras palavras, pretende-se avaliar a utilização 
de recursos lúdicos com a finalidade de se promover o desenvolvimento da compreensão leitora 
e, com isso, ter subsídios para verificar os benefícios que tal metodologia proporciona à interação 
dos agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho está teoricamente 
embasado em ANTUNES (2003), ALMEIDA (1998), TEIXEIRA (1995), ALMEIDA (2012), 
FREINET (1978), dentre outros. 

Palavras-chave:Atividades lúdicas. Leitura. Ensino-aprendizagem. EFL. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Mário Tamborindeguy. Supervisor: Mônica de Souza Coimbra 



  P á g i n a  | 97 
 

 
      

ÁREA IV – INGLÊS                            2013 

Mídias na escola e a construção das identidades discentes 

Jupira Gomes Macieira Paes1

 

Este trabalho apresenta a recriação de uma experiência com o uso das mídias na escola estadual 
do Ensino Médio na cidade do Rio de Janeiro. Realizado em 2013, esse trabalho visa refletir 
acerca de dados gerados a partir de um projeto, lúdico e transdisciplinar, em língua estrangeira, 
para entender de que maneira a construção das identidades em aulas de inglês pode acontecer. 
Para isso, apoiou-se em abordagens que consideram como mídias todo equipamento 
tecnológico facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Constatou-se que alunos e 
professores tendem a respeitar e aceitar o trabalho realizado desta forma ao compreenderem 
seu impacto no grau de interesse e dedicação dos alunos durante as atividades desenvolvidas. 
Os resultados apresentados possibilitam concluir que esta atividade é relevante para a aquisição 
de conhecimento em língua estrangeira e poderá contribuir para a reflexão acerca das práticas 
docentes nas escolas públicas, especificamente, municipais e estaduais. 

Palavras-chave: Tecnologia. Mídia. Identidade. Aulas de inglês. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Novaiss.Supervisor: Cristiane Pereira Cerdeira. 
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O uso de novas tecnologias como elemento facilitador no ensino de 
língua inglesa nas escolas públicas 

Andréa Pereira Corrêa1

 
Elaine Aparecida de Souza Pereira2

 

Este trabalho apresenta uma proposta sobre o uso de novas tecnologias como ferramenta 
facilitadora no ensino de Língua Inglesa para turmas do Ensino Médio nas escolas públicas. Este 
estudo tem por objetivo, portanto, apresentar algumas atividades feitas em sala de aula com 
vistas a tecer reflexões sobre o uso de ferramentas tecnológicas em aulas de inglês. A partir de 
uma revisão da literatura sobre a aplicação de novas tecnologias no ensino de línguas, buscou-
se também: (1) resumir as etapas da evolução histórica da aprendizagem de línguas mediada 
por computador, (2) apontar ferramentas disponíveis na internet que possam auxiliar o professor 
na elaboração de material didático, e (3) lançar mão de um blog para auxiliar docentes e 
discentes em suas aulas. Com embasamento teórico para a discussão de novas tecnologias, 
deu-se destaque para as publicações de Franco (2010), Leffa (2011), Dias (2013) e Santos 
(2013). A interpretação dos dados, que foram gerados por meio de atividades e avaliações 
diversificadas com turmas do Ensino Médio, indica que a quantidade de contribuições 
pedagógicas propiciadas pelo uso de recursos tecnológicos supera as eventuais limitações das 
escolas públicas estaduais e promove oportunidades significativas de aprendizagem e de 
reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem tanto para alunos quanto para o professor 
que precisa se atualizar constantemente. 

Palavras-chave:Ensino de Inglês. Novas tecnologias. Blog. 

 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Supervisor: Cristiane Pereira Cerdeira. 

 
2 Instituição de origem: Colégio Estadual Alice Paccini Gélio. Supervisor: Cristiane Pereira Cerdeira. 
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ÁREA IV – INGLÊS                            2013 

O uso de textos literários na formação de leitores críticos em aulas de 
inglês do ensino médio 

Lilian Tavares Lobato Valverde1

 

O presente trabalho descreve atividades com textos literários em inglês as quais foram aplicadas 
numa turma do 2º ano do Ensino Médio de uma escola estadual do Rio de Janeiro. Busca-se 
refletir sobre a formação de cidadãos críticos a partir da leitura de gêneros literários como o 
poema, a fábula e o conto. Sendo assim, investiu-se na elaboração de atividades com o potencial 
de fomentar reflexões sobre os textos lidos e de ampliar o universo linguístico e cultural dos 
educandos. Essas atividades foram norteadas por princípios do letramento crítico e, como 
embasamento teórico para discussão acerca desse conceito, deu-se destaque para Tílio (2012), 
Mattos (2010) e Valério (2010). Os resultados preliminares foram conseguidos através da análise 
qualitativa dos dados, gerados por meio de um levantamento das opiniões dos alunos, e apontam 
para um maior engajamento dos mesmos nas aulas, refletindo e opinando sobre os temas 
abordados nos textos. 

Palavras-chave: Inglês. Ensino médio. Textos literários. Letramento crítico. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP 404 Clarice Lispector. Supervisor: Cristiane Pereira Cerdeira. 
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ÁREA IV – INGLÊS                            2013 

Utilização do gênero letra de música para aprofundamento das questões 
de leitura crítica, elaboradas a partir da memória do Colégio Estadual 

Antônio Houaiss 

Claudia Garcia Gonçalves1

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma apostila elaborada a partir da proposta de se utilizar 
o lúdico para aprimorar os procedimentos de trabalho com a habilidade de leitura, na sala de 
aula de inglês como língua estrangeira. As atividades aqui apresentadas são focadas no trabalho 
de leitura crítica e no gênero textual letra de música. A escolha das letras seguiu a perspectiva 
de desenvolvimento do pensamento crítico. As músicas foram selecionadas a partir de cinco 
temas distintos – “Feminismo”, “Amizade”, “Decepção”, “Racismo” e “Amor” -, os quais são 
comuns nos livros didáticos do EM. As músicas escolhidas são parte da memória do CE 
ANTÔNIO HOUAISS. Este trabalho pretende, assim, discutir as vantagens de usar a música na 
sala de aula, não apenas para o entretenimento e relaxamento do professor e dos alunos, mas 
também para o aprendizado da língua inglesa, propriamente dito, no que se refere à prática das 
habilidades de compreensão oral e de compreensão leitora.  

Palavras-chave: Leitura crítica. Memória. Música. Ensino médio. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisor: Mônica de Souza Coimbra. 
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ÁREA V – GEOGRAFIA2013 

O ensino da cartografia na escola: uma experiência através de novas 
práticas pedagógicas 

Natália Araújo de Menezes1

 

A cartografia está intimamente ligada ao aspecto geográfico, uma vez que apresenta-se como a 
forma de representação, no plano, dos diferentes fenômenos analisados pela ciência geográfica. 
Em função disso, o tema em tela possui uma grande importância, estando presente no conteúdo 
programático de Geografia ao longo de toda Educação Básica. Este estudo possui como objetivo 
principal explicitar as atividades práticas e os resultados obtidos através de experiências 
vivenciadas em turmas de primeiro ano do Ensino Médio da rede estadual do Rio de Janeiro. 
Para tal, foram pensadas e aplicadas novas práticas pedagógicas utilizando recursos manuais, 
como a confecção de mapas mentais e projeções; e recursos tecnológicos, como a ferramenta 
Google Earth. 

Palavras-chave:Cartografia. Mapas mentais. Google Earth. Projeções. Geografia. 

 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP 026 São Vicente de Paula. Supervisor: Marcos Antônio da Costa Santos. 
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ÁREA V – GEOGRAFIA                           2013 

Estudo dos processos migratórios a partir das histórias de vida dos 
estudantes 

Raphael Abieri Brandão1

 

O currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro no 7º ano do ensino fundamental traz como 
conteúdos básicos de geografia para serem abordados, os conceitos de região e migração. O 
trabalho é fruto de uma pesquisa sobre a origem das famílias dos alunos dos 7º e 8º anos do 
ensino fundamental do Colégio Estadual Cel. João Tarcísio Bueno fazendo uma relação entre a 
região de maior índice migratório dos familiares dos alunos com os motivos que os levaram a 
sair do seu local de origem. Foram coletados e tabulados dados juntamente com a disciplina de 
Matemática, transformando-os em gráficos. Em aula interdisciplinar, os gráficos ajudaram no 
ensino de porcentagem (que faz parte do conteúdo de matemática da mesma série) e ao mesmo 
tempo ilustraram cada item abordado na pesquisa, considerando fatores como trabalho, 
educação e renda. Foi possível verificar que ao iniciar o conteúdo curricular partindo de 
problemáticas reais do cotidiano dos alunos desenvolvem-se aulas mais dinâmicas, com 
estudantes mais interessados, participativos e questionadores, pois foi feito um vínculo entre o 
conteúdo dado e a vida do aluno. Eles puderam perceber como os fatores citados anteriormente 
estão intrinsecamente ligados à importância na vida da população de um modo geral. 

Palavras-chave: Migração. Trabalho. Renda. Migrações inter-regionais (nordeste e sudeste). 

Interdisciplinaridade – Geografia e Matemática. Cotidiano escolar. 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Cel. João Tarcísio Bueno. Supervisor: Miguel Tavares Mathias. 
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ÁREA V – GEOGRAFIA                           2013 

A identidade social do Colégio Estadual Antônio Houaiss: uma visão 
crítica da instituição a partir do conceito geográfico de lugar 

Patrícia Batista Melo Lopes1

 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a relação entre a identidade social do Colégio 
Estadual Antônio Houaiss, através de uma visão crítica da instituição, utilizando o conceito 
geográfico de lugar. O trabalho teve por objetivo descobrir como o sentimento coletivo dos 
estudantes do colégio construiu um significado próprio para este lugar, do ponto de vista da 
Geografia. A justificativa para o desenvolvimento deste trabalho é a verificação nas relações 
cotidianas da desvalorização do Colégio no imaginário e no discurso dos estudantes frente a 
outros colégios públicos do estado do Rio de Janeiro. Para o desenvolvimento desse trabalho 
foram desenvolvidas pesquisa teórica - a respeito dos conceitos de espaço e lugar, no âmbito 
geográfico, assim como o papel da escola - além de pesquisa de campo, realizada com os alunos 
das turmas 1011 e 3005 do Colégio Estadual Antônio Houaiss. Essas turmas foram escolhidas 
porque se mostraram receptivas a participação no projeto, e por fornecerem um diagnóstico mais 
preciso sobre a relação destes com o lugar, já que a turma de 1º ano traria perspectivas dos 
alunos, e a turma de 3º ano traria o relato do que tinha dado certo ou não. Para tanto, foi 
produzido um questionário onde estavam listadas as seguintes variáveis: infraestrutura; limpeza 
da escola; quantidade de funcionários; tratamento cordial para com todas as pessoas; 
disponibilidade de material para alunos (livros); canal de diálogo dos alunos com a direção da 
escola; carga programática oferecida pela escola; dias letivos cumpridos na escola. E 
consideraram responder as seguintes questões: Qual o principal papel do Colégio Estadual 
Antônio Houaiss atualmente? Qual deveria ser o principal papel do Colégio Estadual Antônio 
Houaiss atualmente? Qual a sua perspectiva ao terminar o Ensino Médio no Colégio Estadual 
Antônio Houaiss? A formação do caráter do aluno, a cidadania e os valores sociais estão 
embutidos na construção do sentido de pertencimento ao lugar. Acreditamos que enquanto eles 
enxergarem o colégio como local apenas de convívio social, essa formação estará prejudicada. 
Mas à medida que os alunos virem ao colégio como local de aprendizagem, e caminho para 
crescimento pessoal, a relação destes com o colégio será cada vez mais harmoniosa, o que trará 
benefícios futuros não só para os alunos de hoje, como para os próximos que virão. A escola 
poderá voltar ao patamar de referência de colégio “forte”, onde imperam a qualidade de ensino, 
a diversidade, a tolerância, o respeito, a disciplina e a formação cidadã. 

Palavras-chave:Geografia – Estudo e ensino. Identidade social. Colégio Estadual Antônio 
Houaiss. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisor: Miguel Tavares Mathias. 
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ÁREA V – GEOGRAFIA                           2013 

Imbariê - Água suja porque? 

Louise Ramalho de Magalhães1

O presente trabalho consiste em projeto de educação ambiental realizado no Colégio Estadual 
Fernando Figueiredo, em Imbariê, Duque de Caxias, e idealizado como produto acadêmico final 
do Programa de Residência Docente - PRD do Colégio Pedro II. O distrito de Imbariê, local de 
moradia dos alunos de 6º ano do Ensino Fundamental escolhidos como público alvo deste 
projeto, consiste em uma franja urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro e sofre com o 
abandono típico das periferias brasileiras. Está circunscrito em zona de sacrifício ambiental, 
devido aos graves danos provocados pela intensa atividade industrial desenvolvida na região e 
sua população de baixa renda e pouco instruída não possui valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Neste 
contexto, o projeto Imbariê - Agua suja por quê? Foi desenvolvido a partir da perspectiva que vê 
na geografia escolar um instrumento de conscientização ambiental e mitigação de impactos. 

Palavras-chave:Geografia - Estudo e ensino. Água - Poluição. Educação ambiental. Imbariê - 
Duque de Caxias (RJ). 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Fernando Figueiredo. Supervisor: Miguel Tavares Mathias. 
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ÁREA V – GEOGRAFIA                           2013 

Projeto (re)conhecendo o Estado do Rio de Janeiro através de roteiros 
geográficos 

Rodrigo dos Santos Borges1

 

O trabalho que segue é um relato de prática pedagógica baseada nos trabalhos de campo, 
considerados aqui como ferramenta fundamental para o desenvolvimento da Geografia e 
instrumento de grande valia para a compreensão dos conceitos geográficos na prática. 
Fundamentado no conceito de região como relacionado à diferenciação de áreas, trabalhou-se 
com a divisão regional oficial do Estado do Rio de Janeiro como base de discussão acerca da 
Geografia do Estado do Rio de Janeiro, complementando na prática os conteúdos referentes ao 
currículo mínimo oficial da SEEDUC. Os resultados foram avaliados através das atividades 
didáticas propostas aos alunos participantes e os conceitos trabalhados são ilustrados durante o 
texto por fotografias feitas pelo grupo de trabalho do projeto, ou seja, alunos e professores. 

Palavras-chave:Trabalhos de campo. Geografia do Estado do Rio de Janeiro. Região. 
Conceitos geográficos. 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Professora Ruth Taldo França. Supervisor: Miguel Tavares 

Mathias. 
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ÁREA V – GEOGRAFIA                           2013 

Viajando pela geografia do filme “Diários de motocicleta” 

Robson Leonardo Carvalho dos Santos1

 

Como trabalhar a Geografia de forma que esta seja atraente para os alunos? Talvez esta seja 
uma das maiores questões que se colocam para os profissionais da educação nos dias atuais. 
A utilização de mecanismos variados para despertar o interesse dos discentes é fundamental na 
ciência geográfica, em se tratando de uma área do conhecimento tão vasta. Eis que o uso do 
vídeo e do cinema como recurso pedagógico em sala de aula vem a auxiliar este processo, sendo 
importante ferramenta para análise do assunto em questão, assim como também um detonador, 
um ponto de partida para outras práticas e projetos no âmbito escolar. O ano a ser trabalhado é 
o 8º ano do segundo segmento do ensino fundamental, cujo assunto por todo ano letivo é o 
continente americano. Dessa forma, o filme “Diários de motocicleta” surge como alternativa para 
trabalhar os vários aspectos no continente latino americano, mais especificamente a América do 
Sul, buscando formas mais dinâmicas e atrativas para os alunos da rede pública estadual de 
ensino 

Palavras-chave:Geografia. Pedagogia. Vídeo. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Santos Dias. Supervisor: Marcos Antônio da Costa Santos. 
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ÁREA V – HISTÓRIA2013 

Ensaio de proposta metodológica para a utilização das redes sociais no 
ensino de História 

Roberto Farias Silva1

 

O presente relatório apresenta as considerações iniciais do Produto Acadêmico do Programa de 
Residência Docente do Colégio Pedro II, que tem como objetivo o desenvolvimento de proposta 
metodológica para utilização das redes sociais no ensino de História de maneira integrada e 
complementar ao Ensino Médio Regular da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: História – Estudo e ensino. Redes sociais. Tecnologias educacionais. Ensino 

auxiliado por computador. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP Maria Werneck de Freitas. Supervisor: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida. 
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ÁREA V – HISTÓRIA                           2013 

História, memória e pesquisa: o uso da História como resgate da 
identidade e da memória de alunos do ensino médio do Colégio Estadual 

Antonio Houaiss 

Renata Reis Chiossi1

 

O seguinte trabalho tem como objetivo apresentar e debater as experiências de um projeto de 
pesquisa desenvolvido em sala de aula, envolvendo História Oral e História Regional, junto com 
alunos de 1º ano do Ensino Médio do Estadual Antonio Houaiss, localizado no Méier. Além disso, 
busca também relatar as consequências do projeto para que sirva de modelo para outros 
professores ao desenvolverem projetos utilizando as narrativas no processo de ensino-
aprendizagem. 

Palavras-chave:História oral. História regional. Patrimônio histórico. Educação. Ensino de 

História. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Antonio Houaiss. Supervisor: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida. 
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ÁREA V – HISTÓRIA                           2013 

Identidade/Diferença: uma experiência didática em turmas do Programa 
de Autonomia 

Autor: Paulo Vinicius Figueiredo dos Santos 

Supervisor: Maria Eulália do Carmo Ferreira 

Instituição de origem: Colégio Estadual Mem de Sá 

 

 

 

  



  P á g i n a  | 110 
 

 
      

ÁREA V – HISTÓRIA                           2013 

Revistas ilustradas na Escola Municipal Padre Hugo Montedônio Rego a 
partir da produção cronística de Olavo Bilac 

Thiago Roza Ialdo Montilha1

 

O presente trabalho tem como proposta o encaminhamento dos alunos do nono ano de nossa 
unidade de origem à produção de uma revista ilustrada, voltada à assuntos pertinentes à 
comunidade escolar e ao bairro em que vivem. O contato com a produção cronística veiculada 
pelo intelectual Olavo Bilac na imprensa da Belle Époque, a respeito das camadas populares 
brasileiras, constitui-se nosso ponto de partida, tendo em vista a atualidade de diversas temáticas 
intrínsecas à sua abordagem e sem dúvida ainda muito comuns à realidade do alunado envolvido 
na proposta. 

Palavras-chave:Bilac, Olavo, 1865-1918. Escola Municipal Padre Hugo Montedônio Rego. 

História – Estudo e ensino. Crônicas brasileiras. Produção textual. 

 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Professora Antonieta Palmeira. Supervisor: Maria Eulália do 

Carmo Ferreira.  
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ÁREA VI – SOCIOLOGIA2013 

Estado e movimentos sociais na atualidade: quando os alunos 
compreendem exatamente o que é teoria e prática 

Autor: Letícia Bezerra de Lima 

Supervisor: Afrânio de Oliveira Silva 

Instituição de origem: Colégio Estadual de Magé 
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ÁREA VI – SOCIOLOGIA                           2013 

Formas de violência sob a perspectiva sociológica: experiência didática 
no ensino médio 

Luciana Gomes Ferreira1

Este trabalho apresenta uma prática de ensino-aprendizagem da disciplina Sociologia no ensino 
médio, estruturada em função da necessidade de adequação dos saberes acadêmicos para 
alunos desse segmento. Tal prática aborda o conteúdo Formas de violência e criminalidadee 
está baseada em atividade de pesquisa exploratória e bibliográfica. Seu público-alvo foram 
estudantes do 3º ano do Ensino Médio. O exercício proposto solicitou que os educandos 
realizassem uma pesquisa sobre um tópico específico, correspondente a uma determinada 
manifestação da violência no Brasil, e, posteriormente, produzissem um cartaz resumindo as 
informações coletadas e expusessem suas reflexões sobre o tema de forma criativa. As 
orientações para realização dessa atividade foram explicadas em aula e disponibilizadas em um 
roteiro distribuído aos alunos. Quanto à produção criativa, estabeleceu-se somente que esta 
deveria ser original, conferindo autonomia para que os discentes escolhessem sua forma de 
expressão. O exame daquelas apresentações aponta que os educandos, por meio da pesquisa 
requisitada, foram capazes de construir uma compreensão ampliada das manifestações da 
violência no Brasil contemporâneo. Identificando diversos aspectos referentes a cada uma delas, 
os alunos puderam conhecer em profundidade temas que lhes eram pouco familiares e construir 
uma visão problematizadora de assuntos conhecidos superficialmente – desnaturalizando certas 
ideias equivocadas ou parciais que o senso comum reproduz sobre as violências em nossa 
sociedade. A demanda de uma produção criativa proporcionou que educandos com dificuldades 
no aprendizado de Sociologia mobilizassem os conhecimentos em linguagens que dominavam 
melhor. Desse modo, eles mostraram entendimento mais aprofundado dos conhecimentos 
mobilizados por aquela disciplina escolar e capacidade de comunica-lo de forma inteligível e 
interessante a outras pessoas. A produção criativa também despertou o interesse dos alunos 
nas apresentações dos demais grupos. Foi possível constatar que a aplicação da estratégia 
didático-pedagógica examinada estimulou o desenvolvimento de processos de ensino-
aprendizagem coletivos, menos centrados na figura do docente. A pesquisa auxiliou a 
compreensão e análise do fenômeno social da violência pelos membros de cada grupo. Os 
cartazes e apresentações realizadas pelos educandos operaram como meios de comunicação 
das informações pesquisadas e selecionadas por estes. A estratégia didático-pedagógica aqui 
relatada buscou incentivar o desenvolvimento de diversas competências: atitudinais, 
procedimentais e conceituais. O incentivo ao desenvolvimento de distintas competências serviu 
para a construção de um conhecimento complexo. 

Palavras-chave:Ensino de Sociologia. Violência. Pesquisa. Competências. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Visconde de Cairu. Supervisor: Silzane de Almeida Carneiro. 
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ÁREA VI – SOCIOLOGIA                           2013 

A produção de “Corpos Dóceis”: reflexões e apontamentos sobre seu uso 
na prática docente 

Pedro Luiz Amaral Pereira1

Entre os meses de setembro a novembro de 2013, foi realizada, na turma de 3º ano do ensino 
médio do Colégio Estadual Professora Evangelina Soares de Moura, uma proposta de ensino 
aprendizagem focada na observação e análise do papel da Escola no que diz respeito à 
“docilização” de corpos e mentes para o mercado de trabalho. O objetivo era construir uma 
reflexão crítica sobre o uso das instituições de ensino na preservação de uma ordem social 
pautada na segregação e na diferenciação entre alunos pobres e marginalizados e ricos e de 
“boa família”. Os debates e reflexões feitos sobre o tema resultaram num vídeo, pensado e 
editado na forma de videoclipe, em que se procura demonstrar valores e regras, ditos como 
“corretos” pela Escola. 

Palavras-chave:Sociologia. Ensino. Escola pública. Mecanismos de exclusão. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Evangelina Soares de Moura. Supervisor: Silzane de Almeida 

Carneiro. 
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ÁREA VI – SOCIOLOGIA                           2013 

Trabalho escravo contemporâneo no Brasil: reflexões sobre alguns 
processos de degradação da dignidade humana 

Autor: Joice Silviano Paula Garcia 

Supervisor: Silzane de Almeida Carneiro 

Instituição de origem: Colégio Estadual Olga Benário Prestes 
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ÁREA VI – SOCIOLOGIA                           2013 

“A violência começa quando a gente nasce”: uma reflexão sobre os 
processos de violência nas regiões periféricas da cidade do Rio de 

Janeiro 

Patrícia Soares Vieira de Araújo1 

O presente trabalho surge como fruto do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, 
ano de 2013. Após um ano de atividades que se estruturam entre: Formação Continuada, 
Setores Administrativos e Pedagógicos e Atividade Docente coube a cada professor residente a 
construção de um produto acadêmico-pedagógico relacionado à prática docente e aplicado na 
instituição de origem. O resultado foi a escolha do tema violência e criminalidade, assunto 
abordado nas turmas da 3ª série do Ensino Médio da rede Estadual de Educação. A partir do 
tema foi possível estabelecer um recorte que buscou atender as propostas contidas nas OCNs, 
ou seja, olhar desnaturalizado que permitisse ao aluno não apenas o estranhamento do seu 
cotidiano, mas também uma análise aprofundada no tema. O subtema escolhido desigualdade 
social e violência permitiu uma ênfase no processo de criminalização da pobreza e a noção de 
cidadania. Para tanto, foram utilizados vídeos e reportagens produzidos pela mídia 
institucionalizadas e também novas mídias “alternativas” para enriquecimento do debate. Junto, 
textos de apoio ajudaram a conceituar e analisar os fenômenos sociais. Ao final a turma produziu 
um material dessa análise. 

Palavras-chave:Violência. Desigualdade social. Cidadania. 

 

 
 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual irmã Dulce. Supervisor: Silzane de Almeida Carneiro. 
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ÁREA VI – SOCIOLOGIA                           2013 

“Violência e criminalidade”: contextualizando conceitos com o cotidiano 
dentro e fora do espaço escolar no Estado do Rio de Janeiro 

Autor: Bruno Drumond Rangel Campos 

Supervisor: Afrânio de Oliveira Silva 

Instituição de origem: Colégio Estadual Santos Dias 
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ÁREA VII – ARTES VISUAIS2013 

O encontro com obras de arte: a pintura no primeiro segmento do ensino 
fundamental 

Marcele Rodrigues da Silva1

 

O presente estudo apresenta uma proposta de pesquisa na qual a imagem assume destaque no 
Ensino de Arte, e a prática de apreciação de obras de uma escola da rede municipal do Rio de 
Janeiro. Sendo assim, o objetivo principal deste estudo é o desenvolvimento da percepção 
sensível e da imaginação criadora, ambos de fundamental importância para o processo de ensino 
aprendizagem dos alunos no início da vida escolar, principalmente no período de aquisição dos 
códigos da leitura e da escrita. 

Palavras-chave:Ensino de Arte. Ensino fundamental. Pintura. Leitura de obras de arte. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Lopes Trovão. Supervisor: Greice Cohn. 
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ÁREA VII – ARTES VISUAIS                                                                        2013 

Meditação laica educacional: contribuições de uma prática na escola de 
horário integral 

Grasiella Martins Pereira1 

O presente estudo vem apresentar uma proposta da pesquisa participante onde a prática da 
meditação laica educacional, que foi desenvolvida pela professora de educação física do Colégio 
Pedro II, prof. Claudiah Maria de Luca (Claudiah Rato), se torna oficina curricular de uma turma 
de 8º ano de Ensino Fundamental de uma Escola da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Sendo 
assim, o objetivo principal deste estudo é apresentar a prática da meditação aos alunos e 
identificar os benefícios que tal prática contribuiu para este grupo. A amostra foi composta pela 
turma 802 de horário integral do CIEP 418 Antonio Carlos Bernardes Mussum, que possui doze 
alunos e aplicou-se três questionários. O primeiro, destinado a professores para identificar o perfil 
comportamental da turma, conhecer e conceituar algumas das problemáticas existentes. O 
segundo foi aplicado aos alunos com um mês de prática da meditação laica educacional, onde 
se objetivava identificar a compreensão e os benefícios atribuídos a tal prática. O terceiro 
questionário, foi aplicado três meses depois aos mesmos professores, com o objetivo de verificar 
os benefícios de tal prática sobre a ótica dos professores. Todos os questionários foram 
formulados com perguntas abertas (ALMEIDA, 2012) e sua análise qualitativa foi realizada de 
acordo com as recomendações de Martins e Bicudo (2005), denominada de análise contextual o 
reducionismo. Os resultados indicam que, por parte dos alunos, a grande maioria compreende a 
maior meditação como um estado de relaxamento e alívio das tensões, mas também citaram que 
meditar é prestar atenção em si. Quando aos benefícios de tal prática identificamos nas 
respostas dos alunos: relaxamento, alívio de tensões e atenção. E nas respostas dos professores 
identificamos uma unanimidade quanto a uma “melhora significativa” da turma e identificamos 
novos fatores positivos como alunos mais participativos, mais tolerantes e flexíveis, mais seguros 
e confiantes. Esses fatores identificados pelos professores nos fazem acreditar num 
amadurecimento emocional. Contudo, a prática da meditação laica educacional vem atrelada a 
inúmeros benefícios que estão ligados ao autoconhecimento, capacidade esta que nos possibilita 
a valorizar mais a própria vida e aumentar a autoestima. 

Palavras-chave: Educação. Ensino. Meditação laica. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP 418 Antônio Carlos Bernardes Mussum. Supervisor: Claudia Maria de Luca. 



  P á g i n a  | 119 
 

 
      

ÁREA VII – ARTES VISUAIS                                                                        2013 

Museu e escola: novas releituras 

Vânia Maria Lopes de Abreu1

 

Este trabalho traz um relato do projeto Museu e Escola: novas releituras, da disciplina de Artes 
Visuais, aplicado à turma 921, do 9º ano de escolaridade do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal Jorge Ayres de Lima. Este projeto é parte das ações pedagógicas do Programa de 
Residência Docente do Colégio Pedro II e foi supervisionado pela professora Greice Cohn e nele 
buscamos, a partir dos métodos de ensino-aprendizagem da arte propostos na Abordagem 
Triangular, apresentar aos alunos o trabalho de três artistas que participaram de exposições 
recentemente na cidade do Rio de Janeiro. Os artistas escolhidos foram Beatriz Milhazes 
(exposição Meu Bem), Sebastião Salgado (exposição Gênesis) e Alexandre Mury (exposição 
Fricções Históricas). Como a própria Abordagem Triangular propõe, a obra dos artistas é 
apresentada juntamente com a contextualização histórica e com uma proposta de prática criativa. 
Ao final, temos ainda uma reflexão sobre as ações realizadas, visando um aprimoramento na 
prática docente. 

Palavras-chave: Artes – Estudo e ensino. Obras de arte. Fotografia. Abordagem triangular. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Jorge Aires de Lima. Supervisor: Greice Cohn. 
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ÁREA VII – ARTES VISUAIS                                                                        2013 

Um novo olhar para a arte contemporânea 

Sandra Gomes da Silva1

 

A presente pesquisa se concentra no estudo do ensino da Arte Contemporânea e decorre do 
reconhecimento do enfrentamento com dificuldades no desenvolvimento das práticas, teorias e 
metodologias pedagógicas no meu dia-a-dia de trabalho. Esse estudo foi elaborado a partir dos 
ensinamentos obtidos no Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II e aplicado nas 
turmas 901 e 903 do Colégio Estadual Vinicius de Moraes, localizado na Vila Operária, Duque 
de Caxias/RJ. 

Palavras-chave: Ensino da arte. Arte contemporânea. Mudança. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Vinicius de Moraes. Supervisor: Greice Cohn. 
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ÁREA VII – ARTES VISUAIS                                                                        2013 

Redescobrindo, reaprendendo, desaprendendo e motivando o ensino da 
Arte 

Autor: Vera Lúcia Fernandes Sellanes 

Supervisor: Greice Cohn 

Instituição de origem: Colégio Estadual Alexander Graham Bell 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA2013 

Benefício da atividade física na melhora da qualidade de vida 

Autor: Jaqueline de Almeida e Silva 

Supervisor: Claudia Maria de Luca; Simone da Silva Salgado 

Instituição de origem: CIEP Brizolão 172 - Nelson Rodrigues 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                  2013 

Bola para o futuro: ressignificando as aulas de educação física do 
Colégio Estadual Profª. Alzira dos Santos Silva 

Flávio Barreto da Silva1 

O projeto Bola na Rede tenta ressignificar ou modificar as aulas de Educação Física no Colégio 
Estadual Profª. Alzira dos Santos da Silva. Motivar os alunos para que os mesmos tenham uma 
aula diferente das ministradas naquela escola era a prioridade, devido a este quadro foi 
programado um plano de curso que tem o handebol como eixo norteador. Através deste plano 
executamos diversas atividades “diferentes” para a escola, mas normais no âmbito da Educação 
Física. Tornar os alunos cada vez mais críticos para que possam no futuro pleitear melhores 
condições de aula e o objetivo. Atingir o objetivo total só poderei saber no decorrer dos anos, 
mas consegui que a turma 601 notasse que as suas aulas foram diferentes e mais prazerosas. 

Palavras-chave:Educação. Handebol. Crítico. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Profª Alzira dos Santos da Silva. Supervisor: Claudia Maria de 

Luca; Simone da Silva Salgado. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                  2013 

Futsal: contribuições da memória para a evolução do desporto 

Rodrigo Moreira Silva1 

Tal trabalho é um estudo em cima das regras do futebol de salão em confronto com as regras do 
futsal. Esse trabalho usou a memória do esporte para chegar até a estrutura atual do mesmo. 
Para confeccionar a proposta utilizei como embasamento teórico conceitos da pedagogia de 
projetos e uma abordagem progressista “crítica dos conteúdos”. Assim, a postura utilizada para 
se atingir uma melhor relação no processo de ensino aprendizagem foi a adotada por Magali 
(1998) onde “aprende-se participando, vivenciando sentimentos, tomando atitude diante dos 
fatos, escolhendo procedimentos para atingir determinados objetivos. Ensina-se não só pelas 
respostas dadas, mas principalmente pelas experiências proporcionadas, pelos problemas 
criados, pela ação desencadeada”. Nessa perspectiva, os alunos serão envolvidos em uma 
experiência educativa onde o processo de conhecimento está integrado às práticas. Deixam de 
ser apenas um “aprendiz” do conteúdo de uma área de conhecimento qualquer. É um ser 
humano que está desenvolvendo uma atividade complexa e que nesse momento está se 
apropriando, ao mesmo tempo, de um determinado objeto de conhecimento cultural e se 
formando como sujeito cultural. “Isso significa a impossibilidade de homogeneizar os alunos - 
desconsiderando sua história de vida, seus modos de viver, suas experiências culturais - e de 
dar um caráter de neutralidade aos conteúdos - desvinculando-os do contexto sócio-histórico que 
os cerca” (MAGALI, 1998). A amostra foi composta pelas turmas 1009, 1010, 1011, 2002, 2004 
e 2005, que possui em média 30 alunos por turma, aproximadamente e aplicou-se em três 
momentos. Os resultados e benefícios alcançados, foram justamente a mudança de postura dos 
alunos, quanto do professor em busca da formulação do conhecimento. O aluno como sujeito do 
processo de aprendizagem, onde a partir de um conhecimento prévio, o mesmo redescobre e 
aumenta sua gama de possibilidades e uma postura mediadora do professor, onde a função é a 
de promover o acesso do aluno aos conteúdos, ligando com experiências concretas deles e de 
outros, proporcionando uma análise crítica e uma educação mais democrática! Esses aspectos 
sem dúvida foram a tônica do projeto acadêmico. 

Palavras-chave:Educação. Memória. Futsal. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisor: Claudia Maria de Luca; Simone da 

Silva Salgado. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                  2013 

Meditação laica educacional: contribuições de uma prática de horário 
integral 

Grasiella Martins Pereira1 

O presente estudo vem apresentar uma proposta da pesquisa participante onde a prática da 
Meditação Laica Educacional, que foi desenvolvida pela professora de Educação Física do 
Colégio Pedro II, Prof. Claudia Maria de Luca (Claudia Rato), se torna oficina curricular de uma 
turma de oitavo ano de ensino fundamental de uma escola da rede estadual do Rio de Janeiro. 
Sendo assim, o objetivo principal deste estudo é apresentar a prática da meditação aos alunos 
e identificar os benefícios que tal prática contribui para este grupo. A amostra foi composta pela 
turma 802 de horário integral do CIEP 418 Antônio Carlos Bernardes Mussum, que possui 12 
alunos e aplicou-se três questionários. O primeiro, destinado aos professores para identificar o 
perfil comportamental da turma, conhecer e conceituar algumas das problemáticas existentes. O 
segundo foi aplicado aos alunos com mês de prática de Meditação Laica Educacional, onde se 
objetivava identificar a compreensão e os benefícios atribuídos a tal prática. E o terceiro 
questionário, foi aplicado três meses depois aos mesmos professores, com o objetivo de verificar 
os benefícios de tal prática sob a ótica dos professores. Todos os formulários foram formulados 
com perguntas abertas (ALMEIDA, 2012) e sua análise qualitativa foi realizada de acordo com 
as recomendações de Martins e Bicudo (2005), denominada de análise contextual por 
reducionismo. Os resultados indicam que, por parte dos alunos, a grande maioria compreende a 
meditação como um estado de relaxamento e alívio das tensões, mas também citaram que 
meditar é prestar atenção em si. Quanto aos benefícios de tal prática identificamos nas respostas 
dos alunos: relaxamento, alívio de tensões e atenção. E nas respostas dos professores 
identificamos uma unanimidade quanto a uma “melhora significativa” da turma e identificamos 
novos fatores positivos como alunos mais participativos, mais tolerantes e flexíveis, mais seguros 
e confiantes. Esses fatores identificados pelos professores nos fazem acreditar num 
amadurecimento emocional. Contudo, a prática da meditação laica educacional vem atrelada a 
inúmeros benefícios que estão ligados ao autoconhecimento, capacidade esta que nos possibilita 
a valorizar mais a própria vida e aumentar a autoestima. 

Palavras-chave:Educação. Ensino. Meditação laica. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP 418 Antônio Carlos Bernardes Mussum. Supervisor: Claudia Maria de Luca; 

Simone da Silva Salgado. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                  2013 

A percepção que os alunos do 4º e 5º ano da escola municipal São José 
tem sobre a meditação laica educacional, sua auto observação do 

seucomportamento e os possíveis benefícios dessa estratégia didático-
pedagógica para esses alunos 

Gabriela Maria Medeiros Conde1 

Esse trabalho foi realizado com o intuito da aplicação da técnica da meditação laica educacional 
como estratégia didático pedagógica. Teve como objetivo de verificar como os alunos iam se 
sentir após a prática da meditação para que pudessem fazer uma auto avaliação do seu 
comportamento e, ainda, para verificar quais os possíveis benefícios que essa prática traria para 
esses alunos. Inicialmente foram aplicadas três perguntas para os alunos do quarto e quinto ano 
e suas respostas foram abertas. As respostas dos alunos foram positivas, mostrando que se 
sentiram bem participando da meditação e que a maioria dos alunos tem consciência de que o 
seu comportamento ou o comportamento da turma pode melhorar. No último dia da aplicação da 
técnica foi realizada uma última pergunta aos alunos do quarto e quinto ano e suas respostas 
também foram abertas. E com suas respostas pude constatar que tiveram alguns benefícios com 
a prática, como: se sentirem mais tranquilos e relaxados, melhora no comportamento e na 
atenção, dentre outros. Dessa forma, podemos notar que a técnica da meditação laica 
educacional pode ter um efeito benéfico para os alunos no que estiver relacionado aos seus 
sentimentos, a uma tomada de consciência em relação as suas atitudes e até mesmo a melhora 
do seu comportamento e atenção nas aulas. 

Palavras-chave: Meditação laica. Ensino. Educação. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal São José. Supervisor: Claudia Maria de Luca. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL2013 

O desenvolvimento de habilidades de leitura e escritas através de 
projetos: análise e construção de um jornal 

Ana Luísa Antunes1

 

O presente trabalho visa apresentar resultados de um trabalho desenvolvido no âmbito do 
Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II destinado à área dos anos iniciais 
do ensino fundamental. Trata-se, então, da apresentação de um projeto de confecção de um 
jornal realizado em uma turma do segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental, 
composta de 32 alunos com idades entre 7 e 9 anos, de uma escola pública, de turno único, do 
município do Rio de Janeiro, em que objetivei desenvolver o trabalho de diferentes gêneros 
textuais no suporte textual jornal. Propondo como questão base: “como as crianças, que já são 
alfabetizadas, podem ampliar suas vivências de letramento a partir da apropriação de diferentes 
gêneros e suportes textuais? Tomei a experiência dos projetos realizados pelas turmas 
acompanhadas no PRD e as ideias de projetos sugeridos pela minha supervisora do Programa, 
durante nossos encontros de orientação, para potencializar o processo de construção do 
conhecimento por meus alunos durante a execução do projeto. 

Palavras-chave: Leitura. Compreensão na leitura. Escrita. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Jean Mermoz. Supervisor: Maria de Lourdes Teixeira Barros. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                       2013 

Escritas particulares, relatos compartilhados: o gênero diário - a escrita 
da professora e das crianças sobre o cotidiano e a prática 

Andréa Neves Souza Farias1

 

A apropriação da escrita e da leitura para além da instituição Escola é indispensável à cidadania 
e à vida em sociedade. Porém, esta instituição é um espaço fundamental para a aquisição das 
mesmas. Tomando a ideia da escrita e da leitura na perspectiva do discurso(SMOLKA, 1993), o 
professor passa a ser um mediador que viabiliza o surgimento de experiências mediante 
situações que propiciem espaços de diálogo, de produções escritas e de formação de leitores 
capazes de dominar as múltiplas formas de linguagem presentes no dia-a-dia. Este professor 
mediador também é capaz de levar o aluno a lidar com o erro, a construir suas próprias hipóteses 
a respeito do sentido do que lê e a assumir pontos de vista próprios para escrever a respeito do 
que vê, do que viu, do que sente, do que sentiu, do que ouve, do que ouviu enfim, do que vive e 
do que viveu em seu cotidiano, promovendo em seus textos um diálogo entre vida e escola. Este 
relato/pesquisa pretende investigar o uso do gênero textual diário e propor um trabalho com a 
escrita deste gênero, que geralmente tem como leitor o seu próprio escritor e normalmente é 
utilizado para anotar acontecimentos mais marcantes do cotidiano para ser lido posteriormente 
e relembrar fatos que possivelmente seriam esquecidos. Frequentemente é um instrumento de 
confissão dos seus donos, não sendo esta uma leitura compartilhada. No entanto, a proposta 
deste trabalho é de um diário coletivo, escrito pelos alunos, com leituras diárias compartilhadas 
com a turma e a professora. Esta proposta foi desenvolvida em duas turmas do 2º ano do Ensino 
Fundamental, em uma escola pública do município do Rio de Janeiro. A partir da leitura do livro 
“O diário secreto de Serafina”, foram criados “O diário da 1201” e “O diário da 1202”, com o 
objetivo de registrarem momentos que marcaram a rotina escolar de cada aluno. Estas turmas 
receberam tal proposta com muito entusiasmo e logo se iniciou uma aventura com as escritas 
dos grupos. 

Palavras-chave: Ensino fundamental - Estudo e ensino. Produção textual. Contação de 

histórias. Comunicação escrita. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Friedenreich. Supervisor: Flávia Assis de Carvalho. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                       2013 

A produção textual das crianças a partir das experiências da contação de 
histórias 

Hydêe Fabiano Pinheiro de Lima1

 

Este trabalho é apresentado como produto final para o Programa de Residência Docente do 
Colégio Pedro II, ano 2013 (PRD-2013), realizado para os anos iniciais do ensino fundamental. 
O produto ora apresentado descreve atividades realizadas com alunos do 1º ano, classe de 
alfabetização, em uma escola pertencente à rede do Município do Rio de Janeiro, localizada em 
área que atende a comunidades carentes de recursos socioeconômicos e que vivem em situação 
de risco. Muitos são os fatores dificultadores para alfabetização dessas crianças e o trabalho 
proposto, e aqui relatado, compreende a realização de atividades em sala de aula que buscavam 
tornar o processo de alfabetização mais prazeroso e eficiente. As atividades englobaram a 
contação de histórias como parte prioritária do processo de alfabetização e como ponto de 
partida para a escrita e a realização de novas leituras por parte dos alunos. Os resultados 
observados foram considerados bastante positivos, visto que, desde que esse trabalho começou 
a ser implementado, o desenvolvimento global dos alunos foi muito evidente, tanto em termos 
da alfabetização propriamente dita, quanto em fatores comportamentais e atitudinais, tais como 
o desenvolvimento de atitudes cooperativas, de autonomia, de responsabilidade e de expressão 
do pensamento crítico. 

Palavras-chave: Ensino fundamental - Estudo e ensino. Produção textual. Contação de 

histórias. Comunicação escrita. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP Hélio Smidt. Supervisor: Maria de Lourdes Teixeira Barros. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                       2013 

Propostas de intervenção no processo de construção da escrita de 
alunos do 1º ano do ensino fundamental 

Luciene Ramos Veríssimo1

 

Este trabalho consiste na apresentação do produto final elaborado para o Programa de 
Residência Docente do Colégio Pedro II (PRD-2013), a partir das observações e atividades 
realizadas durante o período de incursão na rotina das aulas de 1º ano do referido colégio. As 
atividades, também realizadas em turma do 1º ano, foram aplicadas em um CIEP da rede 
municipal do Rio de Janeiro, que atende a alunos de comunidades com baixo índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), o que em muito afeta a aprendizagem das crianças, dificultando 
seu processo de alfabetização. Visando atingir os alunos de forma mais eficaz em seu processo 
de construção da leitura e da escrita este produto consiste na realização de um rol de atividades 
com estes alunos, sempre orientadas a partir de seus conhecimentos prévios, das possibilidades 
de contextualização e em prol de uma aprendizagem mais significativa e prazerosa. Destaca-se 
que as atividades eram construídas e reconstruídas em função de análises da fase da escrita 
dos alunos e das reflexões da professora durante um processo interno de análise da própria 
prática. Os resultados obtidos foram considerados bastante positivos, com destaque para o fato 
de a maioria apresentar, ao final do ano letivo, a escrita alfabética, e para o fato de os alunos 
terem desenvolvido uma relação autônoma com a escrita, compreendendo seu valor 
comunicativo e, portanto, utilizando-a em sua função social. 

Palavras-chave: Ensino fundamental – Estudo e ensino. Escrita. Leitura. Aprendizagem. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP Hélio Smith. Supervisor. Maria de Lourdes Teixeira Barros. 



  P á g i n a  | 131 
 

 
      

ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                       2013 

Registros pessoais e em grupo das descobertas dos conceitos 
matemáticos 

Renata Santos Correa1 

A comunicação e o registro são recursos pouco utilizados nas aulas de Matemática. É através 
da comunicação que aluno e professor enriquecem seus conhecimentos, partilhando diferentes 
informações e tornando o ato de se comunicar uma atividade essencial no cotidiano escolar. A 
comunicação é uma ferramenta de integração, instrução e desenvolvimento que ajuda ao aluno 
a explorar seus conhecimentos prévios e os diferentes pontos de vista e a organizar seus 
pensamentos. Os registros preservam essa comunicação auxiliando o aluno sempre que 
necessário tornando a aprendizagem mais significativa, valorizando a voz e o modo de pensar 
do aluno, o que contribui para sua autonomia e emancipação. Dentro dessa proposta ofereço 
aos alunos a oportunidade de se comunicarem matematicamente, estimulando registros, 
debates, análises, jogos. Diferentes atividades que possam levá-los a construção do 
conhecimento através da comunicação, por onde eles poderão registrar suas conclusões e 
analisa-las com o grupo. Essa comunicação pode ocorrer na forma oral, escrita ou pictórica. 
Depois das atividades, tenho informações suficientes para a construção de um planejamento 
mais efetivo, pois ficam evidente as dúvidas e incompreensões que os alunos possam ter e, para 
eles, fica o registro da construção do seu conhecimento disponível para consulta sempre que 
acharem necessário, o que torna a busca mais eficiente, já que foi o próprio aluno quem construiu 
seu material de consulta através de atividades significativas, debates, situações ou jogos. A 
realização desse trabalho mostrou que a comunicação pode ser funcional do primeiro ao quinto 
ano, pois os alunos já carregam consigo uma noção matemática do seu dia a dia que ajudam na 
compreensão de certos conceitos. Basta que sejam estimulados a se comunicarem para o tabu 
“disciplina difícil” acabe, pois quanto mais desenvolverem a linguagem matemática melhor irão 
se comunicar para tirarem suas dúvidas e questionarem suas incompreensões. 

Palavras-chave: Ensino fundamental – Estudo e ensino. Matemática – Estudo e ensino. 

Conceitos matemáticos. Comunicação. 

 

 
 

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Friedenreich. Supervisor: Flávia Assis de Carvalho. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA 2014 

Adição e subtração de frações com denominadores iguais ou diferentes através 
de suas representações em papel quadriculado 

LiviaFontes de Azevedo1 

Neste trabalho apresento os resultados de uma experiência didática cujo objetivo foi verificar a viabilidade 
do ensino das operações de adição e subtração de frações com denominadores iguais e denominadores 
diferentes, através de atividades que desenvolvam as representações destasempapel quadriculado para 
que as regras operatórias já mencionadas, sejam percebidas pelos alunos sem a explicação prévia dada 
pelo professor. A experiência foi desenvolvida na Escola Estadual Praça da Bandeira na cidade de São 
João de Meriti, no bairro da Praça da Bandeira, em duas turmas de 6º ano do ensino fundamental segundo 
segmento, 601 e 602, sendo que na turma 601 há dois alunos com deficiência intelectual. Os métodos 
utilizados foram: elaboração das atividades, aplicação das atividades, correção das atividades e análise 
dos resultados. A conclusão da experiência aponta para o sucesso do processo ensino aprendizagemda 
adição e da subtração de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes através das 
representações destas no papel quadriculado. 

Palavras-chave:Frações. Adição. Subtração. Papel quadriculado. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Praça da Bandeira; Orientadora: Rachel Bergman Fonte 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

Atividades de construção e consolidação do conceito de função inversa segundo 
a proposta da teoria de resolução de problemas 

Roberto Alves da Costa Júnior1 

Este trabalho visa mostrar a importância da resolução de problemas como estratégia didática para o ensino 
da Matemática. O caminho escolhido para o desenvolvimento deste trabalho visou apresentar atividades 
de construção e consolidação dentro do conceito de Função Inversa, tendo como objetivo coletar 
informações que os diferentes pesquisadores do tema apresentam sobre esta temática e aplicá-las nas 
atividades com alunos do Ensino Médio Regular na disciplina Resolução de Problemas. Concluímos que 
não se pode programar ou mecanizar o ensino da resolução de problemas e que a aprendizagem só será 
significativa se alunos e professores se empenharem na construção dos seus conhecimentos, despertando 
o gosto pelo raciocínio independente. 

Palavras-chave:Resolução de problemas. Ensino da matemática. Função inversa. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Professora Marina Bento; Orientador: Daniel Felipe Neves Martins. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

O conceito de medida e o ato de medir: uma abordagem concreta 

Thiago Valladares da Silva1 

O estudo de volumes no ensino fundamental é marcado pela memorização de fórmulas. Os alunos, em 
sua grande maioria, não entendem seus significados e acabam esquecendo-as não muito tempo depois 
de memorizá-las. O presente trabalho visa abordar o conceito de medir e medida, unidades padrão, e 
finalmente, volumes de maneira construtiva, (re)significando tais conceitos, tão mal compreendido por eles. 
Os objetivos específicos desse trabalho foram fazer com que o aluno: - estabeleça a diferença entre medir 
e medida, relacionando-as com o cotidiano do aluno; - entenda o conceito de volume, reconhecendo o cubo 
como unidade volumétrica padrão; - estabeleça a relação entre o volume do paralelepípedo e suas 
dimensões; - diferencie volume de capacidade e transforme adequadamente entre essas unidades. Para 
tanto, elaborou-se um roteiro de aulas baseado na pesquisa de Peres (2010), Battista (2007) e Lorenzatto 
(1995), que foram aplicadas numa turma do 8º ano do Ensino Fundamental de um CIEP da rede pública 
estadual do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Grandezas. Medidas. Comparação. Áreas. Perímetros. Volumes. 

 
 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP 348 – Eugênia Moreyra; Orientador: Renato de Carvalho Alves 



P á g i n a  | 137 

 

       

ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

Construindo o conhecimento matemático para todos: estratégias do 6º ao 9º ano 

Gisele Pinheiro Sátyro1 

Este trabalho foi desenvolvido com alunos da rede municipal de ensino da prefeitura do Rio de Janeiro do 
segundo segmento do Ensino Fundamental na E. M. Mario Claudio. A metodologia utilizada é a de 
Resolução de Problemas que incentiva as atividades de investigação, exploração, discussão numa visão 
global crítica da escola e da sociedade. Para isso são utilizados materiais diversos e jogos, que possibilitam 
o beneficiamento das aulas de matemática, exaltando as estratégias encontradas para se resolver as 
dinâmicas. Nesse contexto, os alunos são membros centrais do planejamento, que vão construir seus 
conhecimentos matemáticos numa ligação entre ciência e significado.  

Palavras-chave:Ensino de matemática. Recurso didático. Resolução de problemas. 

 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Municipal Mario Claudio; Orientadora: Patrícia Erthal 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

Funções exponenciais como pré-requisito para o ensino de juros compostos: 
aplicação de estratégias para alunos do primeiro ano do ensino médio do Ciep 

Brizolão 339 Mário Tamborindeguy 

Diogo Bastos dos Santos1 

Este trabalho tem como principal objetivo, discutir e apresentar propostas de atividades correlacionando a 
importância das conexões realizadas entre os conteúdos de Juros Compostos e as Funções Exponenciais. 
Ao longo deste trabalho Juros Compostos e Funções Exponenciais são abordados separadamente, 
momento este, em que são expostas suas definições, exemplos e aplicações práticas. Posteriormente, 
ambos os conteúdos são relacionados por intermédio da análise dos livros didáticos de Matemática 
pertencentes ao Programa Nacional do Livro Didático 2015. Em seguida, depois de devidas observações 
realizadas tanto no material didático, quanto na necessidade de dar segmento ao aprendizado entre as 
turmas do ensino médio, foram apresentadas propostas de trabalho que consistem na resolução de 
problemas de Juros Compostos por meio da utilização do conhecimento prévio dos alunos sobre Funções 
Exponenciais, de modo que essas atividades viessem a corroborar com o aprendizado do corpo discente. 
Também foram registrados os resultados e as conclusões obtidas com as aplicações dessas atividades. 

Palavras-chave: Funções exponenciais. Juros compostos. Conexões. Problemas. 

 
 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Ciep Brizolão 339 Mário Tamborindeguy; Orientador: Daniel Felipe Neves Martins 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

A importância da tabuada no ensino fundamental 

Angelo Basilio Garcia1 

Neste trabalho serão mostrados algumas das dificuldades que enfrentamos (e não resolvemos) com muitas 
crianças vindas de escolas primárias (ensino fundamental 1) em relação ao ensino da tabuada. Ainda que 
se apoie em alguns dados estatísticos obtidos, de um estudo exploratório realizado com 89 alunos, 
pertencentes a 02 séries diferentes – 6º e 7º anos na Faetec / ETEVM - R.J, trata-se de possibilitar aos 
professores alguns recursos para interpretar os resultados e problemas que encontram em suas aulas de 
matemática no tocante do saber a tabuada, a partir das dificuldades de seus alunos e dos procedimentos 
inadequados que ainda são colocados em ação nestas séries destacadas. Apresentamos ainda algumas 
das interferências no raciocínio e nos problemas da aprendizagem da criança desde as séries iniciais de 
aprendizagem, até o ensino fundamental. 

Palavras-chave: Matemática – Estudo e ensino. Tabuada. Matemática – Ensino fundamental. Dificuldade 

de aprendizagem. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Faetec/RJ; Orientador: Geovane André Teles de Oliveira 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

A importância da utilização de materiais concretos no ensino da geometria 
espacial e as suas contribuições no processo de aprendizagem 

Gisele Luiza Ventura Costa1 

O presente trabalho tem como foco mostrar a importância da utilização de materiais concretos no ensino 
da Geometria Espacial usando como metodologia três sugestões de atividades: A construção de sólidos 
geométricos a partir de suas planificações,elaborada pelo Curso de Formação Continuada em Matemática 
Cederj/SEEDUC,A construção de prismas com palitos de dentes e jujubas e a construção de pirâmides 
com palitos de dentes e jujubas. Foramutilizadascomo fundamentação teórica a Teoria 
Psicogenética(1970),de Jean Piaget, a Teoria das Inteligências Múltiplas(1983), de Howard Gardner e as 
ideias defendidas pela Professora da Universidade Federal Fluminense(UFF)e Autora,Dr. Ana Maria M. R. 
Kaleff(2003), a qual sustenta que o uso de materiais concretos auxilia os alunos a desenvolverem suas 
habilidades geométricas. O trabalho também expõe a dificuldade de muitos discentes em visualizar figuras 
tridimensionais e fala sobre como a geometria tem sido abordada nas escolas ao longo dos últimos anos. 
Por fim são descritas as conclusões das experiências vividas, no Colégio Estadual Barão de Tefé, em 
Seropédica, RJ, local onde leciono, com alunos do 2º Ano do Ensino Médio, durante a aplicação das três 
atividades acima citadas, informando o ganho que aconteceu no rendimento dos alunos no processo de 
aprendizagem da Geometria Espacial. 

Palavras-chave:Geometria Espacial. Materiais Concretos. Visualização. Processos de Aprendizagem. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Barão de Tefé; Orientador: Geovane André Teles de Oliveira 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

A inserção de novas tecnologias no ensino da Geometria: software Poly e a 
relação de Euler 

Cristiano da Conceição Barreto1 

Este trabalho buscou analisar o potencial didático de um objeto de aprendizagem (OA). Este AO foi 
desenvolvido com recursos computacionais e tem como objetivo auxiliar o processo de ensino de 
Geometria Fundamental. Utilizamos como tema a Geometria Básica por conhecer a problemática de seu 
ensino no ambiente escolar. Trabalhou-se com hipótese de que a utilização de objetos de aprendizagem 
nas aulas de geometria permite favorecer a aprendizagem significativa nos alunos. Para tal, utilizou-se 
suportes em estudo relacionados: ao campo de pesquisa da Educação Matemática, principalmente aqueles 
voltados ao uso de tecnologias na aprendizagem; e textos que tratam do ensino-aprendizagem de 
Geometria no Brasil. O trabalho foi desenvolvido com alunos da rede municipal de ensino da prefeitura do 
Rio de Janeiro do segundo segmento do ensino fundamental na E.M. Comenius na faixa etária de 11 a 16 
anos usando métodos diferentes para a motivação e interesse dessas crianças que assistem somente 
aulas tradicionais. 

Palavras-chave: Educação matemática. Objetos de aprendizagem. Geometria. 

 
 

  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Comenius. Supervisor: Patrícia Erthal de Moraes. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

Materiais concretos e trigonometria: produzindo significados 

Helio Felipe Maia de Lima1 

É comum que alunos no primeiro ano do ensino médio tenham dificuldade de aplicar os conceitos de 
trigonometria no triângulo retângulo, muitos deles são bons na parte mecânica da matemática, mas na hora 
de escolher as ferramentas para desenvolver as soluções dos problemas sentem uma dificuldade enorme 
de identifica-las. Este problema é resolvido desenvolvendo a curiosidade do aluno, estimulando-o em 
trabalho de campo, fazendo-o se sentir pressionado a conhecer o conteúdo e saber aplica-lo em qualquer 
situação, estimulando também a competitividade entre seus colegas, fazendo-o querer acertar sempre. Um 
trabalho para feira de ciências da escola, a importância pessoal deles em quererem ser os melhores, fazer 
com que seu trabalho chame atenção, e claro, que de certa forma fique melhor do que os trabalhos de 
seus outros colegas da escola. Os resultadosvieram proporcionalmente ao interesse pelo conteúdo, 
mostrando-se fundamental em toda a pesquisa, tornando-a um sucesso perante aos próprios alunos após 
esclarecida a verdadeira razão do “projeto feira de ciências”da escola. O presente trabalho apresenta uma 
proposta de ensino-aprendizagem de razões trigonométricas com a utilização de um teodolito, que foi 
confeccionado com materiais de baixo custo. Com este material didático é possível medir ângulos na 
horizontal e vertical, e ainda com conhecimentos básicos de trigonometria é possível calcular distâncias e 
alturas de objetos.Além de trabalhar o conceito de proporcionalidade, utilizando material concreto, os 
alunos logo perceberam que o trabalho em equipe e o instinto de liderança seriafundamental para a 
conclusão do projeto. 

Palavras-chave: Trigonometria. Matemática. Proporcionalidade. Material concreto. Teodolito. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual João Cardoso; Orientador: Renato de Carvalho Alves 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

Soma de números inteiros com a utilização de material lúdico, mesmo lecionando 
no ensino médio 

Annelize Jucyra de Albuquerque Block Lopes1 

Esta pesquisa realizada na rede pública do Estado do Rio de Janeiro, no Colégio Jornalista Tim Lopes 
situado no Complexo do Alemão numa turma de 2ºano do Ensino Médio do turno da noite com um 
contingente de 20 alunos, está relacionada ao uso pedagógico de um jogo para aprendizagem da operação 
de adição no conjunto dos números inteiros. A sala de aula do Ensino Médio da rede pública mostra uma 
realidade entristecedora: nossos alunos não sabem operar a adição de números inteiros. A descoberta 
desta triste realidade é feita quando iniciamos qualquer conteúdo que necessite deste pré-requisito ou que 
perpasse por soma dos números inteiros, desde a alocação dos números na reta real até o estudo de 
funções e de matrizes. O aspecto metodológico da pesquisa é tanto qualitativo quanto quantitativo e tem 
como objetivo propor uma alternativa didática que contribua com o processo de ensino e aprendizagem da 
matemática. Os resultados apontam para a possibilidade do uso de jogos também no Ensino Médio. 
Observamos e constatamos que o papel da motivação e da afetividade é fundamental para o ensino. Para 
que a aprendizagem seja alcançada, faz-se necessário que o professor lance mão do uso de atividades 
lúdicas, com a intenção que sua aula se torne prazerosa e interessante. O uso dos palitos de sorvete 
coloridos estimula e atrai os alunos de forma que as regras operatórias são percebidas pelos discentes ao 
longo do jogo.  

Palavras-chave:Adição de números inteiros. Atividades lúdicas. Aprendizagem. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes; Orientadora: Rachel Bergman Fonte 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

Tangram: Velhas inovações 

Luciana Sampaio Reis1 

Este trabalho foi elaborado com o intuito de fazer uma conexão entre o lúdico e a matemática e a sua 
interferência no aprendizado desta disciplina. Com base em uma pesquisa bibliográfica, foi utilizado um 
jogo de sete peças, também conhecido como Tangram. São apresentadas propostas de atividades de 
forma a encontrar soluções que auxiliem o aluno a experimentar um novo ardor pela disciplina, mantendo 
também uma conexão com outras áreas de conhecimento. Para isso, foi necessário explorar a relação 
entre os alunos e o jogo, entre o jogo e os conceitos matemáticos propostos pelo Currículo Mínimo de 
Matemática adotado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e verificar as consequências 
de sua utilização na aprendizagem do aluno. 

Palavras-chave: Tangram. Ensino da matemática. Lúdico. Resolução de problemas. 

 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Ciep 210 – Mario Alves de Souza Vieira; Orientador: Geovane André Teles de Oliveira. 



P á g i n a  | 145 

 

       

ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

O uso da Plataforma Mangahigh na resolução de problemas envolvendo 
equações lineares, matrizes e contextualização de matrizes 

Maria Ester Souza de Almeida1 

No presente trabalho, realiza-se uma proposta didática sobre o estudo de equações lineares e matrizes de 
forma contextualizada, isto é, os conceitos teóricos destes conteúdos foram relacionados e aplicados no 
cotidiano que cerca a vida do aluno, com o objetivo de melhorar e dinamizar o processo de ensino-
aprendizagem, principalmente nesta área, onde o desinteresse dos alunos pela matéria é muito grande, 
além do alto índice de reprovação por parte dos mesmos e também como forma de contribuição para 
docentes da rede pública de ensino, tendo como modelo esta forma de trabalho em sala de aula. A 
metodologia adotada foi o uso de novas tecnologias, sendo utilizada a sala SESI Matemática e a Plataforma 
Mangahigh, além de situações-problemas em sala de aula. 

Palavras-chave: Matemática. Estudo e ensino. Prática de ensino. Equaçõeslineares. Matrizes. Tecnologia 

educacional. Plataforma Mangahigh. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Prefeito Luiz Guimarães; Orientador: Renato de Carvalho Alves 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                                                                                            2014 

A utilização de software no estudo de funções 

Edhana das Graças Ferreira1 

A utilização de software para a análise de propriedades gráficas de funções reais é uma alternativa ao 
modo tradicional de ensino. Muitos alunos apresentam dificuldade na construção de gráficos de funções e, 
principalmente, na interpretação das informações presentes nestes gráficos. A análise das especificidades 
dos gráficos das famílias de funções utilizando movimentos de translação, contração, expansão e reflexão 
ao longo dos eixos cartesianos é uma proposta que visa diminuir essas dificuldades através da construção 
de saberes que pode ser obtida por intermédio de estudos dirigidos específicos para este conteúdo. No 
processo ensino-aprendizagem de matemática, os suportes tecnológicos apresentam-se como 
possibilidades de construção do conhecimento que permitem ao discente, de forma prática, visualizar, fazer 
considerações, tomar decisões, (por exemplo, na resolução de problemas), tornando o aprendizado muito 
mais significativo do que uma mera exposição de conceitos. O enfoque dado ao estudo das funções, na 
maioria das vezes, muito mais algébrico do que gráfico, pode não proporcionar a percepção de 
propriedades próprias de cada tipode função por parte dos alunos. A construção dos gráficos sem o auxílio 
do computador, ou seja, utilizando apenas papel, lápis e régua, e “ligando” pontos obtidos através da 
escolha aleatória de um valor para a primeira coordenada e calculando o valor da segunda coordenada 
através da expressão da função proposta obtendo-se o par ordenado, tende a não representar fielmente o 
“comportamento” dos gráficos no plano cartesiano. Não é a intenção deste trabalho diminuir a importância 
da álgebra e do trabalho manual de construção de gráficos. A ideia é propor uma forma alternativa de 
estudo onde os alunos tornam-se protagonistas de seu aprendizado e constroem uma forma particular de 
estudo e de dedução de propriedades das funções a partir dos gráficos que as representam. 

Palavras-chave:Estudo e ensino. Funções reais. Gráficos. Representação gráfica. Tecnologia 

educacional. Software de construção gráfica. Prática de ensino. Estudo dirigido. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Alice de Souza Bruno; Orientadora: Rachel Bergman Fonte 
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ÁREA II – BIOLOGIA2014 

Contribuição de uma visita guiada a estação de tratamento de água do Guandu 
para a aprendizagem de conceitos relativos ao tema água 

Viviane Giacometti Lameirão1 

A fundamentação deste trabalho apoia-se em estudos que mostram que visitas a espaços de educação 
não formal podem servir de estratégia e que são aliados das salas de aula, uma vez que podem trazer 
benefícios à educação formal. Por isso o presente trabalho teve como objetivo verificar a contribuição da 
visita guiada a Estação de Tratamento de Água do Guandu (ETA Guandu), para a aprendizagem 
significativa de conceitos relativos ao tema Água de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental de uma 
escola municipal localizada na cidade de Itaguaí. A metodologia baseou-se no levantamento das 
concepções dos estudantes através da aplicação de um questionário diagnóstico em dois momentos: um 
antes da visita e outro, quase idêntico ao primeiro, após a visita. O segundo momento serviu para verificar 
mudanças conceituais após a visita ao ETA Guandu. Para análise dos dados utilizou-se a categorização 
por análise de conteúdo. Os resultados corroboram a hipótese inicial, visto que houve uma melhora 
significativa nas respostas dos alunos. A atividade realizada foi relevante emocionalmente, à medida que 
o conteúdo abordado foi interessante aos alunos e potencialmente significativo a eles, o que possibilitou 
que eles acionassem suas concepções prévias, auxiliando na aprendizagem. Além disso, a saída do 
espaço formal possibilitou que os alunos se sentissem mais animados e estimulados a aprender. Após toda 
a análise constatou-se que foi positiva a contribuição da visita guiada à ETA Guandu para a aprendizagem 
de conceitos relativos ao tema Água. Os resultados deste trabalho demonstram que os espaços de 
educação não formal podem auxiliar e facilitar o aprendizado de Ciências e são recursos eficientes para o 
ensino formal. 

Palavras-chave: Espaços de educação não formal. Aprendizagem. Ciências. Água. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal das Acácias; Orientador: Marcelo Augusto Vasconcelos Gomes 
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O grupo sanguíneo através de modelos didáticos 

Carina Marcello de Figueiredo1 

A descoberta dos grupos sanguíneos foi um passo muito importante para a medicina. Através dessa 
descoberta foi possível fazer transfusões de modo seguro, abriu portas para técnicas terapêuticas e 
possibilitou a elaboração de testes de paternidade. Por ser considerado o mais importante na clínica 
transfusional, o conhecimento sobre o sistema ABO precisa ser esclarecedor para os alunos. Entretanto, o 
ensino de genética nas escolas é abstrato, de maneira que os alunos não têm contato direto com o que é 
apresentado pelos professores. O modelo didático é a forma mais fácil de os alunos verem, com os próprios 
olhos, como o nosso sistema sanguíneo é composto, despertando curiosidade e maior interesse. Além de 
tornar as aulas de genética mais interessantes, o uso de modelos didáticos proporciona um melhor 
entendimento sobre o tema. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo facilitar a aprendizagem dos 
grupos sanguíneos e da transfusão sanguínea por meio de um modelo didático tridimensional construído 
a partir de materiais de baixo custo. Para verificar a vantagem da utilização do modelo, um formulário 
diagnóstico foi aplicado. Após a comparação dos resultados, foi possível constatar que a utilização desse 
modelo didático permitiu um melhor entendimento do comportamento das células sanguíneas quando 
entram em contato com células de outro tipo sanguíneo durante uma transfusão. 

Palavras-chave:Modelo didático. Grupo sanguíneo. Transfusão sanguínea. Ensino de ciências. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Agostinho Porto; Orientador: Marcelo Augusto Vasconcelos Gomes 
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A utilização do jornal impresso no ensino de ciências 

Micheli Pires da Silva1 

O uso das tecnologias que facilitam a transmissão de informações, podem constituir uma importante 
ferramenta na busca por melhores formas de acompanhar as transformações da sociedade, desde que 
empregada por indivíduos com relevante domínio de seus recursos e conscientes do potencial e limitações 
da prática. Isso pode contribuir para que os alunos desenvolvam seu espírito crítico e o interesse por 
disciplinas consideradas desinteressantes. Este trabalho foi pensado para uma unidade escolar localizada 
no Conjunto Habitacional Manguariba, em Paciência, no Rio de Janeiro, com uma comunidade onde há 
escassez de incentivo à leitura e investigação de fatos que ocorrem no dia a dia e tem por objetivo incentivar 
a leitura e a escrita no corpo discente da comunidade escolar, a partir da análise das publicações na área 
de ciências em jornal impresso e da construção de resenhas que foram utilizadas na confecção de uma 
revista. Com isso também objetiva-se contribuir para a formação de leitores mais críticos e de sujeitos mais 
conscientes de seu papel na sociedade. A maioria dos alunos que participou do projeto mostrou-se 
interessada, mas também existiu uma parte indiferente ao objetivo do projeto que alegou preguiça e falta 
de vontade em realizá-lo. 

Palavras-chave:Incentivo à leitura. Jornais. Ensino de ciências 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Gandhi e CIEP 335 Joaquim de Freitas; Orientador: Marcelo Augusto 

Vasconcelos Gomes 
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A utilização do lúdico no aprendizado de biologia celular do 7º ano do Ensino 
Fundamental 

 Patrícia Carvalho Rocha Ferreira1 

A aplicação de atividades lúdicas sempre foi a forma mais eficiente de conduzir os alunos à descoberta e 
ao conhecimento, devido a isso, o presente trabalho, demonstra a aplicabilidade da utilização do humor no 
ensino de ciências de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do CIEP 354. A abordagem lúdica 
incentivou os alunos a criarem “notícias” para a elaboração de capas de uma revista social fictícia nos 
moldes da revista CARAS, que foi batizada pelos alunos de “CELLAS”, utilizando conceitos de biologia 
celular. Tendo o humor como ferramenta, os alunos criaram essas notícias, onde descrevem situações nas 
quais as células e seus componentes, foram convertidos em celebridades pertencentes a uma famosa 
sociedade fictícia, sendo as 30 melhores notícias selecionadas e utilizadas na confecção das capas. Para 
a verificação da eficácia do projeto, antes da realização das atividades, foi aplicado aos alunos, um 
questionário diagnóstico em forma de pré-teste para avaliar os conhecimentos da turma nos conceitos de 
biologia celular, tendo como base as aulas expositivas e a realização de exercícios sobre o assunto. 
Posteriormente a criação das “notícias”, os alunos apresentaram as capas para outras turmas, e explicaram 
as notícias criadas por eles, como uma forma de ensinar os conceitos de biologia celular. Após a realização 
de todas essas atividades, os alunos foram submetidos ao mesmo questionário com pós-teste, e os alunos 
demonstraram mais tranquilidade e autoconfiança em relação ao domínio dos conteúdos da disciplina, 
evidenciando a eficácia do produto. 

Palavras-chave: Lúdico. Humor. Ensino. Biologia Celular. Ensino Fundamental. 

  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP 354 Martins Pena; Orientador: Marcelo Augusto Vasconcelos Gomes 
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Conceitos básicos de Física através da inversão da sala de aula e da aplicação do 
método instrução pelos colegas 

Leonardo Elydio da Silveira1 

A Internet aliada às novas Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs têm o potencial de alterar os 
processos de ensino e aprendizagem dos conhecimentos e das informações. Neste contexto, as escolas e 
as instituições que fazem tanto a formação dos professores, quanto dos estudantes, pela maneira como 
estão estruturadas atualmente, deverão sofrer alterações, de forma a se adaptar às necessidades dessa 
nova sociedade, pois sofrem os impactos das transformações geradas pelas TICs. Porém, a inserção de 
TICs, por si só, não produz bons resultados na aprendizagem dos estudantes, chegando-se a conclusão 
que para que isso ocorra é preciso alterar as práticas habituais de ensinar. Existe na literatura uma proposta 
pedagógica conhecida como “Flipped Classroom” ou Sala de Aula Invertida, que é baseada na inversão do 
método de ensino tradicional, ou seja, a ideia é que os estudantes se preparem antes da aula e o tempo 
de aula seja aproveitado para atividades de consolidação do entendimento dos conceitos. A presente 
pesquisa tem como objetivo principal analisar quais aspectos podem-se destacar na implantação da prática 
de inversão de sala de aula usando ainda a metodologia de instrução pelos colegas, no processo de ensino-
aprendizagem da disciplina de física por 34 estudantes do 1º ano do Ensino Médio de uma escola da Rede 
Estadual do Rio de Janeiro, em regime noturno. Como um dos resultados, a questão sobre a definição da 
força peso apresentou baixo índice de acerto no pré-teste e após a aplicação do método, a maior parte dos 
alunos acertou a questão. Uma variação de 5 para 22 acertos. O conceito de inversão de sala de aula e a 
implementação do método IPC durante as aulas, se mostrou eficaz, para o grupo descrito neste trabalho. 
Porém é importante destacar, a necessidade de aplicação em outros cenários educacionais, abordando 
outros conteúdos. 

Palavras-chave: Física. Ensino. Sala de aula invertida. Instrução pelos colegas. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Barão de Macaúbas/Colégio Estadual Deputado Pedro Fernandes                 

Supervisor: Eduardo Folco Capossoli. 
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O ensino dacinemática e da conservação da energia mecânica: uma abordagem 
construtivista 

 Reynaldo Wilson dos Santos Silva1 

O presente trabalho visa propor uma metodologia de acordo com a abordagem construtivista para o ensino 
do princípio da conservação da energia mecânicae para lançamento horizontal,através do funcionamento 
das usinas hidrelétricase da aplicação de suas equações em aulas experimentais. A metodologia foi 
norteada com a utilização de recursos audiovisuais, materiais de baixo custo e discussões com os alunos, 
analisando o progresso do processo de ensino-aprendizagem nesse conteúdo.O estudo foi realizado no 
Colégio Estadual Leopoldo Machado, em Nova Iguaçu,Baixada Fluminense/RJ, com os alunos da 2ª série 
do ensino médio. Os resultados encontrados apresentaram-se plenamente satisfatórios, considerando que 
o principal objetivo era proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizado estimulante e interativo, 
possibilitando a contextualização do conteúdo aprendido em sala de aula com o seu cotidiano. 

Palavras-chave: Cinemática. Energia. Conservação.Experimentos de baixo custo. Construtivismo. Troca 

de saberes. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Leopoldo Machado/ Metro I; Orientador: Robson Costa de Castro 



P á g i n a  | 153 

 

       

ÁREA II – FÍSICA                                                                                                        2014 

O ensinodemagnetismo com o auxílio de experimentos de baixo custo:uma 
proposta de metodologia de ensino de magnetismono ensino médio 

Willian Batista de Azevedo1 

Este trabalho propõe a elaboração e aplicação de atividades experimentais de baixo custo para o ensino 
de magnetismo aproveitando os conhecimentos preexistentes dos alunos e utilizando-os como base para 
sua aprendizagem. O conteúdo teórico empregado foi baseado na teoria da aprendizagem, proposta e 
desenvolvida por Ausubel, que permitiu a elaboração de um questionário sobre os conhecimentos prévios 
sendo posteriormente aplicado aos alunos. Na sequência foi exibido um vídeo que serviu como plataforma 
para a introdução teórica do conteúdo a ser trabalhado culminando com a realização de diversos 
experimentos. Ao fim do processo foi reaplicado o questionário para uma nova avaliação dos alunos. Essa 
sequência de atividades foi realizada com quatro turmas de 3ª série de ensino médio (31 alunos por turma) 
do Colégio Estadual Rosária Trotta, localizado no bairro de Campo Grande na cidade do Rio de Janeiro. O 
ensino de Física através da utilização de protótipos desenvolvidos a partir de materiais de baixo custo 
permitiu concluir que os alunos foram capazes de assimilar, de forma satisfatória, os conteúdos que tratam 
do tema magnetismo, bem como foi possível realizar uma melhor contextualização dos conteúdos 
abordados em relação ao cotidiano dos alunos. 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Magnetismo. Experimentos. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Rosária Trotta; Orientador: Robson Costa de Castro 



P á g i n a  | 154 

 

       

ÁREA II – QUÍMICA2014 

Avaliação do ensino de química em instituição de nível médio no Estado do Rio 
de Janeiro: o olhar dos alunos 

Frederico Inácio Rocha1 

Este trabalho teve o propósito de realizar um levantamento, através de um questionário, dos fatores que 
levam o aluno do CIEP 320 – Ercília Antônia da Silva da rede pública do Rio de Janeiro – RJ, a demostrar 
desinteresse pelo estudo da química, apontando, assim, as deficiências no processo ensino-aprendizagem. 
Foram investigadas questões como a concepção que os alunos têm da Química; as relações que 
conseguem ou não estabelecer entre o conteúdo apresentado na escola e no seu cotidiano; a importância 
que a Química tem na sua vida, seja para sua formação escolar como para o seu dia a dia etc. O objetivo 
desse trabalho foi colaborar com os professores de Química do CIEP 320 a elaborarem aulas mais 
atraentes e agradáveis. Os resultados apontam para o reconhecimento da importância que os alunos veem 
em estudar química, porém não tem interesse em seguir a carreira de química (na maioria dos casos). Este 
fato ocorre provavelmente pela fragilidade existente no processo de ensino-aprendizagem, que não 
consegue diminuir a distância entre a teoria e prática, o que aponta para a necessidade de um ensino mais 
contextualizado, mais próximo da realidade. 

Palavras-chave:Contextualização. Ensino-aprendizagem. Química. 

 
 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP 320 – Ercília Antônia da Silva; Orientador: Edson de Almeida Ferreira Oliveira 
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Mapas conceituais como ferramenta de aprendizagem no ensino da química 

Clayton Luiz de Souza Castro1 

O presente trabalho é resultado da busca por novas ferramentas que possam garantir ao aluno uma 
aprendizagem mais significativa, eficiente e dinâmica. Foi realizado com alunos da primeira série da rede 
pública estadual do Ensino Médio, no Colégio Estadual Vera Cruz, no Rio de Janeiro. É baseado na Teoria 
da aprendizagem significativa desenvolvida por David Paul Ausubel, que apresenta o processo de 
aprendizagem como uma trama organizada e ancorada em conceitos já existentes, que pode ser atualizada 
e modificada com novos conhecimentos. Há também o contributo dos estudos com mapas conceituais 
criados por Joseph Novak, que apresentam os conceitos interligados por meio de conectivos significativos, 
sendo capazes de sofrer atualizações e modificações conforme a necessidade da aprendizagem. Este 
trabalho focou no entendimento e na compreensão da estrutura dos mapas conceituais formulados pelos 
autores do livro adotado, como base para aulas regulares no colégio anteriormente citado. Os conteúdos 
de química contidos nos mapas correspondem aos recomendados pelas diretrizes curriculares do Estado. 
A obtenção dos resultados se deu pela análise das respostas coletadas por meio de uma escala Likert de 
níveis concordância, estas fornecidas pelos alunos após familiarização com a estrutura e organização de 
mapas conceituais e por manuseio dos mapas previamente selecionados. Como resultado, a pesquisa 
realizada forneceu parâmetros que permitem colocar os mapas junto a outras ferramentas facilitadoras da 
aprendizagem, observando que para se trabalhar qualquer recurso mediador de aprendizagem é de suma 
importância o planejamento das atividades e estratégias de ensino adequadas ao seu uso. 

Palavras-chave: Mapas conceituais. Aprendizagem. Ensino de química, Educação química. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Vera Cruz; Orientador: Raphael Henrique Sanches de Carvalho e Silva 
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Capitães da areia: uma proposta de letramento no ensino fundamental 

Débora Carmem de Souza Paulo1 

Este trabalho propõe-se a apresentar uma tentativa de trabalhar o romance, Capitães da areia, de Jorge 
Amado, numa proposta de letramento.  A partir de ações de letramento buscou-se pensar em práticas que 
contemplassem a temática da desigualdade social. O trabalho é uma pesquisa-ação, construído a partir de 
eventos de letramentos e de produções textuais em aulas de Língua Portuguesa em turma de 9º ano do 
ensino fundamental, da escola Estadual Jardim Alvorada, situada no Município de Nova Iguaçu. Dessa 
forma, a pesquisa-ação leva a uma reflexão sobre a prática docente. Como fundamentação teórica, 
recorreu-se aos estudos de Ângela Kleiman (2010), João Wanderley Geraldi (2012), Paulo Freire (1989),e 
como orientação a Constituição Federal (1988), e a Declaração Universal dos Direitos Humanos(1948). 

Palavras-chave:Educação. Letramento. Capitães da areia. Desigualdade social. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Jardim Alvorada; Orientador: Ana Claudia Abrantes Moreira. 
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Contação de histórias: uma maneira lúdica de se encantar por língua portuguesa 

Lidiany Rodrigues de Azevedo Cardoso1 

Este trabalho tem como tema a contação de histórias como ferramenta muito útil para o ensino de Língua 
Portuguesa e a descoberta da leitura prazerosa. Neste trabalho, a contação de histórias aparece como um 
método envolvente e dinâmico para que os alunos tenham um melhor desempenho nos conteúdos 
escolares. Esta pesquisa almejando despertar o interesse dos alunos do 9º ano do ensino Fundamental II 
para a leitura,pretendeu, por meio da contação de histórias, ampliar o universo social e cultural dosalunos, 
diante da exposição de textos diversos, como contos, mitos, lendas, entre outrasatividades elaboradas a 
partir da literatura. A contação de histórias também possibilita apromoção destes alunos enquanto 
cidadãos, pois os coloca como protagonistas daaprendizagem. O trabalho contou com rodas de leitura de 
contos, produção dos contospelos alunos, correção dos textos e contação de uma história, que foi escolhida 
como amais criativa, e a contação dessa história para as turmas de 6º ano do EnsinoFundamental I do 
Colégio Estadual Professora Evangelina Soares de Moura. Oresultado foi motivador, surpreendente e o 
objetivo foi alcançado. Os alunos se voltarampara o mundo da literatura, buscam ler os clássicos e visitam 
a bibliotecafrequentemente. 

Palavras-chave: Contação de histórias. Narrativas. Leitura. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Professora Evangelina Soares de Moura; Orientador: Jorge Luiz Marques de 

Moraes. 
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Cordel: expressão artística e apontamentos da linguagem discente 

Viviane dos Santos Nascimento1 

Pretendemos, nopresente trabalho, apresentar o relato de projeto desenvolvido comalunos do oitavo ano 
do EnsinoFundamental do Colégio Estadual Roberto Montenegro, situado em Angra dos Reis, Rio de 
Janeiro. A atividade consistiu no estudo do gênero Cordele tevecomo objetivo a melhoria do desempenho 
do aluno em relação à organização de ideias,à organização do texto escrito, bem como a expressão de 
sua recepçãodiante da cultura popular contida nos textos do gêneroestudado. Pretendeu-se demonstrar, a 
partir da análise e da produção de um texto no gênero cordel, o valor da cultura popular presente nos 
versos destinados a ouvintes e apresentados de forma rimada e metrificada pelo cordelista. 

Palavras-chave: Texto. Cordel. Cultura popular. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Roberto Montenegro; Orientadora: Aira Suzana Ribeiro Martins. 
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Do fantástico ao terror: a alegoria do medo na construção literária - conhecendo 
os gêneros para amar e fazer literatura 

Marcela Fernandes Arcenio Ferreira de Lima1 

O presente trabalho tem como temática principal o estudo comparado das literaturas de gênero fantástico 
e de terror junto aos alunos,traçando um paralelo entre as mesmas através da leitura e análise de filmes e 
contos que expressam os dois gêneros. Afinalidade éfamiliarizar o aluno com o estudo da obra literária 
esuas relações com outras formas de arte,explorando as diversas interações e entre arte e 
empirismo,suscitando,dessemodo, em umaleitura crítica e consciente do mundo em que vive e a 
atemporalidade da arte. 

Palavras-chave: Literatura comparada. Fantástico. Terror. Leitura. 

 
 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade; Orientador: Jorge Luiz Marques de Moraes. 
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“Gentileza gera gentileza”: leitura e produção de textos para a construção da 
cidadania 

Nilzete Ramos dos Santos1 

Diante do agravamento das desigualdades e injustiças sociais da atualidade, este trabalho acadêmico 
buscou defender o ensino da literatura para o resgate e consciência dos valores fundamentais para nossa 
sociedade, como a consciência de si mesmo; a consciência do outro e a consciência do planeta. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de textos literários e atividades que respeitassem os 
Direitos Humanos e valorizassem formas de aprendizagem capazes de sustentar a educação ao longo da 
vida, a partir dos quatro pilares da educação para o século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a conviver e aprender a ser. São apresentados os acertos e pontos de melhoria identificados na 
aplicação de algumas estratégias e ações para a leitura e produção de textos que auxiliam na formação de 
cidadãos conscientes e capazes de entender o seu papel no mundo e, portanto, igualmente capazes de 
interagir e intervir na realidade em que vivem. 

Palavras-chave:Textos literários. Pilares da educação. Direitos humanos; Cidadania. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Professor Mário Campos; Orientador: Márcio Vinícius do Rosário Hilário. 
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Leitura: das estratégias à compreensão 

Flavia de Oliveira e Silva1 

Este trabalho acadêmico tem por objetivo diagnosticar a realidade leitora dos alunos do 1º Ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Bernardino da Costa Lopes, localizado na cidade de Rio Bonito, RJ e 
desenvolver, por meio das estratégias de leitura, as competências e habilidades leitoras desses estudantes. 
A fim de instrumentalizá-los para lidar, de forma autônoma, com o texto nas diversificadas situações de 
aprendizagem, realizou-se uma sequência didática que contemplou a leitura, o debate de ideias e a 
aplicação dos procedimentos de compreensão textual. Com isso, alcançou-se uma melhora significativa 
no relacionamento entre o aluno-leitor e o texto. 

Palavras-chave: Leitura. Compreensão. Estratégias de leitura. Formação do leitor. 

 
 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Bernardino da Costa Lopes; Orientador: Márcio Vinícius do Rosário Hilário. 
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Por um olhar e uma prática inclusiva 

Maria Nazaré da Silva dos Santos Esteves1 

O trabalho escrito teve como finalidade principal desconstruir a imagem de incapacidade que se tem do 
aluno com deficiência intelectual e construir a imagem da capacidade, a pessoa que tem esse tipo de 
deficiência é sim capaz de aprender alguma coisa. Outro objetivo foi levar esse aluno a concluir o seu 
processo de alfabetização através de atividades específicas como palavras cruzadas e auto ditados para 
as dificuldades apresentadas por ele. O processo não chegou ao fim em decorrência de alguns fatos 
acontecidos durante o ano letivo de 2014. No entanto, os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez 
que, o aluno em destaque nesse trabalho, apresentou um desenvolvimento visível em seu aprendizado. 
Não foi um ano fácil, mas o que se conseguiu fazer foi recompensador. Pôde-se concluir que é possível 
trabalhar com uma turma mista contendo alunos com deficiência ou apenas alunos com dificuldades no 
aprendizado, mesmo com poucos recursos, desde que se tenha um apoio de um profissional especializado. 

Palavras-chave: Aprendizado. Alfabetização. Deficiência intelectual. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Fusao Fukamati; Orientador: Jorge Luiz Marques de Moraes. 
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Tardes na aroeira: por uma pedagogia da leitura 

Izabelle Cristina Siqueira Vieira1 

Nesse projeto procuramos desenvolver uma Pedagogia da Leitura com/para um grupo de futuros 
formadores de leitores, ampliando-lhes o senso crítico e a competência no trabalho de construção de 
sentidos e conhecimentos através do texto. A metodologia utilizada foi uma pesquisa-ação, através da qual 
praticamos a compreensão textual por meio de estratégias e planejamos atividades a serem aplicadas 
futuramente. Ao final, atingimos uma parte considerável dos objetivos propostos e a participação mais 
efetiva desses alunos nas aulas de Língua Portuguesa e Literatura. 

Palavras-chave: Leitura. Pedagogia da Leitura. Formação do leitor. Leitor crítico. 

 
 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Edmundo Silva; Orientador: Márcio Vinícius do Rosário Hilário. 
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ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          2014 

A variação linguística no ensino de língua portuguesa: uma questão de 
adequação e inadequação 

Fernanda de Souza Magalhães1 

O presente trabalho é um projeto de Educação realizado no Colégio Estadual Capitão Joaquim Quaresma 
de Oliveira, Nova Iguaçu, e idealizado como produto final acadêmico do Programa de Residência Docente 
– PRD do Colégio Pedro II. O município de Nova Iguaçu, região metropolitana do Rio de Janeiro, local de 
moradia dos alunos do nono ano, escolhidos como público alvo desse projeto, possui uma população 
negligenciada pelas políticas públicas, incluindo uma educação de pouca qualidade. Isso faz com que a 
variante linguística utilizada pela população local seja distante da norma culta, o que dificulta ainda mais o 
ensino da mesma. Para driblar tal dificuldade, nesse contexto, foi criado o projeto - A Variação Linguística 
no Ensino de Língua Portuguesa: Uma Questão de Adequação e Inadequação. Nele os conceitos de certo 
e errado, no ensino da língua, foram deixados de lado, dando lugar aos conceitos de adequado e 
inadequado, sempre levando em conta a variante do aluno e da sua comunidade de fala. 

Palavras-chave: Ensino. Variação linguística. Adequação. Inadequação. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Capitão Joaquim Quaresma de Oliveira; Orientadora: Aira Suzana Ribeiro 

Martins. 
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ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          2014 

Variantes linguísticas – Preconceito linguístico 

Solange Simas Fernandes1 

Estapesquisa apresenta uma abordagemsobre as diversas variantes linguísticas através do estudo das 
regiões brasileiras emsuas peculiaridades no uso da língua. Está baseada na observância de aspectos 
como variação diatópica, diafásica, fatores que influenciam ou determinam tais variações e o preconceito 
atribuído aos usuários da língua. 

Palavras-chave: Variantes. Preconceito. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Nelson Ramos -Mesquita; Orientador: Jorge Luiz Marques de Moraes. 
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ÁREA IV – ESPANHOL2014 

Apostiladetextosteóricosemespanholparaestudantesdeagropecuáriaezootecnia 

TaisdeOliveiraMoreira1 

A partir da necessidade de se integrarem as disciplinas da área técnica com as da base comum em uma 
escola técnica, foi criada uma apostila com textos sobre agricultura e zootecnia, em língua espanhola, para 
que os discentes ampliem o vocabulário na língua estrangeira e desenvolvam a competência leitora. A 
ideia deste trabalho se deve ao fato de trabalharmos em uma escola que oferece, concomitantemente, o 
curso técnico em agropecuária e o regular. Sendo assim, todas as disciplinas da base comum devem 
adequar-se ao currículo da formação profissionalizante. Este produto final foi usado - e está sendo 
aperfeiçoado - na turma de 1º ano do ensino médio durante todo o ano letivo. Cada aluno terá sua apostila 
e, juntos, transitaremos por ela a fim de que a relação ensino-aprendizagem aconteça da melhor e mais 
prazerosa forma. Prezando sempre pela destreza da competência leitora, os alunos devem ser capazes 
de fazer a leitura dos textos propostos e sua consequente interpretação, promovendo, assim, a difusão da 
língua espanhola através de vocabulário e textos técnicos. O trabalho está teoricamente embasado em 
BREWER (1995), FREINET (2015), FREIRE (1996) e COIMBRA (2012). 

Palavras-chave: Língua espanhola. Agropecuária. Zootecnia. Compreensão leitora. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Centro de Ensino Integrado Agroecológico Barão de Lansgdorff;Orientador: José Ricardo 

Dordron de Pinho 
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ÁREA IV – ESPANHOL                                                                                              2014 

Atividades lúdicas: um novo olhar sobre o aprendizado de língua estrangeira 

Cláudio dos Reis Rocha1 

Este trabalho propõe a discussão e inclusão de atividades lúdicas em sala de aula relacionadas às práticas 
docentes, na Educação Básica, realizadas a partir do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro 
II / 2014, assim como propõe estratégias sócio-interativas – elaboradas por nós – a fim de motivar a 
aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira em aulas da Educação Básica em escolas do Estado 
do Rio de Janeiro. Serão destacadas, para tanto, atividades e procedimentos metodológicos utilizados com 
alunos do 8°e 9° anos do Ensino Fundamental do Colégio CAIC, priorizando o uso de atividades 
diferenciadas e lúdicas.No que se refere aos jogos e às atividades lúdicas inseridas no ensino- 
aprendizagem de ELE, recorri a Huizinga (1999), para apresentar alguns dados sobre a origem do 
componente lúdico e do jogo e as definições atribuídas a eles. Por fim, sobre a aprendizagem através do 
lúdico no ensino de ELE, temos, como aporte teórico, conceitos fundamentados em Moreno Fernández 
(2002) e Moreno (1997), entre outros. 

Palavras-chave:Ensino/aprendizagem de ELE. Interação. Atividades lúdicas. Motivação. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Dra. Darci Vargas (CAIC) e FAETEC Sargento Roncalle; Orientador: José 

Ricardo Dordron de Pinho. 
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ÁREA IV – ESPANHOL                                                                                              2014 

O professor como produtor do seu material didático: apresentação de slides 

Letícia de Castro Gomes1 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma descrição detalhada de atividades propostas com o uso da 
apresentação de slidescomo recurso didático-pedagógico. Essas atividades foram realizadas durante o 
Programa de Residência Docente/2014do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro,Brasil. Serão descritas as 
atividades e os procedimentos metodológicos utilizados com alunos de Ensino Médio no Colégio Estadual 
Aldebarã, no Rio de Janeiro.  A apresentação de slides foi usada como recurso didático parao ensino da 
cultura hispânica, além do desenvolvimento da compreensão leitora. Em outras palavras, pretende-se 
avaliar a utilização dos slides como forma de se promover a Cultura hispânicae o desenvolvimento da 
compreensão leitora e, com isso, ter meios para verificar os benefícios que tal metodologia proporciona à 
interação dos agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho estáteoricamente 
embasado em VILAÇA (2011), MORAN (1994), MURANO (2009), GERALDI (1987), FREIRE (1996), dentre 
outros. 

Palavras-chave: Prática de ensino. Professor. Produção. Material didático. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Aldebarã; Orientador: José Ricardo Dordron de Pinho. 
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ÁREA IV – ESPANHOL                                                                                              2014 

O trabalho com textos literários em aulas de línguas estrangeiras 

Amaury da Silva Ferreira1 

Este projeto tem por objetivo geral apresentar propostas que permitam promover o letramento dealunos de 
língua espanhola do Ensino Médio de escolas públicas do Rio de Janeiro. Neste trabalho, procuramos 
indicar o uso de textos daliteraturahispânicano 1º anodo Ensino Médiocomo um facilitador no estudo da 
língua,a fim de que possamosproporcionar o contato comconhecimentos literários aos nossos educandos. 
Essas atividadesforam realizadas durante o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II 
(PRD2014),no Rio de Janeiro,e os procedimentos metodológicos foramdesenvolvidos no Colégio Estadual 
Santa Amélia, o qualnosdisponibilizou toda sua estrutura,bibliotecae sala de aula com recursos 
audiovisuais,entre outros. Pensar o processo educacional é pensar estratégias para promover a 
aprendizagem e, no caso da sala de aula de espanhol, promover a compreensão linguística. Portanto, 
utilizar diferentes recursos para estimular os alunos em diferentes perspectivas faz com que o processo 
educacional seja mais enriquecedor e significativo a seus agentes, professores e alunos.Dessa forma, 
conclui-se que,para a consolidação de um ensino eficaz de língua estrangeira na escola, é preciso focar 
naleitura e, assim, obter outros avanços linguísticos. 

Palavras-chave: Textos literários. Literatura estrangeira. Espanhol no ensino médio. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Santa Amélia; Orientador: José Ricardo Dordron de Pinho. 
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ÁREA IV – INGLÊS2014 

Adolescência e drogas: um projeto para o emprego de estratégias de leitura no 
trabalho com texto em Língua Inglesa 

Paula Canellas Palma dos Santos1 

Este trabalho tem como objetivo apresentar propostas para desenvolver a habilidade de leitura em língua 
inglesa na escola onde leciono. Foi priorizado o investimento no tema transversal “Adolescência e Drogas”, 
por acreditar que esse tema permeia a realidade dos adolescentes na atualidade. Abordá-lo significa ajudá-
los a ser mais informados sobre o assunto, e, consequentemente, mais capazes de ter atitudes que 
colaborem para uma vida saudável. As atividades foram realizadas durante o Programa de Residência 
Docente/2014 do Colégio Pedro II e foram aplicadas no Colégio Estadual Carlos Arnoldo Abruzzini da 
Fonseca com alunos da 2ª série do ensino médio. Como recurso motivador, foi utilizado um vídeo, uma 
vez que esse recurso audiovisual pode ser uma ferramenta eficiente para promover o envolvimento dos 
alunos nas atividades de leitura. É também propósito deste trabalho promover o ensino dessa habilidade 
por meio da exposição a diferentes gêneros textuais, visando uma compreensão mais abrangente e 
globalizada dos alunos, com o intuito de contribuir para a construção e desenvolvimento do pensamento 
crítico dos meus alunos, não só em relação ao tema abordado, mas também em relação ao mundo que os 
cerca. O trabalho está teoricamente embasado em autores que discutem a prioridade da habilidade de 
leitura em sala de aula, entre eles, Rogério Tílio, Moita Lopes, Ricardo Almeida e Inês Signorini. Além 
desses, os Parâmetros Curriculares Nacionais deram suporte à abordagem de um tema transversal e à 
introdução de gêneros textuais diversos. 

Palavras-chave: Habilidade de leitura. Recurso motivador. Gêneros textuais. Pensamento crítico. 

 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 238 - Colégio Estadual Carlos Arnoldo Abruzzini da Fonseca; Orientador: Maria Luiza 

Rezende. 
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ÁREA IV – INGLÊS                                                                                                     2014 

#Areweallmonkeys?:a aula de inglês como espaço de reflexão sobre o racismo 

Raphael da Cunha Torres1 

O presente trabalho descreve atividades de leitura crítica e um debate que exploram o tema 'racismo' em 
uma turma de 1º ano do Ensino Médio de uma escola estadual em São Gonçalo. Realizado em 2014, o 
estudo visa refletir sobre a formação de alunos críticos em aulas de língua inglesa. Sendo assim, buscou-
se fazer da leitura uma atividade de linguagem que tenha como objetivo conhecer o mundo e refletir sobre 
as possibilidades de transformação social. Essas atividades foram norteadas por princípios de leitura em 
língua estrangeira e do letramento crítico e, como embasamento teórico, deu-se destaque para Tílio (2012) 
e Moita Lopes (1996). Os resultados apresentados possibilitam concluir que com a implementação das 
atividades houve um aumento no interesse dos alunos em participar das aulas e também o enriquecimento 
de aspectos voltados para a vida pessoal dos educandos. 

Palavras-chave:Língua inglesa. Letramento crítico. Racismo. 

 
 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 238 -Dr. Ilton Faria da Costa; Orientador: Cristiane Pereira Cerdera. 
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ÁREA IV – INGLÊS                                                                                                     2014 

Aventura com Robinson Crusoé: uma proposta de inserção do texto literário nas 
aulas de Inglês como LE 

Lílian Hermógenes Dias dos Santos1 

Considerando o papel da leitura na formação crítica dos alunos, este trabalho, de natureza teórico – prática, 
está fundamentado em textos que abordam as temáticas: literatura, habilidade leitora e o papel da leitura 
no desenvolvimento crítico do indivíduo. A fim de desenvolver e ampliar a habilidade leitora dos alunos, do 
Ensino Fundamental, por meio do trabalho com o clássico inglês Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, este 
pretende estimular, observar e criar situações de ensino-aprendizagem que oportunizem diferentes 
competências que são necessárias à leitura, principalmente as competências linguísticas, favorecendo 
assim, o acesso às obras literárias. Os resultados mostram que foi desenvolvido no educando o gosto pela 
leitura e que este trabalho foi uma oportunidade para que o acesso ao texto literário em uma língua 
estrangeira se desse de maneira eficiente. Por meio dele, também foi vislumbrada a possibilidade de ler e 
compreender novos textos. 

Palavras-chave: Texto literário. Ensino da língua inglesa. Leitura crítica. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Operário João Vicente; Orientador: Tânia Oliveira Panaro do Nascimento. 
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ÁREA IV – INGLÊS                                                                                                     2014 

Discutindo a alimentação: um projeto de letramento crítico nas aulas de língua 
estrangeira 

Flávia Rodrigues Perez1 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma descrição detalhada de atividades propostas para 
contribuir com a formação e desenvolvimento crítico do aluno através da compreensão leitora, na Educação 
Básica, realizadas a partir do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II- 2014. Serão 
destacadas as atividades e procedimentos metodológicos utilizados com alunos do 9º ano (os quais 
possuem baixo nível de conhecimento da língua inglesa, pois os mesmos tiveram aulas de espanhol nas 
séries anteriores) do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Comenius, no bairro de Bangu no 
Município do Rio de Janeiro. Portanto, nas atividades elaboradas, os conteúdos abordados foram em nível 
de 6º ano. Acredita-se que tal metodologia desperte maior interesse nos alunos, facilite seu aprendizado e 
desenvolva, na maioria deles, uma maior motivação para o estudo da língua estrangeira. Pretendeu-se 
desenvolver nesses alunos a capacidade de reflexão e o pensamento crítico, e aprimorar a habilidade 
leitora dos mesmos. O trabalho está teoricamente embasado em ALMEIDA (2012), FREIRE (1996), MOITA 
LOPES (1996), TÍLIO (2012), MILLER (2013), HAMZE (2013), WALLACE (1992), PCN (1998), dentre 
outros. 

Palavras-chave: Letramento crítico. Ensino-aprendizagem. Reflexão crítica. Leitura. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Comenius; Orientador: Inês Miguez Nascimento. 
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ÁREA IV – INGLÊS                                                                                                     2014 

Ensino de inglês como língua estrangeira: oemprego de gêneros textuais do 
universo musical e a ativação depré-conhecimento no desenvolvimento da 

habilidade leitora 

Rosangela Pereira1 

Este trabalho busca investir em um ensino mais eficiente de língua Inglesa, propondo que seja priorizada 
a habilidade de leitura em sala de aula.  Para tanto, descreve os passos de uma pesquisa fundamentada 
em artigos de autores que defendem o uso de estratégias para desenvolver essa habilidade, o que, 
acredita-se, pode acabar por facilitar a aprendizagem não só da língua inglesa, como de outras disciplinas 
do currículo escolar. De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II(p.157) “Ler, além 
de ser uma atividade pessoal e particular, é uma prática social, já que pressupõe a interação entre leitores-
texto-escritor, situados social, política, cultural e historicamente na construção social do significado”. 
Portanto, acreditoque a presente investigação, que propõe o emprego de estratégias para desenvolver a 
habilidade leitora a partir do trabalho com gêneros textuais do universo musical –na etapa de ativação do 
pré-conhecimento do aluno –possa contribuir, ainda que modestamente, para o ensino de língua inglesa 
na educação básica. O trabalho está teoricamente embasado no “Projeto Político Pedagógico do Colégio 
Pedro II”, nos “Parâmetros Curriculares Nacionais” e nos autores MOITA LOPES (1996), TILIO (2012), 
MURPHEY (1990), MARCUSHI (2003), dentre outros. 

Palavras-chave:Gêneros textuais. Habilidade leitora. Motivação. Leitor crítico. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 156 Dr: Albert Sabin: Seropédica; Orientador: Maria Luiza Rezende. 
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ÁREA IV – INGLÊS                                                                                                     2014 

Eu não entendo nada! rompendo as barreiras do ensino de leitura em língua 
inglesa 

Silvia de Sousa Gonçalves1 

Este trabalho mostra a iniciativa de uma professora do ensino público de vencer as dificuldades 
encontradas no ensino da Língua Inglesa, sejam físicas, de formação ou, principalmente, de expectativas 
por parte da professora e de seus alunos. Como base nos PCN (BRASIL, 1998), nas OCEM (BRASIL, 
2006) e no Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC, 2012) foram planejadas e aplicadas 
atividades que visavam ao desenvolvimento da compreensão leitora a partir do desenvolvimento de 
estratégias de leitura (scanning, skimming e cognate words), do trabalho com gêneros (anúncio e 
propaganda) e da organização/divisão das atividades em: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Como resultado, 
pôde-se notar traços de mudança na forma que os alunos percebem as aulas de Língua Inglesa, na 
motivação manifestada por eles na execução das atividades e no aumento da motivação da própria 
professora ao vivenciar as mudanças ocorridas no contexto de sua sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino de língua inglesa. Estratégias de leitura. Compreensão leitora. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Ciep Brizolão 354 Martins Pena; Orientador: Rogério da Costa Neves. 
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ÁREA IV – INGLÊS                                                                                                     2014 

Reflexões acerca do conceito de letramento visual na formação de leitores em 
língua estrangeira 

Maria Cristiani Leite Leal1 

O presente trabalho descreve atividades de leitura com base no conceito de letramento visual em turmas 
do segundo segmento do Ensino Fundamental. Busca-se refletir sobre a formação de leitores críticos a 
partir da leitura de cartazes, anúncios publicitários e tirinhas. O embasamento teórico para este trabalho 
partiu da reflexão dos estudos de MOITA LOPES (1995), KRESS (1998) e GOODMAN (1996), entre outros. 
Os resultados preliminares foram obtidos através de análise diagnóstica e aplicação das atividades 
selecionadas e apontam para um maior engajamento dos educandos no processo de aprendizagem de 
língua estrangeira. 

Palavras-chave: Ensino de LE. Imagens. Letramento visual. Letramento crítico. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Estadual Leonor Franco Moreira; Orientador: Cristiane Pereira Cerdera. 
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ÁREA V – GEOGRAFIA 2014 

Descobrindo o Rio Irajá: uma proposta interdisciplinar para abordagem do tema 
em educação ambiental 

Paulo Victor dos Santos Pereira1 

As questões ambientais e o desenvolvimento sustentável vêm ganhando destaque em noticiários dos mais 
diversos veículos de comunicação nos últimos tempos. Trazer essas questões para sala de aula torna-se 
imperativo na construção de uma educação ambiental e a interdisciplinaridade se mostra como importante 
ferramenta nessa tarefa. O presente trabalho tem como objetivo primeiro a aplicação da 
interdisciplinaridade na abordagem de questões socioambientais relacionadas ao Rio Irajá, localizado nas 
proximidades da unidade escolar para alunos do 6o Ano do ensino fundamental da Escola Municipal 
Embaixador Barros Hurtado, no bairro de Cordovil, localizado no subúrbio do Município do Rio de Janeiro. 
Neste contexto, o referido projeto DESCOBRINDO O RIO IRAJÁ: uma proposta interdisciplinar para 
abordagem do tema em educação ambiental foi desenvolvido a partir da perspectiva que vê na 
interdisciplinaridade escolar no tocante a educação ambiental um instrumento de grande utilidade não 
somente na conscientização, mas também na mitigação de impactos ambientais e sociais tomando como 
base as experiências vivenciadas pelos alunos da localidade e criando mecanismos de intervenção na 
qualidade do espaço vivido e apontando a formação de uma organização social que dialogue com o poder 
público.  

Palavras-chave:Desenvolvimento sustentável. Educação ambiental. Interdisciplinaridade. Aprendizagem 

significativa. 

 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: E.M. Embaixador Barros Hurtado; Orientador: Fernando Cesar Barros da Gama. 
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ÁREA V – GEOGRAFIA                                                                                             2014 

A educação ambiental no ensino de geografia e na construção de práticas de 
cidadania 

Rodrigo Nascimento Rodrigues da Silva1 

Os diálogos sobre a questão ambiental no século XXI vêm crescendo nitidamente dentro da nossa 
sociedade e ganhando cada vez mais destaque no campo educacional. Apresentar estas questões em sala 
de aula torna-se imperativo na construção de uma educação ambiental que possa promover nos alunos 
valores que possibilitem a tomada de decisões em busca de ações que promovam um equilíbrio ambiental. 
O presente trabalho tem por objetivo, discutir tal questão a partir de leituras de bibliografias especializadas 
no assunto, além de elaborar práticas pedagógicas que abordem a Educação Ambiental no Ensino de 
Geografia, visando assim, o exercício da cidadania ambiental1 pelos educandos. Nesse contexto o projeto 
de educação ambiental apresentado, buscou conceituar os principais temas que envolvem a questão 
ambiental, registrar (fotos) e localizar os problemas socioambientais no espaço, apontar possíveis soluções 
para tais questões identificadas e analisar as relações socioambientais que se reproduzem no espaço 
geográfico. O trabalho desenvolvido está baseado numa perspectiva crítica levando em consideração uma 
abordagem teórico-metodológica das questões socioambientais existentes no cotidiano escolar dos 
estudantes a partir do ensino de geografia. 

Palavras-chave: Educação ambiental. Ensino de geografia. Cidadania ambiental. 

 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Presidente Eurico Dutra; Orientador: Miguel Tavares Mathias. 
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ÁREA V – GEOGRAFIA                                                                                             2014 

Explorando a aprendizagem significativa em geografia: a construção de um jogo 
para entender o Brasil 

Amanda de Barros Vieira1 

Neste Trabalho Final são abordadas algumas preocupaçõesque dizem respeito ao processo de ensino-
aprendizagem que motivam muitos professores embusca de práticas mais atrativas na produção do 
conhecimento discente.Neste âmbito, também será apresentada uma atividade lúdica desenvolvida em 
duas turmas dosétimoano no Colégio Estadual Governador Roberto Silveira.A propostaconsiste num jogo 
de cartas inspirado no modelo de Super Trunfo, que foi elaborada mediante observações das aulas de 
geografia da professora Carolina Vilelano Colégio Pedro II.As cartas do jogo foram confeccionadas pelos 
alunos, ou seja, eles fizeram parte da produção do próprio jogo que continham informações 
socioeconômicas sobre as regiões do Brasil. Esseprocesso iniciou uma relação mais estreita com esses 
conhecimentos regionais (antes apresentados a eles) que foi aprofundada durante as próprias jogadas. 
Após o jogo Super Trunfo na sala de aula, pode ser percebida uma intimidade maior entre os alunos e o 
conteúdo explorado, onde eles mencionam com mais facilidade as informações socioeconômicas 
abordadas, além da percepção sobre as diferenças regionais do Brasil. 

Palavras-chave: Ensino de geografia. Jogo. Lúdico. 

 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Governador Roberto Silveira; Orientador: Carolina Vilela. 
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Percepção ambiental a partir da criação de Fanzines 

Felipe Lins de Araújo1 

O presente trabalho tem o objetivo de levantar a percepção ambiental dos alunos do oitavo ano do ensino 
fundamental do Colégio Estadual Antônio da Silva, para ser apresentado na Semana Nacional do Meio 
Ambiente, mas com a temática voltada para a questão das enchentes, pois é um problema recorrente na 
escola e na comunidade onde se localiza. A busca por um recorte espacial local possibilita uma maior 
mobilização dos alunos para realização das atividades. Para a realização do trabalho, foram elaborados e 
aplicados questionários, cujos sujeitos consistiram nos vizinhos de cada aluno. Posteriormente, deu-se 
ensejo a criação de publicações feitas por pessoas e para as pessoas que gostam de um determinado 
tema em comum, chamadas de Fanzines, com o intuito de aprimorar a compreensão da percepção 
ambiental dos participantes sobre o tema proposto. É importante ressaltar que essa temática foi 
previamente contextualizada pelo professor da disciplina Geografia, para que os alunos pudessem 
compreender a relevância do projeto em seu cotidiano. A pesquisa bibliográfica foi elaborada levando em 
conta a necessidade de apresentar aos alunos as ferramentas necessárias para a realização de cada 
etapa, a saber: as relações do indivíduo com o seu cotidiano, a percepção de cada um sobre a temática 
das enchentes e a apresentação do recurso do Fanzine para culminância do projeto. 

Palavras-chave: Letramento crítico. Ensino-aprendizagem. Reflexão crítica. Leitura. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio da Silva; Orientador: Fernando Cesar Barros da Gama. 
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Transformação do Rio Imboaçu: rio ou valão? incentivando a pesquisa na Escola 
Básica conhecendo a Geografia local 

Debora Cristina Vieira de Simas1 

O presente trabalhotem como objetivo o incentivo a pesquisa na escola básica proposta aos alunos das 
turmas de 7º ano do Ensino Fundamental do IECN (Instituto de Educação Clélia Nanci) em São Gonçalo, 
município da zona metropolitana do Rio de Janeiro e desta forma, construir o conhecimento partindo da 
construção coletiva e investigação, valorizando uma educação mais ampla e participativa. O 
temageradorda Pesquisa é o Rio Imboaçu e cada turma terá(teve)um subtema exclusivodo mesmo. A 
escolha do objeto de pesquisa foi proposital, visto que este rio está sofrendo uma obra de dragagem, 
drenagem e retificação, e muitos moradores estão sendo desalojados,alguns deles inclusive, são alunos.  
Sendo tão próximo à realidade dos mesmos, podemos levá-los a observar, analisar e questionar.  Propõe-
seassim, partir do espaço de vivência dos alunos para tratar as relações espaciais estabelecidas. Para 
aculminância dostrabalhosoptou-se pela nossaI Mostra Científica, para incentivar o nosso estudante a 
investigar, a pesquisar e a escrever seus primeiros trabalhos para um evento científico, partindo de um 
levantamento bibliográfico, visitaà campo, busca de evidências históricas, junto à população residente ao 
longo do rio. Com a construção de trabalhos e materiais diversos, como maquetes, esquetes, banner e 
oficinas que foram apresentados em nosso evento. Este projeto propõe buscar uma melhor aproximação 
entreo estudante da escola básica pública e apesquisa. Quanto anós professores, a busca de formas 
alternativas para despertar o interesse do aluno, visando o aprimoramento do binômio ensino-
aprendizagemde maneiraparticipativa. Desta feita, umaculminância serve para que todos: familiares, 
comunidade escolar, comunidade acadêmica e todos os demais queiram contribuir para uma educação 
pública, gratuita e de qualidade, buscando caminhos para uma intervenção social no espaço vivido pela 
comunidade. 

Palavras-chave: Geografia. Estudo e ensino. Educação ambiental. Rio Imboaçu. Educação. Espaço banal. 

 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Instituto de Educação Clélia Nanci; Orientador: Fernando Cesar Barros da Gama. 



P á g i n a  | 182 

 

       

ÁREA V – HISTÓRIA 2014 

A “alma” encantadora do horto: ensino de História e memória da comunidade na 
perspectiva dos alunos do Colégio Estadual Professor Antonio Maria Teixeira 

Filho 

Claudia dos Santos Lagame Lobo1 

Trata-se de um projeto de Ensino de História sobre a comunidade do Horto, lugar onde reside parte dos 
alunos do Colégio Estadual Professor Antonio Maria Teixeira Filho, escola em que a residente leciona. A 
pretensão do trabalho foi no sentido de valorizar o Ensino de História, levando o aluno a perceber a 
Comunidade do Horto como portadora de uma memória, que tem contribuído para a construção da 
identidade. Entre as atividades realizadas pelos alunos, no projeto, se destacaram: a roda de conversa 
com os moradores, o trabalho de campo, o relatório sobre a pesquisa, e a criação de um blog para divulgar 
os resultados da pesquisa. 

Palavras-chave: Ensino de história. Memória. Identidade. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Professor Antônio Maria Teixeira Filho; Orientadora: Ana Maria Ribas. 
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Boca de urna da história: a cidadania brasileira entre o autoritarismo e a 
democracia 

Cristiane Faria Carneiro1 

O debate sobre a questão da cidadania apresenta fundamental relevância para o desenvolvimento de um 
país. Este trabalho almejou contribuir nessa discussão através da realização de uma análise comparativa 
entre a prática cidadã brasileira no período da Ditadura Militar e no regime democrático, em um colégio 
estadual localizado na cidade do Rio de Janeiro. O eixo norteador do trabalho foi a discussão acerca dos 
direitos civis, políticos e sociais, como também a oscilação entre o autoritarismo e a democracia. Os alunos 
realizaram atividades com charges, músicas, entrevistas e matérias jornalísticas. A culminância 
caracterizou-se na confecção de um mural imagético-textual, exposto nas dependências do colégio, e de 
um panfleto, distribuído na comunidade do entorno da instituição. Esta culminância ocorreu durante as 
eleições, estabelecendo-se uma relação entre o micro (colégio) e o macro (país). Os discentes identificaram 
continuidades e descontinuidades entre o período ditatorial e o período democrático. Além disso, 
estabeleceu-se um diálogo maior entre o colégio e a comunidade. 

Palavras-chave:Cidadania. Autoritarismo. Democracia. Ditadura Militar. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Professor Sousa da Silveira; Orientadora: Maria Eulália do Carmo Ferreira. 
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Cidadania e inclusão na educação de jovens e adultos: uma tentativa de inserção 
crítica do alunado em uma escola municipal de Nova Iguaçu 

Rafaella Caroline Azevedo Ferreira de Sousa1 

Esse trabalho intitulado “Cidadania e inclusão na Educação de Jovens e Adultos: uma tentativa de inserção 
crítica do alunado em uma escola municipal de Nova Iguaçu” é composto por uma sequência didática 
aplicada em três turmas de VII Fase da modalidade de Educação de Jovens e Adultos em uma escola da 
rede municipal de Nova Iguaçu entre os meses de agosto e setembro de 2014, além do trabalho 
desenvolvido com um aluno de uma dessas turmas com necessidades educacionais específicas 
(deficiência múltipla) durante todo o segundo semestre de 2014. Tal sequência foi composta de seis aulas, 
sendo três aulas expositivas sobre as Grandes Navegações, o início da colonização do Brasil e a 
importância do negro para a sociedade açucareira colonial, e três atividades ligadas às aulas expositivas, 
em que foram discutidos os conceitos de globalização, etnocentrismo e racismo com o objetivo de inseri-
los criticamente, nos dizeres de Paulo Freire, isto é, levá-los a se perceberem como sujeitos capazes de 
modificar a própria realidade. 

Palavras-chave:Ensino de história. Educação de Jovens e Adultos. Cidadania. Inclusão. Deficiência 

múltipla. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Prof.ª Enilza Barros dos Santos Chiconelli; Orientador: Adjovanes Thadeu 

Silva de Almeida. 
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Cidadania em dois tempos: uma proposta de comparação entre o Brasil colônia e 
os dias atuais 

Talita de Oliveira Costa1 

Este trabalho apresenta uma proposta pedagógica direcionada à Escola Básica, especificamente ao 8º ano 
do Ensino Fundamental da Escola Municipal Janir Clementino Pereira localizada em Nova Iguaçu. O 
objetivo é criar condições para que os alunos desenvolvam uma perspectiva histórica acerca do conceito 
de cidadania, sendo capazes de perceber continuidades e mudanças em seu significado ao longo do 
tempo. A partir da análise do nascimento do conceito de cidadania, os alunos compararam a realidade 
internacional revolucionária do século XVIII ao contexto de dominação portuguesa sobre o Brasil no mesmo 
período. Após a construção de conhecimento a respeito da História do conceito, ainda sob uma abordagem 
comparativa, os alunos foram apresentados à sua definição atual, dividida nas dimensões civil, política e 
social. 

Palavras-chave: Cidadania. Brasil. Era das revoluções. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Janir Clementino Pereira; Orientadora: Maria Eulália do Carmo Ferreira. 
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Ensino de história na educação de jovens e adultos: possibilidades e limites no 
CIEP 168 Ilda Silveira Rodrigues - trabalho e cidadania no entrecruzamento de 

temporalidades 

Filipe Reis Silva1 

O presente Produto Acadêmico Final tem como finalidade apresentar o projeto didático-pedagógico 
executado na escola de origem CIEP 168 Ilda Silveira Rodrigues, localizada no município de Nova Iguaçu. 
O projeto pretendeu discutir as relações entre o mundo do trabalho e a cidadania no entrecruzamento de 
temporalidades. Este trabalho aborda o Ensino de História idealizado, construído e executado para o 
público da Educação de Jovens e Adultos (EJA), pautando-se em teorias pedagógicas, na Lei nº 9.394/96 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nos manuais oficiais. Partindo dessa abordagem, as 
temporalidades analisadas neste projeto referem-se ao período caracterizado a partir da década de 1930, 
com a crise das premissas liberal e burguesa e a sua influência no Brasil, principalmente no que tange à 
promulgação da Legislação Social durante a Era Vargas. O Produto Acadêmico Final, também, buscou 
analisar a construção da “Ideologia do Trabalhismo” durante o Estado Novo, lançando mão de 
diversificados documentos históricos e de uma pedagogia dinamizadora e heterodoxa. Na 
contemporaneidade, o projeto destacou assuntos acerca do mundo do trabalho, analisando os avanços e 
recuos no campo da legislação trabalhista. O projeto didático-pedagógico, também, pretendeu ressignificar 
a temática do mundo do trabalho dos alunos da EJA, a partir de uma dinâmica, em que os discentes 
relataram suas experiências de trabalho, visando ampliar o debate dos temas abordados nas etapas desse 
projeto. 

Palavras-chave: EJA. Ensino. Trabalho. Cidadania. Trabalhismo. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 168 Ilda Silveira Rodrigues; Orientadora: Ana Maria Ribas. 
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A Ilha Grande como um lugar de memória 

Ricardo Luiz Jonard de Aguiar1 

Este Produto Final foi desenvolvido na Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega, localizada na vila do Abraão, 
Ilha Grande, município de Angra dos Reis. Foi aplicado em uma turma de 8º ano e teve como tema a Ilha 
Grande como um Lugar de Memória, conceito cunhado por Pierre Nora. O trabalho se justifica na urgente 
necessidade em fazer os alunos conhecerem o passado de sua comunidade através de memórias que 
estão sendo modificadas com o passar dos anos, com foco em lugares emblemáticos da Ilha, tendo como 
objetivo reforçar a identidade regional e o sentimento de pertencimento a comunidade. Isso foi feito através 
da elaboração de um diário de campo pelos alunos, seguindo uma sequência de atividades coordenadas 
pelo professor, com ênfase na educação patrimonial. 

Palavras-chave: Lugar de memória. Identidade. Educação patrimonial. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega; Orientadora: Maria Eulália do Carmo Ferreira. 



P á g i n a  | 188 

 

       

ÁREA V – HISTÓRIA                                                                                                  2014 

 

O nascimento do trabalhador brasileiro a luz do Projeto Varguista: a releitura 
ideológica do conceito de trabalho na sociedade brasileira, entre reflexões e 

considerações, da análise de sambas à produção de paródias 

Mariana Dietrich Santos1 

A Era Vargas, munida de instrumental ideológico propõe a formação de um projeto de identidade nacional 
brasileiro. O objetivo deste trabalho fora provocar o confronto de músicas-sambas- produzidas na época, 
destacando as ideias do regime político e as ações de resistência dos agentes históricos, em relação ao 
papel que começara a definir-se sobre o trabalhador e o mundo do trabalho, levando-os a uma comparação 
sobre a demanda apresentada pelos trabalhadores nas diferentes temporalidades. Visto que, as formações 
das identidades são plásticas e reinventadas a medida em que grupos sociais articulam-se e reformulam 
seus discursos relativizando o determinismo atribuído aos agentes históricos e fomentando a produção de 
relações entre o presente e o passado. Através da produção das paródias, os alunos refletiram acerca do 
universo trabalhista e suas nuances como resultado da proposta, observou-se as diversas vertentes da 
organização social do trabalho. No enfoque diferenciado dado aos textos, os alunos retrataram suas 
impressões estabelecendo uma análise comparativa, conforme o conhecimento construído ao longo das 
aulas e o seu subjetivismo, embasado nas vivências de cada educando acerca do universo trabalhista. 

Palavras-chave:Trabalho. Classes trabalhadoras. Getúlio Vargas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP-394 Vereador Cândido Augusto Ribeiro Neto; Orientador: Adjovanes Thadeu Silva de 

Almeida. 
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O olhar para a prática audiovisual na cidade e o ensino de História como forma de 
oficina 

Autor: Vinicius Pereira da Silva 

Supervisor:  Adjovanes Thadeu Silva de Almeida 

Instituição de origem:  Colégio Municipal Milton Rodrigues da Rocha  
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Transdisciplinaridade, história e educação ambiental: o processo de 
industrialização e o impacto no meio ambiente 

Manoela Bernardino da Silva1 

A capacidade humana de degradar o meio ambiente aumentou muito a partir da Revolução Industrial 
provocando danos e alterações ambientais que põem em risco a civilização. A disciplina História pode e 
deve colaborar para a compreensão desse processo e para incentivar nos alunos posturas ecologicamente 
conscientes e sustentáveis. 

Palavras-chave:História. Revolução industrial. Meio ambiente. Transdisciplinaridade. Sustentabilidade. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Jardim Ipê e Escola Municipal Paulo Vanzollini; Orientadora: Márcia Pinto 

Bandeira. 
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Uso de múltiplas linguagens como fator motivador no estudo da Primeira 
República e era Vargas 

Andréa Lewer da Costa1 

O trabalho a seguir tem por objetivo apresentar as experiências de um projeto de ensino aprendizagem 
envolvendo o uso intensivo da linguagem visual combinada com a linguagem escrita e oral como 
instrumento motivador do interesse dos alunos da terceira série do ensino médio da Escola Estadual 
Antônio Houaiss e República do Peru para o estudo da Primeira República e Era Vargas. 

Palavras-chave: Linguagem visual. Linguagem escrita. Linguagem oral. Primeira República. Era Vargas. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Estadual Antonio Houaiss; Orientador: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida. 
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O ensino filosófico com o cinema brasileiro: metodologia para a experimentação 
do problema em sala de aula 

Autor: Larissa Cristina Rego Duarte 

Supervisor: Paulo Alexandre Marcelino Malafaia 

Instituição de origem: CIEP 379 Raul Seixas 
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Filosofia, arte e educação:uma experiência metodológica no ensino de filosofia a 
partir de uma perspectiva Deleuziana 

Felipe Araujo Fernandes1 

O presente trabalho tem como intenção fazer uma proposta de metodologia para ensino de filosofia, 
portanto trata-se de um trabalho conceitual e teórico, mas também uma experiência metodológica realizada 
durante a residência docente na Pós do Colégio Pedro II em escolas da rede estadual de ensino. Nosso 
objetivo é apresentar uma proposta, entre muitas possíveis, de se trabalhar o ensino de Filosofia a partir 
da concepção de Filosofia desenvolvidas por Gilles Deleuze em diálogo com a metodologia pedagógica 
elaboradas pelo professor Silvio Gallo. Desse modo apresentaremos a filosofia como um ato de criação, e 
não apenas de reprodução, o que a aproxima com a atividade artística. Em um segundo momento nós 
defendemos que a atividade filosófica consiste no processo de criar conceitos e esses são ferramentas de 
intervenção no mundo. Nesse sentido, sugerimos a atividade do professor de filosofia como uma oficina, 
onde essas ferramentas podem ser utilizadas, ou mesmo novas ferramentas criadas, sempre que 
necessário, sempre que novos problemas exigirem isso. 

Palavras-chave: Educação. Ensino de filosofia. Arte. Gilles Deleuze. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 134 – Vereador José Lopes de Araújo e Colégio Estadual Doutor Albert Sabin Rio; 

Orientador: Rogier da Silva Viegas. 
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Memorial escolar: o memorial escolar como ferramenta de reflexão sintética do 
aprendizado de Filosofia no Ensino Médio 

Camile Santos Duarte1 

A produção textual constitui um dos elementos de reflexão crítica no ensino de Filosofia. Segundo o 
currículo mínimo de Filosofia adotado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, ao final do 
4º bimestre, o aluno da 3ª série do Ensino Médio deverá ser capaz de apresentar um trabalho autoral a 
partir dos conceitos apreendidos em todo o ensino médio. O presente trabalho tem como objetivo orientar 
o aluno para a construção de um relatório que contemple a reflexão sintética do aprendizado de Filosofia, 
assim como uma avaliação pessoal do aluno sobre a sua trajetória no ensino médio, suas perspectivas 
para o futuro e possíveis aplicações deste saber para a sua prática cotidiana. 

Palavras-chave: Ensino de filosofia. Reflexão crítica. Trabalho autoral. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Maria Pereira das Neves; Orientador: Rommel Luz Barbosa. 
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Aprendendo o conceito de estigma: uma reflexão por parte dos estudantes 

Geraldo José de Araújo Junior1 

O presente trabalho de sociologia teve como finalidade iniciar a reflexão sobre o processo de 
estigmatização como um elemento fomentador que gera o estereótipo ocasionando o preconceito. Essa foi 
uma atividade realizada com os estudantes das turmas 1023 e 1025 do primeiro ano do ensino médio do 
Colégio Estadual MadreTeresa de Calcutá. Para elaboração dessa tarefa foram executadas duas aulas 
direcionadas a essa temática aos alunos, cujo objetivo era que se organizassem e montassem um projeto. 
A fim de que esses trabalhos pudessem identificar os grupos estigmatizados por meio de imagens 
(fotografias ou desenhos) e apresentassem soluções a esses grupos com o propósito de combater os 
estereótipos e preconceitos. Tais desafios foram expostos pelos discentes das duas turmas nas suas 
apresentações com um conteúdo que evidenciou a compreensão do que foi debatido em sala de aula. Ao 
fim, as discussões sobre o tema abordado promoveram uma participação não só dos que fizeram o 
trabalho, e sim de todos que tiveram presentes. 

Palavras-chave:Estigma. Estereótipos. Fotografia. Desenhos. Sociologia. 

 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Madre Teresa de Calcutá;Orientador: Rogério Mendes de Lima. 
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A caixa da memória: aditadura militar no Brasil a partir do resgate dos alunos e 
das narrativas de sua gente 

Ricardo de Abreu Basto Lima Rodrigues1 

Como resultado da experiência na Residência Docente escolheu-se trabalhar com a temática dos tipos de 
violência, tema previsto para a 3ª série do Ensino Médio da Rede Estadual de ensino, além do resgate à 
memória enquanto recurso didático. O presente trabalho possibilitou uma apreciação da temática de 
maneira dedutiva a partir do trabalho de pesquisa engendrado pelos alunos. Objetivou-se, desta maneira, 
dar-lhes as ferramentas para que fossem eles próprios os protagonistas no desenvolvimento nas etapas 
de trabalho. Os mesmos deveriam buscar nas narrativas que colhessem dados e registros orais daqueles 
que vivenciaram o período ditatorial no país. O resultado do trabalho foi extremamente positivo e a 
qualidade nas discussões por ele produzidas foram bastante significativas. Concluiu-se, então, que 
conquanto se possibilite uma atmosfera em que o aluno sinta-se protagonista de sua própria 
investigação/pesquisa, a chance do resultado final da atividade ser bem sucedido aumenta 
consideravelmente. 

Palavras-chave: Ditadura Militar no Brasil. Tipos de violência. Memória. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Campos Salles;Orientadora: Silzane Carneiro. 
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Caminhando e cantando: uma reflexão sociológica sobreparticipação política e 
cidadania através de músicas na ditadura militar do Brasil 

Alânia Mara de Lima Magalhães Felix1 

O presente trabalho tevepor objetivo a criação de um recurso didático que auxilie no Ensino daDisciplina 
Sociologia. Como metodologiaoptou-se pelaseleção deletras de músicasreferentes ao período de Ditadura 
Militar no Brasil (1964-1985), com o propósito de demonstraratravés de análise das letrasa relevância deste 
período e suas consequênciaspara a atualidade política do país, para, além disso, promoveruma maior 
compreensão de conceitos como Participação Política, Cidadania e Democracia. Dentre as canções 
selecionadas destaca-se a presença de composições de Geraldo Vandré, Chico Buarque, Belchior, 
Caetano Veloso e Raul Seixase etc. De um modo geral, a proposta realizou um maior aprofundamento de 
assuntos e temas sociológicos, além de propiciar uma reflexão sobre a necessidade de utilização de 
diferentes recursos didáticos para o aprendizado da disciplina no Ensino Médio. Desta forma, essetrabalho 
permitiu melhor compreensão dos alunos acerca dos conceitos apresentados, e demonstrou como o uso 
de tais ferramentas, no caso a análise de letras de música, desperta o maior interesse dos discentes, 
fazendo com que os mesmos realizemconexões entre os assuntos abordados pela disciplina e as vivências 
presentes na realidade social. 

Palavras-chave: Análise música. Cidadania. Democracia. Participação política. 

 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Marechal João Baptista de Mattos;Orientador: Silzane de Almeida Carneiro. 
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“Estabelecidos” e “outsiders”: a materialização das desigualdades no cotidiano 
escolar 

DinahTeba da Silva1 

Este trabalho apresenta o resultado de uma atividade realizada com turmas de primeira série do Colégio 
Estadual Maria Nazareth no ano de 2014. O trabalho consiste na reflexão sobre o cotidiano escolar em 
contextos de desigualdade social, discriminação e preconceito a que se encontra submetida uma parcela 
da população de jovens alunos que sob a denominação de Bullying se oculta perversas formas de 
discriminação e reprodução da desigualdade social e preconceitos. 

Palavras-chave:Desigualdade. Intolerância.Preconceito. Discriminação. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Maria Nazareth;Orientador: Silzane de Almeida Carneiro. 
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Identidade e memória no Colégio Estadual Capitão Joaquim Quaresma de Oliveira 

Pedro Manon de Azevedo Severiano1 

 

O presente trabalho apresenta os resultados e impressões das atividades realizadas em torno da memória 
do Colégio Estadual Capitão Joaquim Quaresma de Oliveira. Discutimos ainda, abordagem dos conceitos 
de Identidade e Memória a partir da experiência relatada. 

Palavras-chave: Colégio Estadual Capitão Joaquim Quaresma de Oliveira. Sociologia – Estudo e ensino. 

Memória coletiva. Identidade social. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Capitão Joaquim Quaresma de Oliveira;Orientador: Marcelo Costa da Silva. 
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“Jogo do poder”: uma metodologia lúdica para aplicação do conteúdo de 
Sociologia 

Michelle de Moraes Ferraz1 

Neste trabalho pretendemos demonstrar a utilização de uma ferramenta lúdica, qual seja, um jogo de 
perguntas e repostas para aplicação do conteúdo de Sociologia para os alunos do terceiro ano do ensino 
médio da rede Estadual. 

Palavras-chave: Jogo. Lúdico. Sociologia. Transposição didática. 

 
 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: SEEDUC;Orientador: Marcelo Costa da Silva. 
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Política e senso comum: um olhar sobre a participação e partidos políticos 

Aline Nacour Teixeira dos Santos1 

Como resultado da experiência na residência docente escolheu-se trabalhar com os temas democracia, 
cidadania, participação política e partidos políticos, assuntos abordados nas turmas da 3ª série do Ensino 
Médio da Rede Estadual de Ensino. A partir do estudo destes temas foi possível estabelecer uma pesquisa 
sobre partidos políticos de orientação de esquerda e direita, buscando atender às propostas contidas nas 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio - Conhecimentos de Sociologia (OCEM) e no Currículo 
Mínimo definido para a 3ª série do Ensino Médio. Seguindo as orientações das OCEM foi realizada 
inicialmente uma conceituação dos temas levando os alunos à produção de uma pesquisa sobre uma 
amostra de partidos políticos, seguindo um programa de orientação previamente definido e discutido entre 
docente e discentes. 

Palavras-chave:Cidadania. Democracia. Participação política. Partidos políticos. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Jardim Ipê;Orientador: Silzane de Almeida Carneiro. 
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Sociologia no ensino médio:a aproximação da disciplina na realidade do aluno 
através do uso de imagens 

Leandro dos Santos Vieira1 

O trabalho faz uma breve discussão das condições de trabalho da docência da Sociologia no ensino médio 
após a obrigatoriedade deferida pela lei 11.684/2008 e realiza um relato da experiência de uso diário de 
imagens nas aulas de Sociologia de turmas de ensino médio da Escola Estadual Rodolfo Fernandes, uma 
escola localizada em área de risco e com grandes problemas de interesse aos estudos por parte dos 
alunos, a escola fica localizada no bairro de Costa Barros, no Rio de Janeiro. Através da escolha de 
imagens que causem alguma desnaturalização e estranheza aos alunos buscou-se refletir sobre temáticas 
relevantes para as ciências humanas, como desigualdade, sexismo e violência pública. As imagens foram 
passadas semanalmente em todas as aulas de Sociologia ao longo de dois bimestres, buscando causar 
um despertar para o conteúdo através do estímulo visual. O trabalho demonstrou bons resultados ao 
conseguir estabelecer uma aproximação e maior participação dos alunos na realidade da escola, 
juntamente com um maior interesse com a disciplina. 

Palavras-chave:Sociologia no ensino médio. Escolas estaduais. Docência. Imagens como estratégia 

pedagógica. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Rodolfo Fernandes;Orientador: Rogério Mendes de Lima. 
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Trabalhando com conceito de cultura das Ciências Sociais na nova EJA 

Leandro Murilo dos Santos Costa Brasil1 

O presente trabalho tem como objetivo obter o grau de Especialista em Docência da Educação Básica na 
Disciplina Sociologia, e os temas abordados são: cultura, etnocentrismo (preconceito, racismo e 
discriminação) e relativismo cultural. As turmas envolvidas no trabalho foram I – 20, I – 21 e I – 23, da Nova 
EJA do CIEP Guilherme da Silveira. Metodologia utilizada foram aulas expositivas, livros, trabalho e 
apresentação. Os alunos fizeram e apresentaram trabalhos sobre as regiões geográficas do nosso país, 
abordando as culturas locais. Os trabalhos foram bem elaborados e os alunos mostraram domínio sobre o 
tema proposto. 

Palavras-chave:Cultura. Discriminação. Etnocentrismo. Preconceito. Sociologia. Racismo. 

 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: CIEP Guilherme da Silveira;Orientador: Rogério Mendes de Lima. 
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Devolvam aos alunos a régua e o compasso: contextualizando a matemática 
através do desenho geométrico 

Vera Moreira Gonçalves1 

Este trabalho visa relatar a experiência de uma proposta aplicada de contextualização das aulas de 
Matemática através da inserção de conteúdosdo Desenho Geométrico em turmas do ensino fundamental 
da rede pública. Sendo assim, a professora estimulou aos estudantes a usarem instrumentos comuns do 
Desenho como régua, compasso, transferidor, a manipularem e observarem objetos concretos em 
diferentes posições, para investigarem e a analisarem conceitos matemáticos, a fim de resolver problemas. 
Para alcançar uma aprendizagem mais significativa e desafiante, a docente desenvolveu atividades 
práticas que uniam o universo artístico geométrico e/ou que permeavam o cotidiano dos alunos, de maneira 
a aumentar a autonomia, a criatividade e ampliar o raciocínio geométrico. Como aspectos conclusivos 
foram evidenciados, a partir da análise dessas construções e algumas avaliações, que os alunos passaram 
a valorizar o desenho como forma de registro, tendo mostrado uma melhora na compreensão de questões 
relacionadas à geometria, já que a maioria começou a desenhar para representar e interpretar um 
problema, mostrando nesse processo interesse estético e técnico na elaboração dos desenhos, bem como 
um maior entusiasmo nesse tipo de atividade. 

Palavras-chave:Ensino-aprendizagem. Contextualização da matemática. Desenho geométrico. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Professora Sílvia de Araújo Toledo;Orientador:Rodrigo Ribeiro Coutinho. 
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Planificação de sólidos com faces quadrangulares: uma abordagem lúdica e 
inclusiva 

Vanessa França da Silva Evaristo1 

A partir de experiências anteriormente vivenciadas, foi possível perceber que o uso do material concreto 
no ensino de matemática, mais precisamente de geometria, promove maior interesse do discente. Este 
projeto foi desenvolvido com o objetivo de criar materiais lúdicos e inclusivos para o ensino de planificação 
de sólidos com faces quadrangulares. O trabalho se deu em dois ambientes distintos: No Colégio Estadual 
Alemy Tavares, escola de ensino regular, com uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental e no Instituto 
Benjamin Constant, escola de ensino especializado, que atende alunos cegos e de baixa visão. O que se 
pretende com esse trabalho é que as atividades elaboradas a partir da pesquisa teórica e de campo 
contribuam para a orientação de práticas pedagógicas que visem despertar maior interesse do aluno no 
estudo da matemática. 

Palavras-chave:Geometria. Planificação de sólidos. Material lúdico. Inclusão. 

 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Alemy Tavares da Silva e Instituto Benjamin Constant;Orientador: Íris 

Aparecida Brasil. 
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Sólidos geométricos:uma experiência interdisciplinarentre arte e matemática 

Nathalie dos Santos1 

O trabalho foi desenvolvido a partir do Projetode Arte e Matemática no Colégio Estadual Califórnia com 
base em estudos de pesquisa sobre a interdisciplinaridade. A finalidade da pesquisa é expor vivências, 
relatare analisaras práticas desenvolvidas na escola de origem, proporcionando uma reflexão sobre as 
experiências aplicadas com medidas interdisciplinares, tendo como foco o auxílio na compreensão e 
intercambio entre os conteúdos abordados. Procurou-se com este estudo analisar a interdisciplinaridade 
entre as disciplinas de Artes e de Matemática através do projeto já desenvolvido pela instituição: Arte, 
Matemática e meio ambiente. 

Palavras-chave:Educação. Interdisciplinaridade. Arte. Matemática. Prática. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Estadual Califórnia;Orientador:Rodrigo Ribeiro Coutinho. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA2014 

Dissociação de movimentos na educação física no ensino médio 

Selma Caroline de Macedo Silva Pereira1 

O presente estudo tevecomo objetivo analisar a dissociação de movimentos dos alunos do 2°ano do Ensino 
Médio do Colégio Pedro II/Humaitá II (CPII/HII) e do Colégio Estadual Hilton Gama (CEHG) com o objetivo 
de adaptar novas práticas pedagógicas nas aulas de Educação Física. A relação entre diferentes realidades 
geográfica e governamental foi fundamental para a verificação do estudo com a amostra. Caracterizaram-
se como universo do trabalho os alunos do 2º Ano do Ensino Médio e a amostra foi composta pelos alunos 
da Turma 1203 do CPII HII e da Turma2001 do CEHG. A metodologia utilizada foi pesquisa-ação. Foi 
utilizado o seguinte instrumento: Bateria Psicomotora (BPM) de Vitor da Fonseca (1995) para verificar o 
nível de dissociação desses alunos. Os resultados obtidos se basearamnos pressupostos da BPM, onde 
os critérios de avaliação de cada tempo do instrumento foram aferidos numa escala de 1 a 4, somando-se 
os pontos em cada etapa, caracterizando de apráxico os de nível 1, dispráxico os de nível 2, eupráxico os 
de nível 3 e hiperpráxico os de nível 4. A análise e interpretação sobre os testes apontam algumas 
tendências que precisam ser mais bem exploradas devido a sua complexidade e amplitude, sobre o 
assunto supracitado, mas concluímos que no CPII HII e no CEHG o perfil mais evidente foi hiperpráxico, 
apesar de apresentar igualdade de resultados, é necessário o trabalho mais evidenciado na cultura corporal 
para aumentar o interesse nas aulas de educação física. 

Palavras-chave:Dissociação de movimentos. Educação física. Movimento. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: C.E Hilton Gama;Orientador: Ricardo Carlos Santos Alves. 
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Educação Física e corporeidades: meditação laica educacional 

Tiago Cerqueira Rodrigues Gomes1 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa-ação, sobre a utilização nas aulas de Educação Física, da 
técnica da Meditação Laica Educacional, desenvolvida pela professora do Colégio Pedro II, no Rio de 
Janeiro, Claudia Maria de Luca (pseudônimo: Claudiah Rato), como estratégia didático-pedagógica, na 
apresentação do conteúdo Educação Física e Corporeidades, no Ensino de Jovens e Adultos do Ensino 
Médio, numa turma do turno da noite do Colégio Estadual Pedro II, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, 
durante o segundo semestre de 2014. Esse estudo apresenta como a utilização dessa técnica ao longo de 
10 aulas de 50 minutos, trouxe benefícios para os alunos, e ajudou na reflexão da relação corpo e mente, 
segundo os resultados identificados nos questionários aplicados. 

Palavras-chave:Meditação laica. Ensino. Educação. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem: C. E. Dom Pedro II;Orientador:Claudia Maria de Luca. 
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A imagem corporal nas aulas de Educação Física 

Liliane da Silva Albuquerque1 

Alguns estudos têm buscado avaliar a imagem corporal de crianças e adolescentes, dado as grandes 
mudanças biopsicossociais destas fases da vida, e também ao processo formativo de identidade em que 
se observa grande crescimento corporal e maturação sexual, gerando uma preocupação com o corpo, que 
pode se tornar obsessiva e gerar distúrbios corporais. A imagem corporal pode ser afetada pela 
internalização de mensagens e imagens expostas pela mídia de uma forma geral. O modelo de corpo ideal 
comumente veiculado é pautado em corpos extremamente magros para as mulheres e fortes e musculosos 
para os homens, modelos dificilmente alcançáveis e que não representam necessariamente modelos ideais 
para saúde dos indivíduos. A imagem corporal nas aulas de Educação Física pode ser concebida vinculada 
aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), sugeridos pelo Ministério da Educação (MEC), na temática 
“Conhecimentos sobre o Corpo” e também junto ao tema transversal “Saúde”. Objetivos: avaliar a imagem 
corporal dos alunos utilizando a escala de silhuetas, o seu estado nutricional e a estruturação de uma 
proposta de abordagem do tema dentro das aulas de educação física. Apesar da grande maioria dos alunos 
estarem dentro do peso ideal, observamos percentuais elevados de insatisfação e distorção da imagem 
corporal, a maioria dos alunos se percebem maiores do que de fato são, isto é, escolheram uma figura de 
silhuetas para o corpo atual que apresenta IMC superior ao apresentado de fato. Comparando os meninos 
e meninas os resultados foram consistentes com o padrão de corpo exposto na mídia, um corpo magro 
para o sexo feminino e corpos mais volumosos para o sexo masculino. Os resultados observados, reiteram 
a importância de trabalhar este tema com os alunos, estimulando assim a reflexão sobre os padrões de 
corpo e beleza expostos pela mídia e como eles podem interferir nos sentimentos e atitudes,que 
podemcausar problemas de saúde comodistúrbios alimentares e problemas de autoestima.Nesse sentindo, 
foi estimulada uma reflexão sobre estas questões e de como podemos reagir a esses padrões impostos, 
possibilitando informações para se avaliar e poder se perceber de forma crítica e combater sentimento 
negativos sobre o próprio corpo, e a mudança de atitudes pessoais e também de críticas negativas ao 
outro. 

Palavras-chave:Educação física. Imagem corporal. Adolescentes. 

 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem:Escola Municipal Cientista Mário Kröeff; Orientador: Fabiano Lange Salles. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                               2014 

Jogos cooperativos na educação básica: uma discussão sobre sua capacidade 
cooperativa e transformadora 

Felipe Sabatinelli Rodrigues1 

Tendo em vista a realidade competitiva entre as crianças do sexto ano do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal Professor Walter Carlos de Magalhães Fraenkel, foi observada a oportunidade de verificar as 
vantagens dos Jogos Cooperativos disseminadas na literatura, comparando essa tendência com o que se 
conhece dos Jogos Competitivos nas aulas de Educação Física. Para tal, foi feita uma análise pontual das 
questões observadas em seis aulas com atividades cooperativas e em três aulas competitivas para avaliar 
o potencial motivador e transformador dos Jogos Cooperativos sobre os alunos da referida escola. 
Concluiu-se que apesar da preferência cultural aos Jogos Competitivos, os alunos absorveram bem as 
particularidades dos Jogos Cooperativos enquanto os objetivos das aulas estavam associados à 
cooperação, embora não tenham demonstrado carregar esses ensinamentos para além das aulas. 

Palavras-chave:Jogos cooperativos. Educação física. Ensino fundamental. 

 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Professor Walter Carlos de Magalhães Fraenkel;Orientador:Claudia Maria de 

Luca 
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Mudança de estratégias: busca da valorização daEducação Física escolar 

Suelen Paiva de Lima Santiago1 

Este trabalho tem por objetivo analisar a mudança de postura da comunidade escolar acerca da Educação 
Física,causada pela implementação de prática inovadoras e criativas na busca de uma valorização da área. 
Nesse sentido, o estudo aqui apresentado lança mão de metodologia quanti-qualitativa. Dessa forma, essa 
pesquisa estruturou-se nas seguintes etapas: levantamento e análise bibliográfica sobre os temas ligados 
a problemática da valorização da disciplina no âmbito escolar, além de uma análise crítica pautada na 
estruturação de um estudo de caso, utilizando como técnica de coleta de dados a entrevista 
semiestruturadae a observação participante. Nesse sentido foi observada a mudança de comportamento 
nos alunos no que diz respeito àvalorização das aulas de Educação Física. Após cumpridas asetapas 
pertinentes ao trabalho podemos concluir que a valorização da Educação Física está impregnada de 
diversos fatores,como uma boa prática pedagógica, parcerias com a gestão e demais professores e 
permeando tudoisso uma boa relação professor-aluno, pautado no respeito mútuo. 

Palavras-chave:Educação física. Práticas pedagógicas.Valorização. 

 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem:Escola Estadual Maria Emília Amaral Fontoura e Escola Estadual Engenheiro Arêa Leão; 

Orientadora: Ivone Ouverney Santos de Azevedo. 
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As possibilidades de integração curricularentre aEducação Física e o meio 
ambiente na Escola Municipal Francisco Portugal Neves: uma questão de atitude 

ou de necessidade? 

Gustavo Oliveira dos Santos1 

A crítica à fragmentação doconhecimento e a organização curricular gerou propostas, principalmente a 
partir do final da década de 1960, como a interdisciplinaridade, para superar a fragmentação e a 
especialização do conhecimento. A Educação Física escolar brasileira também passou por um processo 
de questionamento de seus objetivos, com maior ênfase na década de 1980, onde surgiram 
sistematizações e metodologias para superar o paradigma da aptidão física, como o conceito de cultura 
corporal enquanto conhecimento a ser tratado na escola. Com o reconhecimento queaescola deva abordar 
questões da sociedade brasileira, como o Meio Ambiente, referenciados nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, este Produto Acadêmico Final, que partiu da Proposta de Participação no ProjetoPlantão Verde, 
projetoInterdisciplinar do 6º ano do Ensino Fundamental Regular do Colégio Pedro II (CPII), campus 
Humaitá II, construída pelo professor Supervisor do Programa de Residência Docente do CPII, tem como 
objetivo analisar a construção de uma proposta de Unidade Didática com o tema Educação Física e Meio 
Ambiente para duas turmas do 6º ano do Ensino Fundamental Regular da Escola Municipal Francisco 
Portugal Neves, localizado no bairro de Piratininga, em Niterói, como parte das ações propostas pela 
Equipe de Articulação Pedagógica da escola, através de dois projetos que tratam do Meio Ambiente, 
definido como relação entre os diversos espaços, ambientes naturais, o meio urbano e as construções 
humanas e os indivíduos: projeto para a Semana do Meio Ambiente e o projeto Cuidar. O universo foi 
composto por alunos do 6º Ano do CPII HII e da Escola Municipal Francisco Portugal Neves. A amostra foi 
formadapor duas turmas de 6º ano da Escola Municipal Francisco Portugal Neves (6C e 6E), e como 
referência comparativa, aturma 603 do Colégio Pedro II Campus Humaitá II. Na metodologia, o tipo de 
pesquisa utilizadafoi apesquisa bibliográfica, como procedimento de recolhimento de conhecimentos 
prévios acerca das questões tratadas na pesquisa, com a descrição dos fatos observados na pesquisa. 
Seus resultados foram analisados pela abordagem qualitativa eapontam que os limites da realização da 
Unidade Didática foram à falta de articulação entre as disciplinas e os professores, as dificuldades 
estruturais da escola, a tradição curricular da disciplina de Educação Física, a descontinuidade dos 
conteúdos tratados durante a Unidade Didática e as dificuldades na abordagem das relações entre 
Educação Física e Meio Ambiente. Foi concluído, a partir da análise empreendida das açõespedagógicas 
descritas no trabalho através da pesquisa bibliográfica, que para alcançar os objetivos propostos pela 
Unidade Didática e de modo mais amplo, no trabalho integrado na escola não se faz suficiente ter a atitude 
de querer romper com a fragmentação da organização curricular, através da interdisciplinaridade, por 
exemplo: é necessário ir além da filosofia do sujeito, quer dizer, além da vontade de trabalhar em parceria, 
é essencial compreender a totalidadeconcreta do conhecimento e de suas dimensões e dos limites e 
possibilidades de intervenção naescola e dos sujeitos que a constroem. 

Palavras-chave:Organização curricular. Educação Física escolar. Meio ambiente. 

 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Francisco Portugal Neves;Orientador:Ricardo Carlos Santos Alves. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                               2014 

Preconceito de gênero e influência na evasão de meninas nas aulas de educação 
física escolar 

Livia da Silva Fernandes1 

O presente estudo buscou discutir em que medida discursos preconceituosos de gênero influenciam na 
evasão da participação de meninas nas aulas de Educação Física. Para tanto, esta pesquisa buscou 
identificar possíveis discursos preconceituosos de gênero nas falas de alunos e alunas de Educação Física; 
verificar a influência de falas e atitudes preconceituosas na participação das meninas nas aulas de 
Educação Física e identificar estratégias pedagógicas para o combate a discursos preconceituosos de 
gênero e a evasão das meninas nas aulas de Educação Física. Como metodologia foi utilizado o 
questionário semi-estruturado, composto de 5 questões, aplicado à amostra de 30 alunos, 15 do sexo 
feminino e 15 do sexo masculino, dos 6º e 7º ano de uma escola pública localizada no município de Belford 
Roxo. Constatou-se que 60% das meninas e 80% dos meninos preferem aulas mistas à separadas por 
sexo. Em relação a Dança ser um conteúdo ensinado exclusivamente para as meninas, 86% delas dizem 
não concordar e 53,3% dos meninos também discordam. Em se tratando do conteúdo Lutas ser ensinado 
exclusivamente para os meninos, 53,3% deles concordam enquanto 100% das meninas discordam. Quanto 
à participação das meninas nas aulas de Educação Física, 66,6% delas dizem participarem muito, 26,6% 
dizem que participam mais ou menos e 6,6% dizem participarem pouco. Já os meninos, dizem em relação 
à participação das meninas que 20% participam muito, 40% participam mais ou menos e 40% participam 
pouco das aulas. Em relação à exclusão das meninas nas aulas, 80% delas dizem não se sentirem 
excluídas e 100% dos meninos afirmam que as meninas não são excluídas das aulas. Os resultados 
apresentados na pesquisa nos mostram que há identificação de discursos preconceituosos de gênero nas 
falas dos alunos, porém estes possuem pouca ou nenhuma influência direta na participação das meninas 
nas aulas de Educação Física. 

Palavras-chave:Educação física. Gênero. Discursos preconceituosos. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem:Escola Municipal Ayrton Senna da Silva; Orientador: Fabiano Lange Salles. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                               2014 

Projeto interdisciplinar de Educação Física com Física: ressignificando as 
perspectivas de aprendizagem no ensino médio 

Adessayne Fernanda de Souza Chagas1 

Reconhecida como disciplina de caráter predominantemente prático, a Educação Física no Colégio 
Estadual Pedro Braile Neto, localizado no município de Resende – RJ, embora seja bem aceita pelos 
alunos, encontra resistência a conteúdos diversificados (para além dos esportes), assim como a 
abordagens pedagógicas mais reflexivas.Diante desse desafio, questionou-se como influenciar de maneira 
positiva a concepção desses alunos quanto à pratica reflexiva sobre os conteúdos das aulas, contemplando 
e reforçando o papel da Educação Física na escola de Ensino Médio e de que forma esta disciplina poderia 
ser entendida como área de conhecimento aplicável no cotidiano do ser em formação. O objetivo deste 
trabalho foi aplicar um projeto interdisciplinar com as disciplinas Educação Física e Física, como fator 
motivador para que os alunos participassem das aulas de Educação Física de maneira crítica, 
considerando a relevância dos conhecimentos dessas disciplinas para a sua formação no Ensino Médio. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, ressaltando a aliança entre teoria e prática docente. Como 
instrumento de pesquisa foi utilizada ficha de observação, feita através da categorização das respostas 
encontradas em um exercício avaliativo composto por questões abertas. Observou-se que a 
interdisciplinaridade como estratégia pedagógica facilitou a contextualização dos conhecimentos das 
disciplinas envolvidas, à proporção que a consciência corporal dos alunos permitiu-lhes a compreensão 
dos fatores físicos influenciadores do movimento. Dessa forma, considerou-se este trabalho de suma 
importância para o desenvolvimento de competência investigativa docente e discente, com vistas à sua 
ampliação, incluindo os demais professores das disciplinas em destaque, integrando novas ações à 
proposta pedagógica do colégio. 

Palavras-chave:Educação física. Interdisciplinaridade. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem:Colégio Estadual Pedro Braile Neto; Orientador: Fabiano Lange Salles. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                               2014 

Temas transversais: uma realidade na prática docente dos professores de 
Educação Física? 

Debora Cristina da Silva Accioly1 

Já há algum tempo, no âmbito da educação tem-se sopesado sobremaneira a questão dos Temas 
Transversais e da importância de fazer com que eles representem muito mais que um mero conjunto de 
orientações, isto é, que possam de fato fazer parte da prática pedagógica de todos os professores, 
independente da disciplina lecionada.No contexto da Educação Físicaa problemática não é diferente. 
Nesse diapasão, elencou-se como objetivo: verificar se os professores da área já demonstram 
conhecimento e segurança numa abordagem consciente dos Temas Transversais nas aulas de Educação 
Física escolar. Trata-se de uma pesquisa de campo de cunho quanti-qualitativo cujo instrumento decoleta 
é uma entrevista semiestrutura aplicada a uma amostra de 15 professores de Educação Física da rede 
municipal de ensino de Japeri-RJ. Os resultados apontaram que ainda há insegurança na abordagem dos 
Temas Transversais entre os docentes. A conclusãoé que ainda há muito que se refletir sobre a temática, 
estando a mudança subordinada, majoritariamente a escolhas do próprio docente. 

Palavras-chave:Temas transversais. Educação física. Escola. 

 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem:Escola Municipal Bernardino de Melo;Orientadora: Ivone Ouverney Santos de Azevedo. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                               2014 

A utilização de jogos populares nas aulas de Educação Física: um resgate das 
manifestações culturais 

José Carlos Vieira Junior1 

As abordagens e metodologias desenvolvidas nas aulas de educação física, muitas vezes,sãoutilizadas 
carregadas deprincípiosda sociedade capitalista e características dos esportes institucionalizados, sendo 
assim espaços que acabam privilegiandoa participação dos alunos mais habilidosos. Fora do espaço 
escolar, podemos notar hoje uma característica singular nas formas de brincar das crianças, muito voltada 
para os jogos eletrônicos e limitada aos espaços privados. Através deste trabalho, pretendo promover uma 
reflexão sobre esta conjuntura social e escolar, além de apontar os jogos populares como alternativas 
potenciais de conteúdos das aulas de educação física, contrapondo-seaos valores implícitos na sociedade 
vigente. Esta abordagem dos jogos populares direciona para a valorização do prazer pela prática da 
atividade físicae o princípio da inclusão, além de buscar fazer umresgate de manifestações culturaisque 
vem sendo esquecidas ao longo dos anos. 

Palavras-chave:Jogos populares. Educação física. Manifestações culturais. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem:Escola Municipal Doutor Getúlio Vargas;Orientadora: Ivone Ouverney Santos de Azevedo. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                               2014 

A utilização de materiais alternativos para a construção de brinquedos nas aulas 
de Educação Física: uma solução criativa 

Jonimar Silva Nascimento dos Santos1 

Este trabalho tem por proposta discutir razões que justifiquem a construção de brinquedos na prática 
pedagógica do professor de Educação Física, além de apresentar um manual de construção de brinquedos. 
A realidade de boa parte das escolas públicas do Rio de Janeiro é um fator motivador para a realização do 
trabalho. É possível também compreender a importância do tema a partir da visão dos alunos que 
responderam um questionário de avaliação do processo de construção dos brinquedos nas aulas de 
Educação Física. A utilização de materiais alternativos permite a abordagem de diversos temas, entre eles 
a relação com o meio ambiente e com a indústria do consumo. A conclusão do trabalho indica, a partir das 
experiências relatadas pelos alunos e pelo diálogo com os teóricos que o trabalho de construção de 
brinquedos com a utilização de materiais alternativos é importante, pois contribui para o desenvolvimento 
da capacidade de criação, na conscientização sobre meio ambiente e o consumo infantil. 

Palavras-chave:Brinquedo. Material alternativo. Educação física. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem:Escola Municipal Do Catumbi / Escola Municipal São Nicolau;Orientadora: Ivone Ouverney 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                               2014 

Violência na escola: o papel da Educação Física na transformação dessa 
realidade 

Silvia Ribeiro da Costa Machado1 

Este estudo aborda a violência no contexto escolar, pensando na necessidade de buscar maneiras de 
melhorar o clima de violência que vem sendo vivido nas escolas através de novas alternativas de trabalho 
com esses alunosfazendo uma breve análise do enfrentamento da violência no CIEP354 Martins Pena.Este 
trabalho tem como objetivo verificar se é possível melhorar as relações de violência entre os alunos através 
dos jogos cooperativos.A metodologia usada foi a quali-quanti, com professores e alunos. Tendo 
comoresultado o uso dos jogos cooperativos como uma possibilidade de trabalho. 

Palavras-chave:Violência. Jogos cooperativos. 

 
 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem:CIEP Brizolão 354 –Martins Pena;Orientadora: Ivone Ouverney Santos de Azevedo. 
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ÁREA VII – EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                               2014 

A violência nas aulas de Educação Física escolar: a visão dos alunos com relação 
ao fenômeno 

Rafael Fiaux de Souza1 

O presente trabalho é fruto das experiências adquiridas no programa de Residência Docente do Colégio 
Pedro II em interlocução com as práticas de Educação Física realizadas na Escola Municipal Leonel de 
Moura Brizola, instituição de origem do autor desse estudo.Durante esse processo evidenciou -se uma 
discrepância entre os comportamentos dos alunos das duas instituições. Por isso, foi gerada uma 
investigação com a finalidade de entender como manifesta-se e compreende-se a violência nas aulas de 
Educação Física, a partir da ótica dos principais atores da escola, os alunos. Esta foi executada através de 
revisão bibliográfica e aplicação de questionário semiaberto na instituição de origem.O trabalho que aqui 
se apresenta tem como pretensão colaborar para novos pensamentose estudos acerca da violência no 
âmbito escolar.  Com foco nas aulas de Educação Física busca tornar-semais uminstrumento capaz de 
auxiliar professores de Educação Física na obtenção de um olhar crítico para a violência e suasdiversas 
manifestações. 

Palavras-chave:Educação física. Violência. Escola. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL2014 

Almanaque cultural do Anacleto 

Ana Lucia Carlos1 

Este Produto Final, é um dos requisitos para que eu obtenha o título de Especialista em Docência da 
Educação Básica, na Disciplina Anos Iniciais. Tem como principal finalidade, despertar nos alunos da 
Turma 302, do Colégio Estadual Anacleto de Medeiros que, funciona dentro de uma unidade prisional na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). O principal objetivo deste trabalho é despertar no aluno 
o prazer pela leitura, a disposição de produzir textos e através das leituras e vídeos sobre a cultura brasileira 
e situações do cotidiano, ele possa desenvolver o conceito de cidadania e perceber que esse contexto 
envolve conhecer seus direitos e deveres além de também, passar a observar, que dentro de um regime 
democrático, os direitos são iguais, cabendo portanto observar o direito do outro. 

Palavras-chave:Colégio Estadual Anacleto de Medeiros. Ensino fundamental – Estudo e ensino. 

Cidadania. Leitura. Educação e cultura – Brasil. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     2014 

Até a violeta tem memorial: dando sentido à escrita nos anos Iniciais 

Lenira Maria Cavalcanti Teixeira1 

Alfabetizar, numa perspectiva em que se considere não apenas a aquisição de um código formado por 
letras que se combinam dando origem a palavras e a textos sem sentido algum para quem está 
aprendendo, mas conduzindo essa alfabetização como um processo discursivo, tem sido uma ideia muito 
defendida e debatida no meio acadêmico. No âmbito da prática docente, alguns professores são 
confrontados pelas marcas de sua própria formação, baseada em parâmetros cartesianos. Através da 
descrição do projeto “Caderno de passeios da Violeta”, no qual as crianças de uma turma de 2º ano são 
desafiadas a fazerem uma escrita narrativa sobre a visita de uma boneca às suas casas, o trabalho 
apresenta os questionamentos em torno do referencial teórico adotado nessa prática e discute as ações 
vivenciadas nesse processo. Essa análise constatou que, não apenas para os educandos envolvidos no 
projeto, mas também para a educadora que o conduziu, foi alcançada uma melhor compreensão sobre o 
que vem a ser uma escrita com sentido nos Anos Iniciais. 

Palavras-chave: Alfabetização. Processo discursivo. Escrita com sentido. 

 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro (ISERJ); Orientadora: Rosita Mattos 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     2014 

A caixa de leitura: desenvolvendo habilidades de língua portuguesa 

Karina Nery Amorim Maggessi1 

O trabalho visa apresentar o desenvolvimento de um produtono âmbito do programa de Residência 
Docência (PRD) do Colégio Pedro II destinado à área dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se 
então da apresentação de projetos que tinham como objetivo o desenvolvimento da leitura e da escrita em 
uma turma de Projeto Acelera1ª, composta por 25 alunos com idade de 9 a 14 anos de idade que se 
encontram com defasagem escolar, de uma escola pública, de três turnos do município do Rio de Janeiro. 
Tomando como base a turma que acompanhei no PRD. Precisava tentar amenizara dificuldade quemeus 
alunos tinhamem relação à escrita e leiturae que eu observava que os alunos do Colégio Pedro II em sua 
maioria não apresentavam. Muitas ideias a respeito do projeto surgiram com a orientação de minha 
supervisoraRoberta Moore, nodecorrer o ano que acompanhei a turma pelo programa de Residência 
Docente. 

Palavras-chave:Leitura. Escrita. Projeto Acelera. 

 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem:Escola Municipal Octavio Frias de Oliveira; Orientadora: Roberta Moore Pamplona 

 



P á g i n a  | 223 

 

       

ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     2014 

As crianças e a sala de leitura do espaço de desenvolvimento infantil Karine 
Lorraine: novas estruturas e descobertas 

Suzana do Prado Silva1 

O presente trabalho visa apresentar os resultados do projeto denominado “As crianças e a sala de leitura 
do Espaço de Desenvolvimento Infantil Karine Lorraine: Novas estruturas e descobertas” por meio de 
atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II. Este 
trabalho se destina à primeira etapa da educação básica, a Educação Infantil, e tem por principal objetivo 
reestruturar, em parceria e participação das crianças, a sala de leitura do Espaço de Desenvolvimento 
Infantil Karine Lorraine Chagas de Oliveira, bem como oportunizar experiências às crianças que promovam 
a importância do espaço e dos livros em suas vidas. Embora a sala de leitura seja para o deleite de toda a 
unidade escolar, a participação na reconstrução da sala, bem como a conscientização da importância deste 
espaço foi mais específica para a turma pré-escolar, composta por 20 crianças cuja faixa etária varia entre 
4 e 5 anos, do turno da tarde na escola situada em Honório Gurgel, na cidade do Rio de Janeiro. Partindo 
da análise de trabalho no PRD de desenvolvimento de um trabalho que visasse uma situação-problema 
dentro da instituição de origem propôs como questão base a reabertura da sala de leitura do EDI por 
entender ser ela um espaço indispensável para a ampliação das possibilidades do desenvolvimento das 
linguagens das crianças na educação infantil. A pedagogia de projetos serviu como inspiração para a 
metodologia aplicada, pois além de objetivar as etapas torna o trabalho mais participativo e dinâmico com 
as crianças. Os resultados do projeto foram alcançados, pois no dia vinte e sete de novembro do ano de 
2014 a sala de leitura do EDI Karine Lorraine foi reaberta e novas possibilidades de trabalho foram 
realizadas a partir de sua inauguração, reforçando que a sala de leitura é um espaço que deve ser 
valorizado, pois contribui para o desenvolvimento da educação das crianças na educação infantil e toda a 
comunidade escolar. 

Palavras-chave: Sala de leitura. Linguagens. Comunidade escolar. Educação infantil. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     2014 

“A escrita na alfabetização através de obras literárias” 

Márcia Orsolon Pedrosa Ferreira1 

O presente Produto Acadêmico, trabalho final do curso de especialização em Educação Básica dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, destina-se a 
apresentar diferentes possibilidades de atuação e de intervenções durante as aulas do período letivo de 
2014. Intenção esta, através de atividades diversificadas, e de construção do conhecimento, que 
proporcionaram o avanço do processo de escrita na turma 103, do ciclo de alfabetização, da Escola 
Municipal Ayrton Senna, unidade de ensino do município de Nova Iguaçu. Visto que, a maior dificuldade 
que a turma apresentava durante o ano letivo partia do pressuposto da recusa nas produções de escritas 
voluntárias. E que, percebendo esta deficiência, seria imprescindível tornar este o objetivo maior com 
intensa dedicação nesta habilidade dos alunos.Portanto, o presente produto lançou mão do uso de 
diferentes obras literárias envolvendo a rotina escolar, priorizando os contos e lendas africanas, por se 
tratar do tema um projeto da Unidade Escolar de origem. A culminância deste projeto aconteceu no mês 
da Consciência Negra, onde foram produzidas diferentes formas de reescrita dos contos e das lendas 
explorados em atividades. Trabalho este, composto de debates dos temas como etnias, preconceitos, raças 
e costumes e que propiciavam atividades de construções coletivas com uma função social dentro da escola. 
E, consequentemente, ajudaram a construir o sentido ao que os alunos escolhiam escrever 
voluntariamente. E, assim, despertando neles, a necessidade de produzir “dizeres”, onde tais produções 
constituíram uma coletânea de escritas espontâneas para publicação no mural no dia da culminância do 
projeto da unidade escolar, já mencionando. 

Palavras-chave: Escrita. Construção voluntária. Função social. Obras literárias. 

 
 
  

                                                           
1 Instituição de origem:Escola Municipal Ayrton Senna; Orientadora: Roberta Moore Pamplona 
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Formação de leitores em uma escola pública do município do Rio de Janeiro, 
inserida em comunidade 

Lidiane Gomes de Oliveira1 

Este trabalho foi desenvolvido com objetivo depromover a formação de leitoresliteráriosnas séries iniciais. 
As atividades desenvolvidas ao longo do período de aplicabilidade deste projetoserão apresentadas como 
o Produto Final a ser apresentado ao Programa de ResidênciaDocente doColégio Pedro II (PRD -2014). O 
projeto foi aplicado em uma turma de 3º ano do ensino fundamental, numa escola da rede municipal do Rio 
de Janeiro, no bairro de Manguinhos.Tendo como base a proposta de letramentoliterário trazido por 
COSSON (2007), foram desenvolvidas atividades a partir da leitura de obras de Ana Maria Machado. 
Visandoum processo de aprendizagem significativo e prazeroso, como tambéma ampliação de repertório, 
discussão das leituras, interpretações eexposição da opinião dos alunos. Foram observados momentos 
interessantes de leituras individuais e coletivas, onde cada aluno demonstrou sua preferência por 
determinada obra da autora, o que facilitava as proposições de atividades, já que houve identificação da 
turma com os títulos analisados. Desta forma, com as leituras realizadas etrabalhos desenvolvidos, os 
alunos apresentaram a outras turmas do mesmo ano de escolaridade, suas produções, onde puderam 
demonstrar mais uma vez aapropriação que tiveram do tema trabalhado. 

Palavras-chave: Leitura literária. Formação de leitores. Livros. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     2014 

Os problemas da família Gorgonzola:conexões entre Língua Portuguesa e 
Matemática 

Tatiana Rodrigues França1 

O presente trabalho apresenta os resultados de uma proposta didática interdisciplinar, e buscou responder 
à seguinte pergunta: é possível realizar um trabalho interdisciplinar a partir de um livro paradidático, de 
forma a propiciar o desenvolvimento integrado de aprendizados significativos nas áreas de Língua 
Portuguesa e Matemática? A proposta, organizada em uma sequência didática a partir do livro paradidático 
Os problemas da família Gorgonzola, da autora Eva Furnari, foi realizada em uma turma de 3º ano do 
Ensino Fundamental da rede pública de educação do município de Petrópolis no ano de 2014. A motivação 
para a realização de uma proposta interdisciplinar foi por acreditarmos que os conhecimentos escolares 
estão interligados e por crermos que a escola deve buscar promover conexões entre os diversos saberes, 
a fim de propiciar a formação integral dos alunos. Partindo de dificuldades observadas na turma, 
relacionadas à interpretação de situações-problema e de outros enunciados e à produção autônoma de 
textos escritos, os objetivos foram: desenvolver a interpretação de enunciados, a resolução de situações-
problema e a produção de textos e incentivar a convivência dos alunos com diferentes grupos de trabalho. 
Para fundamentar nossa proposta, utilizamos as contribuições teóricas de autores como: Moreira e Caleffe 
(2008), que abordam a reflexão, a prática reflexiva e a pesquisa como elementos fundamentais no 
desenvolvimento profissional dos professores; Ivani Fazenda (2011), que define a interdisciplinaridade na 
educação como uma atitude de abertura frente à questão do conhecimento; Kátia Smole (2001), Smole e 
Diniz (2001) e Cristiane Chica (2001), que pesquisam sobre práticas interdisciplinares, especialmente entre 
Língua Portuguesa e Matemática, como estratégia para a qualidade de ensino. Nossa metodologia de 
trabalho, de enfoque qualitativo, teve inspiração na pesquisa-ação, por entendermos que esse tipo de 
pesquisa é apropriado para o campo da educação, uma vez que promove a participação de integrantes do 
contexto escolar na busca de solução para os seus problemas, inserindo o pesquisador no campo 
investigado. Constatamos que é possível a realização de uma proposta interdisciplinar entre Língua 
Portuguesa e Matemática a partir de um livro paradidático, e que esta proposta pode propiciar aprendizados 
significativos, em leitura, escrita, comunicação, interpretação, criação, raciocínio lógico, integração e 
reflexão crítica, além de permitir a articulação com outras áreas do conhecimento. A realização da proposta 
didática nos revelou a necessidade de investimento constante e a importância da prática reflexiva no 
trabalho com textos em matemática, a fim de que o professor possa cumprir a importante missão de ensinar 
os alunos a compreender e modificar o mundo em que vivem, contribuindo assim para a melhoria da 
qualidade de ensino nas escolas. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Compreensão de enunciados. Resolução de problemas. Produção 

de texto. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem:EscolaMunicipal Governador Marcello Alencar; Orientadora: Helen Silveira Jardim de Oliveira. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     2014 

O trabalho com jogos didáticos no 2º ano do ensino fundamental: uma 
abordagem interdisciplinar entre Matemática e Língua Portuguesa 

Pâmela Cunha de Oliveira1 

 

O presente trabalho é uma prática reflexiva e tem como finalidade apresentar os resultados de uma 
proposta didática elaborada a partir de uma abordagem interdisciplinar.A observação desenvolveu-se a 
partir do seguinte problema: é possível realizar um trabalho interdisciplinar entreLíngua Portuguesa e 
Matemática utilizando jogos matemáticos? Este estudo teve por objetivo geralrefletir sobre o processo de 
ensino-aprendizagem interdisciplinar, entre Matemática e Língua Portuguesa, utilizando os jogos como 
recurso pedagógico.Os objetivos específicos definidospara esse estudo foram: Desenvolver a leitura e a 
produção escrita a partir de jogos matemáticos; trabalhar os conteúdos de Matemática de modo lúdico e 
promover a socialização dos alunos. A proposta foi realizada em uma turma de 2º ano do Ensino 
Fundamental da rede pública de educação do Município de Nova Iguaçu, composta por 31 alunos, no ano 
de 2014. Considera-se a interdisciplinaridade importante por proporcionar ao aluno uma aprendizagem 
significativa dos conteúdos trabalhados. A fundamentação teórica parte de contribuições de autores como: 
Leis (2005), Thiesen (2008) e Fazenda (2013), que entendem a interdisciplinaridade como superação de 
um saber fragmentado e descontextualizado, compreendendo o ato de aprender em sua totalidade; Smole, 
Diniz e Cândido (2007), que discutem o uso dos jogos no ensino de Matemática, destacando sua 
importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico, a socialização e cooperação; Geraldi (1997) e 
Cândido (2001) que compreendem a linguagem como forma de interação social e que, por essa razão deve 
ser trabalhada na escola da mesma forma que existe na sociedade. A metodologia de trabalho apoia-se 
no paradigma qualitativo recebendo contribuições da pesquisa-ação(MOREIRA; CALEFFE,2008),visto 
que, nesse tipo de abordagem o planejamento da pesquisa é elaborado para melhora de uma prática, para 
uma intervenção na realidade, permitindo que os sujeitos envolvidos na ação aprendam juntos.Para o 
desenvolvimento do trabalho foi proposta uma sequência didática, por viabilizar a aquisição do 
conhecimento sem esgotar o assunto tratado, através de situações didáticas que auxiliam a construçãodo 
saber.Dos resultados obtidos observamos que é possível realizar um trabalho interdisciplinar entre Língua 
Portuguesa e Matemática utilizando jogos matemáticos, isso porque, através dos jogos todos os alunos se 
envolveram e participaram das atividadespropostas, os desdobramentos feitos a partir dos jogos 
proporcionaramuma aprendizagem significativa em relação àleitura, interpretação e escrita de textos, 
culminando na produção deum livro com os textos produzidospelos alunos a partir dos jogos. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Jogos. Produção textual. 

 

  

                                                           
1 Instituição de origem:EscolaMunicipal Professor Osires Neves; Orientadora: Helen Silveira Jardim de Oliveira. 
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ÁREA I – DESENHO GEOMÉTRICO2015 

A geometria espacial no ensino médio: obstáculos e possibilidades 

Nathalie Grigorio da Costa1 

Este trabalho apresenta alternativas de abordagem que visam contribuir para a valorização do processo 
de ensino e aprendizagem. Diante das dificuldades apresentadas por alunos do Ensino Médio no estudo 
da Geometria Espacial, a pesquisa objetivou investigar quais são as principais queixas relatadas por 
professores e alunos nesse processo. Diante disso, foram propostas atividades com materiais 
manipuláveis, aplicadas em duas turmas do segundo Ano do Ensino Médio da rede estadual, onde foi 
possível perceber que a introdução de recursos diferenciados no ambiente de sala de aula gera um impacto 
bastante positivo. Esperamos que as experiências aqui relatadas venham somar-se às práticas 
pedagógicas que buscam despertar nos alunos o interesse pelo estudo da Matemática. 

Palavras-chave:Geometria espacial. Materiais manipuláveis. Ensino médio. 

 
  

                                                           
1Escola de origem: Colégio Estadual Frederico Azevedo. Supervisor: Íris Aparecida Brasil. 



P á g i n a  | 231 

 

       

ÁREA I – DESENHO GEOMÉTRICO            2015 

A importância do desenho geométrico para Geometria no Ensino Fundamental II 

Luciana Souza Vieira de Menezes1 

Este produto acadêmico final apresenta um projeto realizado na Escola Municipal Noel Nutels com alunos 
de 9º ano, com o objetivo de mostrar que a disciplina Desenho Geométrico é fundamental para a construção 
do pensamento abstrato na Matemática, principalmente relativo aos conceitos da Geometria. O trabalho foi 
desenvolvido com o apoio de atividades as quais utilizavam listas de exercícios que deveriam ser resolvidos 
com o uso de instrumentos tradicionais de Desenho Geométrico – régua, compasso, transferidor e jogo de 
esquadros. Almeja-se com esse trabalho que os professores de Matemática valorizem o aprendizado do 
Desenho Geométrico como recurso de aprendizado prático para a Geometria. Espera-se também que o 
trabalho destaque sua relevância de modo que mais escolas voltem a incluir a disciplina em suas grades 
curriculares. Assim, justifica-se a elaboração deste projeto por mostrar a importância das construções feitas 
em Desenho Geométrico por meio de resultados obtidos pelos alunos do ensino fundamental II no estudo 
da Geometria. 

Palavras-chave:Desenho geométrico. Geometria. Ensino fundamental II. 

 
 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Noel Nutels. Supervisor: Íris Aparecida Brasil. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA2015 

Aprendendo Matemática através de jogos no 1º ano do Ensino Médio 

Ana Cristina Farias Costa1 

A finalidade deste trabalho é produzir resultados satisfatórios do ensino aprendizagem da Matemática, 
através do uso de jogos. Utilizando material próprio para ensinar equações e funções polinomial do 2º grau, 
através de jogos como Bingo, Trilha e jogo da Memória. Além de oferecer oportunidades aos alunos de 
aprenderem de forma prazerosa, a utilização deste método, mostra-se muito eficiente para a aprendizagem 
e fixação da matéria proposta, pois desenvolve o raciocínio, melhora a autoestima e o gosto pela disciplina. 
O alcance do trabalho foi amplo pois além de englobar os educandos, que já se interessam pela matéria, 
cria um clima de interesse por parte dos alunos, não simpatizantes da disciplina, levando a uma interação 
maior entre toda a classe, renovando assim, o fascínio pela educação por parte dos alunos como também 
do educador. 

Palavras-chave: Equação. Função polinomial do 2º grau. Jogos. Processo de ensino-aprendizagem. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes. Supervisor: Renato Carvalho Alves. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                     2015 

Atividades diversificadas de matemática para a EJA: atendendo a necessidade 
diária do aluno 

Eduardo da Silva Simões1 

O referido trabalho propõe atividades diversificadas de matemática para o aluno da EJA atendendo às 
necessidades do dia-a-dia dos mesmos, que encontram vários obstáculos, e o maior deles é o 
desinteresse, que tem como expectativa a assimilação entre teoria e aplicação no seu cotidiano. 
Ressaltamos que o elo entre teoria e sua aplicação não apenas facilita o processo ensino-aprendizagem 
de matemática, como leva o discente a uma reflexão do contexto social do qual está inserido. São de suma 
importância por parte do docente a elaboração das atividades que visam à ligação entre teoria e o cotidiano 
do discente, pois devemos saber não somente o que ensinamos, mas para quem ensinamos. A adequação 
da linguagem utilizada nas aulas da EJA também deve estar evidente no processo ensino-aprendizagem 
de matemática, pois muitas das vezes falamos e não somos compreendidos. Sendo assim, neste referido 
trabalho, tentamos mostrar o quanto é importante unir teoria com aplicabilidade, visando às necessidades 
do discente para o ensino da matemática na EJA, de modo que o processo ensino-aprendizagem seja o 
mais dinâmico possível e possa unir os objetivos propostos pelo docente com os discentes realmente 
esperam na EJA. A metodologia utilizada foi a elaboração de duas atividades, uma para a turma do EJA 
Módulo I e a outra para a turma do EJA módulo IV.  

Palavras-chave: Ensino aprendizagem. EJA. Atividade de matemática. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Agostinho Neto. Supervisor: Geovane André Teles de Oliveira. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                     2015 

O estudo da simetria e suas transformações 

Talita Correa de Araujo1 

O principal objetivo desse estudo e apresentar aos alunos a simetria e suas transformações nos diversos 
elementos vistos no mundo ao seu redor, bem como identificar e diferenciar as transformaçõesisométricas 
em uma figura, ou em cada objeto estudado, e também relacionar os conceitos vistos nas transformações 
isométricas com a Matemática. Fara também uma pequena abordagem sobre a importância do estudo da 

simetria nos ensino Fundamental e Médio e a “falta” desse assunto nos livros didáticos. A metodologia 

de ensino que este trabalho visa e estudar as TransformaçõesIsométricas e a simetria, nãosó de forma 
teórica, mas também, dinâmica e lúdica; fazendo com que os educandos tenham uma melhor compreensão 
sobre o conteúdo e possam utiliza-las no seu dia a dia. Realizamos esta proposta em duas turmas do 1o 
ano do Ensino Médio, com 30 alunos cada uma, do CIEP 200 Professor Terli Fioravante da Rocha, na 
cidade de Nova Iguacu/RJ. Inicialmente, foi apresentado aos alunos, os três principais casos de 
transformação isométrica no plano, aqui identificada por simetria de reflexão, simetria de translação e 
simetria de rotação. Posteriormente, foi realizado com os alunos, algumasatividades, com objetivo de 
colocar em pratica o que foi estudado. Durante a realização das atividades, observamos que os alunos 
conseguiram identificar ediferenciar cada transformaçãoisométrica. Com base nas observações e nas 
atividades realizadas, concluímos que ao adotar esta metodologia na sala de aula,os educandos se 
mostraram mais interessados e mais motivados para as atividadespropostas e a aula, mais produtiva, pois 
mostrou um resultado positivo fazendo usode uma metodologia mais dinâmica e lúdica, trabalhando um 
assunto nunca vistopela grande maioria. 

Palavras-chave: Simetria. Transformações isométricas.  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 200 Professor Terli Fioravante da Rocha. Supervisor: Renato de Carvalho Alves. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                     2015 

 

Laboratório de Ensino de Matemática - explorando a sua criação através de 
atividades iniciais com materiais concretos e manipulativos 

Patrícia Santos de Souza do Nascimento1 

Com as crescentes dificuldades encontradas por professores e alunos no processo de ensino-
aprendizagem da matemática e como tentar ultrapassar estes obstáculos tem sido uma tarefa complexa, 
procuramos nesse trabalho evidenciar o importante papel que desempenha um Laboratório de Ensino de 
Matemática (LEM) nesta relação. Através de atividades diferentes das aulas tradicionais, aplicadas aos 
alunos da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, trabalhamos com o Tangram nos sexto e sétimo anos 
do ensino fundamental explorando modelos geométricos e reconhecendo partições das figuras em relação 
a outras. Foi feita a construção do teodolito no nono ano do ensino fundamental para que se explorasse a 
utilização da tangente; trabalhamos nessa mesma série a construção de polígonos com palitos e jujubas 
onde atividades de cálculo de áreas dos polígonos foram propostas aos alunos. No ensino médio, nas 
turmas de segunda e terceira séries, a proposta das atividades com o Tangram foi de raciocínio lógico e 
com a construção de poliedros com palitos e jujubas procuramos explorar os raciocínios geométrico, 
algébrico e aritmético, além da visão espacial dos alunos. Desse modo, utilizando muitas vezes o lúdico, 
procuramos estimular nos alunos o interesse pela matemática, a organização do pensamento e a análise 
de propriedades matemáticas. O LEM se apresenta ao professor como um facilitador no processo de ensino 
onde podemos observar um maior interesse nas aulas, questionamentos crescentes e constantes, e 
conclusões mais rápidas às questões propostas em sala de aula. É um recurso adicional a ser utilizado 
pelo professor, que pode levar à escola condições didáticas que permitam uma melhoria na qualidade do 
processo de ensino de matemática. O LEM em um colégio é um recurso em constante construção, pois 
esse trabalho não tem prazo de término. Tomamos como parâmetro para esse trabalho os estudos de 
Kallef e Lorenzato, para orientação e análise de como é feita a construção de um laboratório de ensino de 
matemática em uma escola. 

Palavras-chave: Laboratório de Aprendizagem. Ensino de Matemática. Recursos Pedagógicos. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Monsenhor Barenco Coelho e CIEP 249- Professor Waldemar Zarro. Supervisor: 

Francisco José Henriques Pereira. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                     2015 

Principais conceitos da estatística através de problemas contextualizados 

Vinicius de Amorim Machado Ferreira1 

Este produto acadêmico tem como objetivo fomentar novas possibilidades na abordagem dos conteúdos 
de Estatística e as medidas de tendências centrais: média, moda e mediana, em turmas de nono ano do 
ensino fundamental, série que antecede o ensino médio. Na tentativa de fundamentar os conteúdos e situar 
nossos alunos quanto ao que se está aprendendo, procurou-se efetuar algumas abordagens históricas 
para que em seguida se pudesse introduzir os conceitos como hoje conhecemos e aprendemos, sempre 
com muito cuidado quanto a linguagem utilizada. Em um segundo momento, foram aplicados exercícios 
para fixação e compreensão dos conteúdos exigidos para que então pudessem aplicar de forma prática 
exibindo o nível de abstração atingido. Como resultado, em um ambiente descontraído, foi possível 
perceber maior interatividade dos alunos quanto a perguntas sobre o tema, quanto a manuseio com 
definições, significados e cálculos considerados, muitas vezes, desagradáveis e ainda associações com a 
vida cotidiana. Ser professor é mais que transmitir conhecimentos, quanto maior a interação do aluno mais 
fácil se torna a assimilação, mais sólida se torna abstração, mais significativa se torna a aprendizagem. 
Ser aluno é bem mais que ser mero expectador em sala de aula. 

Palavras-chave: Matemática – Estudo e ensino. Estatística. Gráficos. Medidas de tendências centrais. 

Media. Moda. Mediana. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Fusao Fukamati. Supervisor: Daniel Felipe Neves Martins. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                     2015 

A tecnologia no ensino da Matemática: estudo da função afim com o software 
Geogebra 

Eric da Silva1 

A principal finalidade deste trabalho é mostrar como podemos utilizar a tecnologiacomo alternativa para 
ampliar os conceitos teóricos dos conteúdos matemáticos emsala de aula. Para alcançar o objetivo 
proposto, apresentaremos uma proposta deatividade utilizando um dos muitos softwares educacionais que 
podem ser aplicadosao ensino da matemática, de forma a propiciar ao aluno uma 
aprendizagemsignificativa e auxiliando no seu desenvolvimento cognitivo. É nossa intençãotambém que o 
mesmo possa servir como material para professores de matemáticada rede pública atuantes no primeiro 
ano do Ensino Médio e para estudantes delicenciatura. Nesta perspectiva, fundamentamos nosso trabalho 
na teoria daaprendizagem significativa de David Ausubel, a qual serviu como base paraelaboração da 
atividade que foi aplicada com o auxílio do software Geogebra nasaulas em que abordamos os conteúdos 
referentes às funções afins. 

Palavras-chave: Função afim. Aprendizagem significativa. Software Geogebra. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 339 Mário Tamborindeguy. Supervisor: Francisco José Henriques Pereira. 
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ÁREA I – MATEMÁTICA                     2015 

O uso do jogo de bingo como facilitador no processo de ensino e aprendizagem 
de probabilidade 

Cintia Luiza da Silva Carvalho do Nascimento1 

Este trabalho tem como objetivo explorar o ensino de Probabilidade através do uso de materiais concretos, 
promovendo uma aprendizagem mais significativa das ideias relacionadas a este conteúdo. A metodologia 
adotada foi a utilização deum jogo de bingo, onde osalunos serão levados à fixação dos conceitos 
relacionados à probabilidade como: experimentos aleatórios, espaço amostral, o cálculo da probabilidade, 
probabilidade da união, probabilidade condicional, dentre outros. 

Palavras-chave: Matemática. Educação. Ensino. Probabilidade. Jogos. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Monteiro de Carvalho e Colégio Estadual Antônio Prado Júnior. Supervisor: 

Renato de Carvalho Alves. 
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ÁREA II – BIOLOGIA2015 

Atividades lúdicas no ensino do sistema digestório no 8º ano do Ensino 
Fundamental 

Joyce Santana de Souza1 

Um dos objetivos indicados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais é que os alunos do Ensino 
Fundamental sejam capazes de conhecer o próprio corpo e cuidar dele. Desse modo, visando despertar o 
interesse dos alunos e facilitar a aprendizagem sobre o tema, foram desenvolvidas duas atividades lúdicas 
sobre o sistema digestório com uma turma do 8º ano, do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Zélia 
Braune. Foi aplicado um questionário investigativo (pré-teste) para avaliar as concepções prévias dos 
alunos sobre o tema e, em seguida, foram desenvolvidas duas atividades lúdicas: confecção das maquetes 
a partir da reutilização de materiais e o desenho do sistema digestório em camisetas. Para avaliar os 
resultados destas atividades os alunos responderam novamente a um questionário sobre a localização dos 
órgãos do sistema digestório. A análise do questionário pré-teste mostrou que os alunos apresentavam 
muitas dúvidas com relação à localização dos órgãos do sistema digestório, confundido até com órgãos de 
outros sistemas. A porcentagem de acertos no questionário pré-teste foi de 24,02%, passando para 41,23% 
após as duas atividades, sugerindo que a atividade levou a ganhos conceituais sobre anatomia do sistema 
digestório. Soma-se a isso o percentual de respostas em branco, que caiu de 45,78% para 32,47% após a 
tarefa, mostrando que a atividade aumentou a confiança dos estudantes para resolver problemas 
relacionados ao tema. 

Palavras-chave: Ensino de ciências. Sistema digestório. Atividades lúdicas.  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Zélia Braune. Supervisor: Marcelo Augusto Vasconcelos Gomes. 
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ÁREA II – BIOLOGIA            2015 

O espaço não formal como motivador no espaço escolar 

Vanessa Ivo Oliveira da Silva 

Japeri é um município carente da Baixada Fluminense desprovido de aparelhos culturais, contrastando 
com o desejo dos estudantes da vivência de educação não formal. Diversos termos são utilizados, tais 
como divulgação científica, alfabetização científica, letramento científico, entre outros, para caracterizar o 
processo de formação do leigo acerca da produção e conhecimento científicos. De fato, é nítido que tal 
dimensão do conhecimento é fundamental na construção de uma sociedade crítica e participativa no que 
concerne à Ciência. Esse processo pode ocorrer através de centros e museus de ciências, ou mesmo da 
escola. A interação entre estes dois ambientes, ainda se constitui uma importante ferramenta de 
alfabetização científica por seu potencial lúdico e transversal. Ademais, feiras de ciências na escola 
permitem o diálogo, a motivação do aluno e o contato com a Ciência, se mostrando com uma ferramenta 
de protagonismo juvenil além da motivação gerada por esses eventos. O presente trabalho sugere a visita 
a centros e museus de ciências como motivador para o ensino aprendizagem e ferramenta de alfabetização 
científica, culminando na produção de uma feira de ciências em uma escola pública na baixada fluminense. 
Apesar da baixa participação dos alunos, por motivos alheios À vontade destes e da escola, foi notória a 
motivação dos alunos que participaram da visita ao Espaço Ciência Viva na construção da Feira de 
Ciências Escolar. A maioria dos alunos apresentaram trabalhos bem elaborados e se empenharam 
bastante em desenvolver a atividade, contagiando os alunos que não participaram da atividade, mas 
compunham grupos com eles. Ainda assim, é preciso repensar a Feira de Ciências da Escola Municipal 
João XXIII. Alguns pontos precisam ser refletidos para que as próximas feiras sejam aprimoradas, como 
por exemplo o tempo proposto para os alunos desenvolverem seus projetos, a duração da feira e a 
necessidade de inscrições prévias.  

Palavras-chave: Alfabetização científica. Educação não Formal. Museus de ciências. Feira de ciências 

escolar. 
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ÁREA II – BIOLOGIA            2015 

Jogo da memória: estratégia pedagógica para o conhecimento dos diferentes 
grupos do reino animal 

Adriana Cardoso Gomes1 

Essa proposta de ensino, por intermédio de aplicação de um jogo específico, foi motivada pelo cronograma 
de prazo exíguo em relação à carga horária e pelo extenso conteúdo programático a ser cumprido para o 
4º bimestre de 2015 nas turmas de 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Leonor Coelho 
Pereira. Esse período letivo aborda o Reino Animal (invertebrados e vertebrados), congregando vários filos 
e classes, com características bem diferentes, nomes e conceitos desconhecidos dos alunos. O objetivo 
desse trabalho consiste em apresentar o conteúdo programático relativo ao Reino Animal para alunos do 
segundo segmento do Ensino Fundamental, utilizando a estratégia lúdica em forma de jogo. A metodologia 
consta de aplicação de questionário de investigação do conhecimento do aluno antes e após o jogo, uso 
do jogo como recurso didático e preenchimento de questionário de avaliação do Jogo da Memória pelos 
alunos. A proposta do Jogo da Memória do Reino Animal foi aceita imediatamente pelos alunos das duas 
turmas nas quais o trabalho foi aplicado. Todos os alunos participaram do jogo. Foi perceptível o 
entusiasmo dos alunos em aprenderem sobre quais grupos os animais pertencem, sentindo-se à vontade 
para tirarem suas dúvidas e compartilharem curiosidades. A integração dos colegas de turma e o 
compartilhamento de conhecimento entre eles foram fatores positivos para que as próximas partidas do 
jogo fossem mais proveitosas e significativas. O número de acertos para a maioria dos animais foi maior 
após a vivência do jogo. O questionário prévio apontou maior conhecimento dos alunos para o grupo de 
animais vertebrados. Houve uma tendência coletiva de aumento da quantidade de respostas preenchidas 
e de respostas corretas. Mas o aumento da quantidade de respostas preenchidas não significou um 
aumento do número de acertos. Coletivamente, o aumento do número de respostas preenchidas depois 
do jogo foi maior do que o aumento de acertos, o que indica que somente o jogar não foi suficiente para a 
fixação do aprendizado coletivo, embora o tenha sido para a maioria dos alunos. Talvez seja necessário 
maior número de partidas ou uma maior intervenção docente para esses alunos que não alcançaram um 
melhor desempenho. Apesar da maioria dos alunos terem sinalizado como positiva a experiência do jogo 
da memória para seu aprendizado, a existência de respostas contrárias à aplicação do jogo, que é uma 
atividade dinâmica, o que geralmente encanta e chama a atenção e interesse dos jovens, por uma pequena 
minoria, pode ser devido a vários fatores que ainda carecem de maior análise. Os alunos foram capazes 
de desenvolver diferentes habilidades ao buscarem respostas através da pesquisa e ter, claramente, 
prazerem descobrir, conhecer,aprender. Além doconhecimento adquirido através do jogo, a questão lúdica 
vivenciada em sua utilização serviu de estímulo à busca do aprendizado e proporcionou significado no 
aprender. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Reino Animal. Jogo didático. Ensino Fundamental II. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Leonor Coelho Pereira. Supervisor: Denise Maria Mano Pessoa. 



P á g i n a  | 242 

 

       

ÁREA II – BIOLOGIA            2015 

Quebra de tabu: concepções dos alunos do Ensino Fundamental II sobre educação 
sexual 

Thiago de Souza Moura1 

Quando casos recorrentes de gravidez na adolescência e DSTs invadem o ambiente escolar, alguma 
atitude precisa ser tomada. A presente pesquisa busca identificar as concepções dos alunos do ensino 
fundamental II sobre Educação Sexual, para a partir desses dados, refletirmos sobre novas formas de 
abordagem do assunto no ambiente escolar, mediante a necessidade específica dos alunos. Durante a 
pesquisa foi aplicado um questionário semi-estruturado qualitativo para obtenção dos dados sobre o tema, 
participaram desta pesquisa 418 alunos do ensino fundamental II em uma Escola Pública Estadual na 
cidade de Cachoeiras de Macacu,RJ. Os resultados gerais demonstraram que os alunos em todos os anos 
de ensino apresentam um conhecimento incipiente sobre questões da Educação Sexual, como Métodos 
contraceptivos e DSTs. A análise dos resultados específicos para cada série do ensino fundamental II 
permitirão o desenvolvimento de novas estratégias para abordagem da Educação Sexual no ambiente 
escolar segundo a necessidade específica do público alvo da pesquisa: os alunos.  

Palavras-chave: Educação Sexual. Ensino Fundamental II. Ensino de Biologia e Ciências. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Ciep BRIZOLÃO 353 Dr. Brochado da Rocha. Supervisor: Marcelo Augusto Vasconcelos 

Gomes. 
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Educação ambiental: uma discussão sobre o descarte de pilhas e baterias 

Lizandra Cristina do Amaral Silva e Souza Santos1 

Este trabalho apresenta uma discussão com alunos de Ensino Médio de duas Escolas Estadual do Rio de 
Janeiro, o Colégio Estadual Professor Fernando Antonio Raja Gabaglia e Colégio Estadual Irineu José 
Ferreira, sobre a importância das pilhas e baterias para a produção de energia portátil na sociedade versus 
a conduta ambiental gerada através do descarte inadequado desses materiais, a fim de conscientizar o 
cidadão sobre o gerenciamento correto desses materiais que podem conter metais pesados em sua 
composição e provocar agravos na saúde e no meio ambiente. 

Palavras-chave: Pilhas e baterias. Educação ambiental. Lixo. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Professor Fernando Antonio Raja Gabaglia. Supervisor: Carlos da Silva Lopes. 
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O ensino de ciências e a conscientização do uso racional dos recursos hídricos 

Heberson Laiber Pascoal1 

Diante dos questionamentos da maior parte dos discentes, no que tange à aplicabilidade das aulas 
expositivas e suas teorias, este trabalho busca demonstrar dentro do ensino das ciências naturais, ser 
possível aliar estes ou outros conhecimentos à uma aplicação prática em situações cotidianas e em muitos 
casos, necessárias e urgentes, como por exemplo, a atual crise de abastecimento de água, utilizando 
conceitos da pedagogia de projetos. Busca também, desta forma, proporcionar maior interesse e 
participação do corpo discente no processo de aprendizagem. Foi aplicado no CIEP 179 – Professor 
Cláudio Gama, em turmas de primeira e segunda séries do ensino médio na rede estadual do Rio de 
Janeiro. O projeto foi inserido na abordagem proposta pelo currículo mínimo das escolas estaduais do 
estado do Rio de Janeiro que busca privilegiar temas de interesse relacionados ao cotidiano do aluno, sem 
que, no entanto, os temas e conteúdos essenciais ligados ao ensino das ciências deixem de ser 
ministrados. Os conhecimentos dos alunos relacionados ao tema deste projeto foram mensurados antes e 
após a aplicação do projeto, através de questionários avaliativos, com o intuito de avaliar a pedagogia de 
projetos como ferramenta motivadora dos alunos no processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: Pedagogia de projetos. Ensino de ciências. Recursos hídricos. Interdisciplinaridade. 

  

                                                           
1Instituição de origem:CIEP 179 – Professor Cláudio Gama. Supervisor: Raphael Henrique Sanches de Carvalho e Silva. 
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Experimentação no ensino de Química: uma demonstração da formação da chuva 
ácida utilizando indicador ácido base natural 

Luciana Lima Ribeiro1 

A proposta do trabalho foi desenvolver uma metodologia de aula, que contextualiza conteúdos 
químicospertencentes ao currículo mínimo da rede estadual com problemas ambientais, objetivando 
minimizar dificuldades de aprendizado e motivar os alunos. A medição do resultado da proposta se deu 
pela aplicação de questionários aos alunos do 2º ano do CIEP 382-Aspirante Francisco Mega, investigando 
a concepção dos alunos sobre a atividade experimentaleo entendimento dos mesmos a respeito dos 
conceitos envolvidos no fenômeno da Chuva Ácida. O resultado mostrou que mais de60% dos alunos 
compreenderam os conteúdos trabalhados e, em geral, os alunos perceberam que a atividade experimental 
pode ser uma ferramenta facilitadora no processo ensino-aprendizagem, ajudando na assimilação dos 

conteúdos trabalhados. 

Palavras-chave: Experimentação.Chuva ácidaeproblemas ambientais.Ensino de química. 

Contextualização. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 382 – Aspirante Francisco Mega. Supervisor: Orientador/Supervisor: Carlos da Silva 

Lopes. 
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A importância da reciclagem no contexto escolar e a síntese do sabão a partir do 
óleo de cozinha usado 

Cinthia Diniz de Almeida1 

A educação ambiental é primordial para a adoção de medidas adequadas para o tratamento do lixo onde, 
no ambiente escolar, a informação deve ser transmitida aos alunos ao longo dos anos.Este estudo 
apresenta os resultados de um trabalho que discute a importância da reciclagem no contexto escolar, 
através da síntese do sabão a partir do óleo de cozinha usado, uma discussão sobre educação ambiental, 
a conservação do meio ambiente, e o gerenciamento dado ao lixo produzido. No caso especifico do óleo 
de cozinha discute o seu descarte e sua aplicabilidade, a fim de transformá-lo em algo útil para o dia a dia, 
levando os alunos para o laboratório, procurando levar essa conscientização para o âmbito familiar. 

Palavras-chave: Lixo. Reciclagem. Óleo de cozinha usado. Educação ambiental. Ambiente escolar. 

  

                                                           
1Instituição de origem: FAETEC – ETER – REPÚBLICA. Supervisor: Carlos da Silva Lopes. 
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Influência dos jogos lúdicos no ensino da Química 

Vânia Melgaço Barbosa1 

Os jogos lúdicos são um recurso didático muito utilizado para tornar as aulas de química mais atrativas, 
visto que a maioria dos alunos possuem uma resistência a tal disciplina, devido o fato de a considerarem 
difícil e muitas vezes não ligarem a sua utilização ao nosso cotidiano, além do fato do seu conteúdo ter um 
perfil bastante abstrato. Desse modo, os professores recorrem às atividades lúdicas com o intuito de que 
aluno aprenda de uma forma diferente e divertida os conteúdos abordados em sala de aula. Os aspectos 
lúdico e cognitivo presentes no jogo são importantes estratégias para o ensino e aprendizagem de 
conceitos ao favorecer a motivação, o raciocínio, a argumentação e a interação entre os alunos e com o 
professor. O Trabalho aqui apresentado foi realizado com alunos da primeira série do ensino médio do 
Colégio Estadual Aníbal Benévolo e busca discutir a aplicação e avaliação do jogo lúdico para o ensino da 
tabela periódica dos elementos químicos, que é um conteúdo de fundamental importância para a disciplina 
citada. 

Palavras-chave: Jogos lúdicos. Tabela periódica. Ensino de Química. Palavras-cruzadas.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Aníbal Benévolo. Supervisor: Raphael Henrique Sanches de Carvalho e Silva. 
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Jogo tabela periódica na forma de batalha naval 

Jeferson Vital de Souza Ribeiro1 

O presente trabalho tem como objetivo se tornar uma ferramenta de aprendizagem significativa dos 
elementos químicos da Tabela Periódica. O trabalho teve como público alvo os alunos do primeiro ano do 
ensino médio regular da rede estadual de ensino, no Ciep 354 Martins Pena, no município de Nova Iguaçu, 
Rio de Janeiro. Este trabalho tem como base a proposta da teoria de aprendizagem lúdica, que apresenta 
o processo de aprendizagem através de atividades recreativas como jogos já conhecidos pelos alunos, que 
o processo pode ser atualizada e modificado com novos conhecimentos. A proposta é de que o alunado 
possa aprofundar seus conhecimentos a respeito da Tabela Periódica, seus respectivos elementos, a 
utilização dos mesmos na produção de diversos materiais do cotidiano e a história que cerca a sua criação, 
sem ter o compromisso de ter que decorar os símbolos, nomes e dados específicos. A atividade 
demonstrou grande eficácia perante a turma que conseguiu captar grande parte do conteúdo utilizado na 
atividade. O presente trabalho demonstrou a grande utilidade de atividades lúdicas no cotidiano escolar, 
sendo uma poderosa ferramenta no processo educacional. 

Palavras-chave: Educação. Lúdico. Química. Jogos. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Brizolão 354 Martins Pena. Supervisor: Raphael Henrique Sanches de Carvalho e Silva. 
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Ações de incentivo à formação de leitores ativos 

Maria de Fatima Matheus Domingos da Silva1 

Vários trabalhos vêm abordando o tema leitura em sala de aula sem, no entanto, investigar o surgimento 
de um leitor como sujeito. Este trabalho supre essa lacuna nos estudos de linguística relatando uma 
experiência de práticas pedagógicas em uma turma de 6º ano da Escola Municipal Professora Odete 
Teixeira da Silva. Descrevemos uma intervenção nos moldes de uma pesquisa-ação que procurou 
oportunizar eventos de leitura e produção de textos. Parte-se do princípio de que a inserção dos sujeitos 
no mundo da leitura permite a construção de uma lente que amplia a visão de mundo, dando maior poder 
de participação enquanto leitor num espaço social predominantemente estruturalista e psicolinguista. 
Tendo natureza qualitativa, o estudo analisa a produção textual coletiva de 18 alunos em três momentos. 
Os resultados indicam que os caminhos que levam o aluno tornar-se um leitor-autor passa por um 
compromisso de trabalho com a linguagem, no qual ele se identifica como sujeito do discurso, afastando-
se de práticas escolares que projetam “regras ditadoras” como aquele que mais se assemelha ao discurso 
dos livros didáticos que acabam por exercer um efeito contrário que embacia a imagem que a prática da 
leitura almeja alcançar.  

Palavras-chave: Leitura. Produção de textos. Ensino. 

  

                                                           
1Instituição de origem:E. Municipal Professora Odete Teixeira da Silva. Supervisor:Máxima de Oliveira Gonçalves. 
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Brincando com palavras, descobrindo a poesia 

Tatiane Varela Macêdo de Andrade1 

Este trabalho pretendeu estimular a escrita discente, melhorando a autoestima dos alunos através de 
práticas pedagógicas que favoreceram a leitura, a reflexão e a produção de poesia. Utilizou-se como base 
o aporte teórico dos autores Francis Vanoye, Ingedore Villaça, Jorge Marques, Michael Bakhtin, Paulo 
Freire e Vanda Maria Elias. A metodologia adotada consistiu em leituras - de diferentes estilos de poesia 
como letras de música e poemas de autores consagrados na literatura brasileira - e escrita dos alunos do 
6º e 7º anos da Escola Municipal Ivani Vigné Babo, unidade que faz parte do município de Nova Iguaçu - 
RJ. Todo material produzido pelos alunos foi organizado em um livro apreciado pelos demais alunos do 
colégio e também pela comunidade no I Café Literário da escola. 

Palavras-chave: Poesia. Leitura. Escrita. Reflexão. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Ivani Vigné Babo. Supervisor: Jorge Luiz Marques de Moraes. 
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Cartas para o mundo: uma forma de sensibilizar o olhar para a escrita 

Stella Regina Campelo Dias Senna1 

O projeto “Cartas para o Mundo” visa difundir a ideia de que o gênero carta provoca a sensibilidade ao 
escrever, uma vez que as emoções são ressaltadas quando redigimos para alguém querido. A máxima de 
que é mais fácil expor nossos sentimentos na escrita do que na fala foi efetivada: alunos da terceira série 
do Ensino Médio, do Colégio Estadual Francisco Assumpção, em Nova Iguaçu, dispensaram nesse 
momento a tecnologia transgressora de suas vidas, assistiram às aulas de preparação para a culminância 
e partiram para a autoria de fato. Os alunos escreveram cartas para pessoas queridas e se mostraram 
sujeitos atuantes dentro de um espaço inspirador, preenchido por uma máquina de escrever, por cartas 
escritas por mim a uma grande amiga e vice-versa, envelopes, selos, balas para adoçar ainda mais esse 
trabalho e a promessa de esses documentos tão valiosos serem enviados pelos Correios. Cerca de noventa 
cartas foram enviadas e, aos poucos, as notícias sobre o recebimento destas foram divulgadas nas redes 
sociais, com muitos elogios ao projeto, como “Melhor projeto! Obrigada pela oportunidade!”. Mesmo sem 
correções de seus textos, o objetivo foi atingido: a classe discente finalmente se sentiu gente. 

Palavras-chave: Cartas. Sensibilidade. Autoria. Sujeito. Oportunidade. Gente. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Francisco Assumpção. Supervisor: Martha Rodrigues Gomes. 
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Contação de histórias: uma maneira lúdica de se encantar por língua portuguesa 

Lidiany Rodrigues de Azevedo Cardoso1 

Este trabalho tem como tema a contação de histórias como ferramenta muito útil para oensino de Língua 
Portuguesa e a descoberta da leitura prazerosa. Neste trabalho, acontação de histórias aparece como um 
método envolvente e dinâmico para que os alunostenham um melhor desempenho nos conteúdos 
escolares. Esta pesquisa almejandodespertar o interesse dos alunos do 9º ano do ensino Fundamental II 
para a leitura,pretendeu, por meio da contação de histórias, ampliar o universo social e cultural dosalunos, 
diante da exposição de textos diversos, como contos, mitos, lendas, entre outrasatividades elaboradas a 
partir da literatura. A contação de histórias também possibilita apromoção destes alunos enquanto 
cidadãos, pois os coloca como protagonistas daaprendizagem. O trabalho contou com rodas de leitura de 
contos, produção dos contospelos alunos, correção dos textos e contação de uma história, que foi escolhida 
como amais criativa, e a contação dessa história para as turmas de 6º ano do EnsinoFundamental I do 
Colégio Estadual Professora Evangelina Soares de Moura. Oresultado foi motivador, surpreendente e o 
objetivo foi alcançado. Os alunos se voltarampara o mundo da literatura, buscam ler os clássicos e visitam 
a bibliotecafrequentemente. 

Palavras-chave: Contação de histórias. Narrativas. Leitura. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Professora Evangelina Soares de Moura. Supervisor: Jorge Luiz Marques de 

Moraes. 
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Denotação e conotação através da cultura popular 

Ana Moreira Bibas Costa1 

Este trabalho acadêmico tem por objetivo desenvolver as competências e habilidades relacionadas à 
compreensão de textos, dos alunos do 7º ano da Escola Municipal Celestino da Silva, localizada na cidade 
do Rio de Janeiro, para que eles possam entender melhor os textos e enunciados em seus diferentes 
contextos, tornando-se, assim, verdadeiros cidadãos, atuantesna nossa sociedade. Aideia é trabalhar a 
linguagem denotativa e conotativa, de forma lúdica, em uma sequência didática, na qual são apresentados 
diversos textos e os alunos terão a oportunidade de perceber a importância do contexto na interpretação, 
aumentando sua capacidade de compreensão do mundo, ampliando seu vocabulário e enriquecendo a sua 
forma de se expressar. Com o trabalho, percebeu-seum grande interesse dos alunos pela nossa cultura 
popular, principalmente pelos provérbios e fábulas, e, assim,tivemos a possibilidade de ampliar a 
capacidade de leitura do aluno e, consequentemente, da escrita. 

 
Palavras-chave: Linguagem. Compreensão. Denotação. Conotação. Leitura. Fábulas. Ditados populares. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Celestino da Silva. Supervisor: Valeria Cristina de Abreu Vale Caetano. 
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Desmistificando mitos de África através da leitura 

Fábio Bello Salgado1 

O trabalho de pesquisa aborda um processo de desmistificação dos mitos africanos intermediado pela 
leitura, que atua como elemento agregador, conciliador, da fruição textual e, simultaneamente, auxilia na 
ampliação da leitura de mundo dos educandos. Seu alicerce é a Lei 10.639/03 - que tornou obrigatório o 
ensino de história e cultura africana na educação básica. Através da adoção de uma bibliografia com teor 
bastante acessível em relação à linguagem e repleto de ludicidade, o projeto teve uma implementação 
muito bem-sucedida, articulando leituras dirigidas, rodas de conversa, oficinas de produção textual e uma 
culminância com exposição dos trabalhos realizados, que, infelizmente, não pode ser registrado em 
imagens por questões burocráticas inerentes ao cotidiano de uma escola prisional.  

Palavras-chave: Desmitificação. Leitura. Ludicidade. Orixás. Mitologia. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Professora Alda Lins Freire. Supervisor: Máxima de Oliveira Gonçalves. 
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Escrevendo estórias, eu (re)construo minha própria história... 

Deise Dulce Barreto de Lemos1 

A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver interpretação e produção escrita sob uma perspectiva 
dinâmica e interativa. Além disso, buscou-se o resgate de valores, já que o público-alvo apresentava 
problemas de comportamento e convívio. A atual geração de jovens alunos é exigente, ao mesmo tempo 
em que os recursos didáticos se reinventaram, possibilitando a transformação da sala de aula em um 
espaço dinâmico e interativo. Faz-se necessário buscar estratégias a fim de propiciar um ensino completo, 
que alcance seu entendimento e desperte seu interesse. Iniciado o ano letivo de 2015 em uma pequena 
escola situada na baixada fluminense, no estado do Rio de Janeiro, as expectativas de se desenvolver um 
trabalho de qualidade eram mínimas, em função dos limitados conhecimentos do grupo desse sexto ano, 
que se mostrava totalmente desinteressado pelo aprendizado. Este quadro deixava clara a necessidade 
de realizar um trabalho singular, buscando unir a prática de leitura e escrita à construção de valores. Por 
estas razões, esta professora-pesquisadora decidiu investir em um projeto partindo de fábulas, em função 
do caráter moralizante deste gênero textual, dialogando com as novas tecnologias de informação e 
comunicação, especificamente vídeos definidos como curtas-metragens. 

Palavras-chave: Produção textual. Fábulas. Tecnologias de informação.Comunicação. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Manuel Bandeira. Supervisor: Valeria Cristina de Abreu Vale Caetano. 



P á g i n a  | 256 

 

       

ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUÊSA            2015 

Histórias em quadrinhos: ler assim é muito mais divertido 

Ana Claudia Soares Alves1 

Pretendemos, no presente trabalho, apresentar o relato de projeto desenvolvido com alunos do sexto ano 
do Ensino Fundamental do CIEPBrizolão035 Marechal Henrique Teixeira Lott, situado em Duque de 
Caxias, Rio de Janeiro. A atividade consistiu noestudo do gênero Histórias em Quadrinhos e teve como 
objetivo o incentivo à prática leitora, por meiodo ludicidade. Pretendeu-se demonstrar, a partir da análise e 
da produção de um texto no gênero histórias em quadrinhos,um meio de comunicaçãode grande 
penetração popular para o aprimoramento cultural dejovens leitores, visto que, esse gênero auxiliano 
desenvolvimento do hábito da leitura e enriqueceo vocabulário dos estudantes.Trabalhamos a variação 
linguística ao utilizar os diversos registros da língua de acordo com o gênero textual e a situação 
sociointerativana modalidade escrita e oral da língua. 

Palavras-chave: Texto. Histórias em quadrinhos. Variação linguística. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Brizolão 035 Marechal Henrique Teixeira Lott.Supervisor: Aira Suzana Ribeiro Martins. 
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Jogo das circunstâncias: análise das relações lógico-discursivas marcadas por 
conectores subordinativos adverbiais 

Lincoln Henriques de Mendonça1 

O Jogo das Circunstâncias foi desenvolvido após o diagnóstico de uma série de carências identificadas 
nos alunosdurante o estudo das orações subordinadas adverbiais. O jogo é desenvolvido em 
doismomentos: o primeiro consiste emestimulara criação de relações lógico-discursivasentre 
oraçõespropostase a construção de períodosque expressemas circunstâncias solicitadas; o segundo é a 
exposiçãodos conteúdos apreendidos atravésde uma produção textual. O objetivo é oferecer uma 
possibilidade inovadora de trabalharum conteúdo tradicional da gramática normativa. 

Palavras-chave: Jogo. Circunstâncias. Relações lógico-discursivas. Subordinação. Advérbios. Gramática. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 402 Aparício Torelli. Supervisor: Márcio Vinícius do Rosário Hilário. 
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Ludicidade e produção textual por meio do gênero discursivo: narrativas nos 
Anos Finais do Ensino Fundamental 

Vagner da Silva Rodrigues1 

O presente estudo busca atender a propostas curriculares da Secretaria de Estado de Educação do Rio de 
Janeiro (SEEDUC/RJ) por meio da disciplina Produção Textual implantada desde 2013 na rede de ensino. 
As dificuldades de sala de aula motivaram a construção de um processo de ensino baseado na seleção de 
Gêneros Discursivos, aplicação de atividades escritas e lúdicas, apresentação das atividades em eventos 
e verificação das percepções dos alunos. Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de 
caráter qualitativo. Em suma, é um processo sequencial aplicado, associando a ludicidade à prática, como 
um meio de estimular as produções textuais dos alunos. 

Palavras-chave: Narrativa. Gênero discursivo. Ludicidade. Sequência metodológica. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Brizolão 286 GP Murilo Portugal. Supervisor: Marta Rodrigues Gomes. 
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Musicalidade e subjetividade em sala de aula: desenvolvendo o lirismo com 
gêneros textuais populares 

Renata Monteiro do Espírito Santo1 

Na Educação Básica, o gênero lírico é considerado pela maioria dos alunos como o mais complexo para 
compreensão leitora e produção textual. A partir dessa observação, selecionou-se o cordel e a canção para 
desfazeresse mito. A partir de canções pertencentes a diversos gêneros musicais,curtas-metragens e 
reportagens,buscou-se desenvolver com uma turma de 8º ano a produção textual em verso e 
conhecimentos básicos para a elaboraçãodo texto em versos, como rima, ritmo e musicalidade. 

Palavras-chave: Produção textual. Prática de letramento. Sequência didática. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 369 Jornalista Sandro Moreyra. Supervisor: Aira Suzana Ribeiro Martins. 



P á g i n a  | 260 

 

       

ÁREA III – LÍNGUA PORTUGUESA             2015 

Ouvindo pensamentos: a análise de letras musicais como instrumento de 
iniciação à leitura, interpretação textual e produção oral 

William Diego de Almeida Silva1 

Gerar leitores críticos é o principal desafio do professor de língua portuguesa, principalmente na rede 
pública de ensino. O desinteresse do estudante pelos textos escolares, somado à sua notória dificuldade 
em lidar com as informações ali contidas, dificulta a formação de alunos capazes de interpretarem e 
produzirem conhecimentos espontaneamente. A partir do interesse dos jovens pela música, este trabalho 
tem como objetivo aplicar a análise da subjetividade da letra de canção como forma de estímulo à reflexão 
e ao pensamento, práticas fundamentais para a consolidação da aprendizagem. A utilização das letras 
musicais se mostrou uma forma eficaz de aproximação entre o objeto de estudo e o educando, seja por 
seu lirismo ou pela associação entre a composição e seu intérprete. Apesar do caráter popular, esse gênero 
forma um acervo rico e diversificado, no qual vários elementos linguísticos, semânticos e estilísticos podem 
ser analisados, tais como: informações explícitas e implícitas, variações linguísticas, figuras de linguagens 
e tantos outros elementos presentes no estudo da língua. A diversidade cultural e temática são 
características musicais que permitem o emprego de suas produções nos variados contextos sociais, 
etários e ideológicos que formam a nossa ampla rede de ensino. Essa flexibilidade se torna uma poderosa 
ferramenta nas mãos dos docentes que, de forma lúdica, podem levar os educandos à apropriação de 
assuntos históricos, políticos, filosóficos, psicológicos e sociais. A utilização da letra de canção é 
fundamentada nas abordagens teóricas dos autores Martins Ferreira, Francis Vanoye e Jorge Marques, 
proposições somadas aos estudos de Gabriel Perissé e Jânia M. Ramos, quanto às dinâmicas de análise 
e práticas de oralidade, respectivamente. Enfim, o trabalho é realizado a partir de um caminho previamente 
estruturado e culmina num educando familiarizado com o texto e sua análise, sendo assim, capaz de 
realizar duas proezas: explorar os demais gêneros literários do cotidiano e produzir pensamento crítico 
autoral, princípios tão importantes para a comunicação e estabelecidos nos parâmetros curriculares 
nacionais. Após uma experimentação de pouco mais de seis meses, as três turmas participantes obtiveram 
um acentuado progresso em seus rendimentos escolares e a aplicação projeto se mostrou viável em 
qualquer realidade acadêmica. 

Palavras-chave: Análise. Pensamento. Oralidade. Texto. Música. Canção. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Belford Roxo. Supervisor: Jorge Marques. 
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O resgate da identidade de discentes da E.J.A. por meio do gênero memórias 

Carlos André da Silva Souza1 

Resgate da identidade de alunos da E.J.A. Conscientização da importância das memórias de cada um, por 
meio da pesquisa bibliográfica sobre o gênero memórias.Trabalho com a autoestima do educando, 
tornando-o autor da própria narrativa.  Recuperação do prazer pela escrita narrativa.  Ressignificação de 
projetos vivenciais. Demonstraçãoda possibilidade de modificar posturas, construir planos, e, 
principalmente, reconstruir identidades perdidas durante o processo vivencial.Recuperaçãodo prazer pelo 
aprendizado, readequando os objetivos vivenciais às novas conquistas associadas à 
escola.Reconhecimentoda importância da adequação dos conteúdos associados à bagagem do educando, 
tornando-o protagonista do processo ensino-aprendizagem.Desmitificaçãodos processos de produção 
textual. 

Palavras-chave: Resgate de identidade. Memórias. Narrativa. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Professor Paris. Supervisor: Aira Suzana Ribeiro Martins. 
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Aproximando o aluno do ensino médio da cultura hispânica. 

Hosana Leão Amaral1 

De acordo com os PCN do ensino médio do ano de 2006, as Línguas Estrangeiras são parte indesatável 
de um conjunto de saberes importantes que proporcionam ao estudante aproximar-se de várias culturas e 
permitem sua integração com o mundo globalizado (p 25). À vista desse fato, a partir da leitura de textos 
que abordavam aspectos culturais, foram desenvolvidas atividades, em sala de aula, sobre os mesmos, 
relacionadas a alguns países hispânicos. Os textos tratavam de literatura, música, gastronomia, festas 
típicas, cinema, arte e atualidades. A finalidade deste trabalho é apresentar atividades que permitem expor 
aos alunos o valor da cultura hispânica disseminada pelo mundo através de seus vinte e um países, bem 
como incentivar e dar apoio ao aprendizado da língua por meio da compreensão leitora. Este produto final 
foi aplicado nas turmas de 1°, 2° e 3° anos do ensino médio, durante o terceiro e o quarto bimestres do ano 
de 2015 no Colégio Estadual de Magé. Este trabalho é embasado teoricamente em FREIRE (1996), 
SIEBRA COELHO (2003), CANDAU (2003), NOVASKI / WERNER (2010) e IANUSKIEWTZ (2012). 

Palavras-chave: Língua espanhola. Compreensão leitora. Cultura hispânica.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual de Magé. Supervisor: José Ricardo Dordron de Pinho. 
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Bullying: um problema a ser traduzido. Sequência didática de atividades de 
compreensão leitora com base em gêneros textuais diversificados 

Zálima dos Anjos Siqueira Viana1 

Neste trabalho, pretende-se apresentar uma sequência didática sobre bullying escolar, um tema 
transversal, contextualizado e relevante ao aluno, pois dialoga com sua experiência escolar. O objetivo é, 
a partir das aulas de espanhol ministradas no último bimestre de 2015 nas turmas de língua optativa 07 e 
08 do Colégio Estadual Visconde de Itaboraí, durante o Programa de Residência Docente/2015 do Colégio 
Pedro II, propor atividades de compreensão leitora a fim de que os alunos reflitam sobre o tema e possam 
assim intervir na sua realidade. Como metodologia, lançamos mão do trabalho com estratégias de leitura 
e gêneros textuais diferenciados: campanha publicitária, notícia, canção e panfleto. Os resultados 
dependeram do comprometimento do professor com sua prática pedagógica, assumindo o seu papel de 
mediador e não de detentor do saber, facilitando a troca de informações com os alunos sobre o tema, 
fazendo com que a sala de aula se tornasse um espaço de diálogo para a expressão do livre pensamento, 
incentivando os alunos a participar da aula, a praticar a compreensão leitora emespanhol e a mudar de 
postura com relação ao bullying. É certo afirmar que na medida em que os alunos conseguiram se ver 
como leitores mais conscientes em língua espanhola, a ponto de opinar a respeito do que estavam lendo, 
formulando um pensamento, mesmo que em português, tornaram-se alunos mais motivados e autônomos 
em sua reflexão. O trabalho está teoricamente embasado em autores que dialogam com as questões 
observadas, como Isabel Solé (1998), Moita Lopes (2013), Luiz Antônio Marcuschi (2008) e Paulo Freire 
(2015). As Orientações (2008), Diretrizes (2013) e Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) também 
deram suporte à realização do trabalho. 

Palavras-chave: Bullying escolar. Compreensão leitora. Estratégia de leitura. Gêneros textuais. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Visconde de Itaboraí. Supervisor: Patrícia Carvalho de Onofre. 
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O Ensino a Distância e a criação de uma sala de aula virtual de Espanhol: uma 
experiência em CEJA 

Ana Cláudia Esteves de Carvalho1 

Este trabalho apresenta uma proposta de criação e implementação de uma sala de aula virtual da disciplina 
de Língua Espanhola em um Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA). Ao contrário do que 
acontece com outras disciplinas, incluindo o Inglês, a Língua Espanhola não foi contemplada com o recurso 
sala de aula dentro do ambiente virtual de aprendizagem. A falta deste recurso, indispensável no Ensino a 
Distância, serviu como justificativa para a criação de um blog-sala de aula virtual, contribuindo 
qualitativamente para a oferta da disciplina aos alunos jovens e adultos que frequentam a escola CEJA 
Professora Maria Dias. Nessa sala de aula foram trabalhados alguns gêneros textuais a partir da temática 
violência de gênero. Como embasamento teórico para a construção da sala/blog, demos destaque às 
publicações de Marcuschi (2004), Barcelos (2014), Gonçalves (2012), além de utilizarmos os seguintes 
documentos oficiais: Currículo Mínimo (2013), Parâmetros Curriculares Nacionais (2006) e Orientações 
Curriculares (2013). Os resultados parciais parecem mostrar que o uso da ferramenta blog ofereceu um 
sopro de motivação aos alunos, carentes até então de materiais virtuais, além de aumentar sua autonomia 
e sua capacidade de ler criticamente. 

Palavras-chave:EAD. EJA. CEJA. Sala de aula virtual. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CEJA Professora Maria Dias. Supervisor: Patrícia Carvalho de Onofre. 
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Ensino de Inglês como LE na escola básica: uma busca pela construção do 
pensamento crítico 

Rodrigo Souza Lobo da Silveira1 

Este trabalho descreve um projeto de leitura crítica desenvolvido durante o segundo semestre do ano de 
2015, em duas turmas de 8º ano no município de Maricá. Buscou-se confirmar a relevância do 
desenvolvimento da habilidade de leitura em língua estrangeira e o seu papel no desenvolvimento da 
criticidade dos alunos envolvidos. Para tanto, foram trabalhadas unidades de leitura que abarcam textos 
de diversos gêneros textuais produzidas ao longo dos dois bimestres finais de 2015. O objetivo é refletir 
sobre a construção de um ambiente de aula de inglês que priorize tanto o desenvolvimento da habilidade 
de leitura quanto o senso crítico dos alunos em relação ao seu próprio processo de ensino-aprendizagem. 
Para alcançar esse objetivo, procurei contextualizar minha prática por um viés temático que seja parte do 
dia-a-dia deles. Durante encontros exploratórios com esses alunos, percebi o interesse deles e também as 
dificuldades de pensar sobre si mesmos no futuro. Tendo o tema “o que quero para mim no futuro?” iniciei 
uma viagem exploratória sobre a qual busco refletir, buscando apoio nas contribuições teóricas da Prática 
Exploratória e do letramento crítico. 

Palavras-chave: LE. Leitura. Prática exploratória. Interação.Co-construção de conhecimento. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Alfredo Nicolau da Silva Júnior. Supervisor: Cristiane Cerdera. 
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Estereótipos de gênero e sua problematização em materiais didáticos em aulas de 
Língua Inglesa 

Juliana Santos Lizzi1 

O presente trabalho problematiza as concepções de gênero a partir de um incômodo causado pelo material 
didático de língua inglesa disponibilizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para as turmas do 8º ano do 
ensino fundamental. Sabendo-se que o aprendizado da língua não está dissociado dos aspectos 
sociopolíticos do grupo em que o discente está inserido, é necessário que se crie um ambiente propício ao 
debate de ideias que, muitas vezes, são tomadas como verdades eternas e imutáveis. As atividades foram 
realizadas durante o Programa de Residência Docente/2015 do Colégio Pedro II e foram aplicadas na 
Escola Municipal Affonso Pena com alunos do 8º ano. Objetivando desnaturalizar preconceitos e 
estereótipos que reforçam posições hegemônicas no contexto social, o projeto buscou alcançar uma 
percepção crítica vinda dos alunos acerca das questões de gênero através de atividades de leitura em 
língua inglesa que contraponham o senso comum. O trabalho está teoricamente embasado nos 
“Parâmetros Curriculares nacionais” e no pensamento de MOITA LOPES (1996), LOURO (2014) e 
TEIXEIRA, C. M.; MAGNASBOSCO (2010). As atividades lograram êxito em problematizar as questões de 
gênero, contribuindo consideravelmente para engajar os alunos na aula de língua inglesa e ampliando sua 
proficiência leitora. 

Palavras-chave: Gênero. Preconceito. Habilidade leitora. Ensino de língua inglesa. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Affonso Penna. Supervisor: Cristiane Pereira Cerdera. 
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O gênero textual “biografia” em sala de aula: reflexões a partir de práticas de 
relevância social 

Rosaneia Moreira de Brito1 

O Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro indica a biografia como gênero textual doterceiro bimestre 
da 3ª série do Ensino Médio. Porém, o livro didático oferecido pelo PNLD,em geral, não acompanha a 
realidade dos alunos da escola básica. A proposta do presentetrabalho é a elaboração de um material que 
explore a compreensão leitora e que sejaadequado à realidade dos alunos da rede estadual. Em outras 
palavras, o objetivo geral dotrabalho em questão é oferecer uma abordagem didático-pedagógica simples 
e eficazacerca do gênero textual biografia. Além de problematizar a estrutura, a organização 
doscomponentes e natureza informativa da biografia, todas as atividades serão elaboradas coma finalidade 
de explorar o conhecimento prévio dos alunos, tendo em vista a ampliação desua competência leitora e da 
visão crítico-reflexiva do mundo ao seu redor. O trabalho estáteoricamente embasado no “Projeto Político 
Pedagógico do Colégio Pedro II”, nos“Parâmetros Curriculares Nacionais”, no “Currículo Mínimo” e nos 
autores: PAULO FREIRE(2011), MOITA LOPES (1996) e ANGELA KLEIMAN (2013), dentre outros. 

Palavras-chave: Gênero textual. Biografia. Compreensão leitora. Conhecimento prévio. Currículo mínimo. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Professor Joel de Oliveira. Supervisor: Tânia Panaro. 
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“Let’s talk about food!?” Explorando Gêneros textuais: uma proposta de trabalho 

Alessandra da Silva Maranhão1 

O presente trabalho visa investir em um ensino mais eficiente da língua inglesa numa sala de aula do sexto 
ano do Ensino Fundamental onde a habilidade de leitura seja priorizada. Para tanto, descreve os passos 
de aulas ministradas no 3º. bimestre do ano de 2015, cujos conteúdos estão de acordo com o Currículo 
Mínimo da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC). Foram utilizadas estratégias para desenvolver tal 
habilidade, pois acredita-se que este é um meio de facilitar a aprendizagem não só da língua inglesa como 
também de outras disciplinas do currículo escolar. Segundo o Projeto político Pedagógico do Colégio Pedro 
II (p. 157) “Ler, além de ser uma atividade pessoal e particular, é uma prática social, já que pressupõe a 
interação leitor-texto-escritor situados social, política, cultural e historicamente na construção social do 
significado”. A presente investigação propõe o emprego de estratégias que desenvolvam a habilidade 
leitora através de gêneros textuais sob a temática da alimentação saudável. O trabalho está teoricamente 
embasado no “Projeto Político Pedagógico do Colégio Pedro II”, nos “Parâmetros Curriculares nacionais”, 
no “Currículo Mínimo” e nos autores MOITA LOPES (1996), VYGOTSKY (1996) e PINTO (2002). 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Habilidade leitora. Ensino de língua inglesa. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Bertha D’Alessandro. Supervisor: Tania do Nascimento Panaro. 
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Motivando o aluno para aulas de Língua Inglesa: o lúdico na revisão de itens 
lexicais e gramaticais 

Fátima Cristiane Leite Lisbôa1 

Este produto acadêmico final tem como objetivo descrever o uso de instrumentos que têm o potencial de 
proporcionar ao aluno uma aprendizagem mais significativa, eficiente e dinâmica em Língua Inglesa. A 
escolha do tema foi motivada pela constatação de que os alunos estão desmotivados em relação ao 
aprendizado de uma Língua Estrangeira. Algumas questões evidenciam a falta de interesse pelo idioma. 
Observou-se serem comuns as seguintes frases: “Por que eu tenho que aprender Inglês, se eu não irei 
para os Estados Unidos?”, “Por que temos Inglês na escola, se falamos Português?”,“ Inglês é muito difícil, 
não consigo entender nada do que está escrito aqui!”. É fato que o livro didático não oportuniza atividades 
dinâmicas, o que pode tornar a disciplina maçante para os alunos. Ou seja, o trabalho em questão constitui 
um relato de práticas que têm o potencial para tornarem mais interessante a aula de Língua Inglesa e 
despertarem a motivação dos alunos pelo aprendizado da disciplina. Os resultados parciais desta pesquisa 
sugerem que o uso de atividades lúdicas contribuem para tornar as aulas de Inglês um ambiente mais 
amistoso para aquisição do processo ensino- aprendizado. 

Palavras-chave: Motivação. Aprendizado significativo. Atividades lúdicas. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Vera Cruz. Supervisor: Tania Panaro. 
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Práticas de letramento no ensino de Língua Inglesa para o 5° ano do Ensino 
Fundamental: Relatos de experiências significativas na escola pública 

Jessica Fernandes Natarelli da Cruz1 

Este trabalho apresentaumareflexão acerca do ensino daLíngua Inglesa por meio de gêneros discursivos, 
no primeiro segmento do Ensino fundamental. Recentemente, as redes municipais de Educação passaram 
a ofertar o ensino da Língua Inglesa a partir da Educação Infantil. Entretanto, sem diretrizes nacionais e 
políticas públicas próprias, os primeiros anos do Ensino Fundamental não são contempladospelo Plano 
Nacional do Livro Didático para a disciplina Inglês. Estudos apontam que o ensino de uma Língua 
Estrangeira favorece o processo de ensino e aprendizagem em Língua Materna e amplia os horizontes 
linguísticos do aluno (MEC, 1998; MOITA LOPES, 1996). Tendo em vista o objetivo da escola de formar o 
futuro cidadão crítico e reflexivo, o trabalho crítico com a linguagem favorecerá a aquisição das habilidades 
necessárias para a formação cidadã por meio do desenvolvimento das mais diversas práticas de letramento 
(ROJO, 2009, 2012, 2014). Levando isso em consideração, elaborou-se um plano de intervenção que 
levasse em conta os interesses dos alunos e os despertasse para oaprendizado do Inglês. Por meio de um 
projeto interdisciplinar,o plano teve como objetivo investigar o trabalho com a habilidade de leitura, 
utilizando gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011) multimodais e a Internet como ferramenta de apoio 
pedagógico (PAIVA 2006, 2007; XAVIER, 2002). A partir da aplicação de diversas atividades, que faziam 
parte do projeto, três delas, envolvendo os gênerosperfil/questionário biografia e propagandas, foram 
selecionadas e analisadas com o propósito de investigar o desenvolvimento da habilidade de compreensão 
leitora com uma turma do 5° ano do Ensino Fundamental. Apesar da dificuldade que os alunos tiveram com 
algumas estruturas gramaticais da língua, foi constatadoque é possível ir além da aquisição de um conjunto 
de habilidades linguísticas. Dessa maneira, o Programa de Residência Docente, unindo os saberes 
escolares e acadêmicos, promoveu um espaço de reflexão sobre a prática docente e sobre a atual 
conjuntura do ensino da Língua Inglesa no contexto da escola pública, possibilitandoa ressignificação do 
ensino do idioma. 

Palavras-chave:Ensino da língua inglesa. Leitura em língua estrangeira. Práticas de letramento. Novas 

tecnologias. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Professor André Trouche (FME –Niterói). Supervisor: Cristiane Cerdera. 
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Violência na escola: um projeto para a construção da reflexão crítica e da 
compreensão leitora nas aulas de língua inglesa 

Suzane Morais da Veiga1 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas durante o Programa de 
Residência Docente 2015, no qual buscou-se aprimorar as habilidades de reflexão crítica e compreensão 
leitora nas aulas de língua inglesa. A partir da observação das necessidades locais da escola e dos alunos, 
e do interesse na construção do pensamento crítico sobre a realidade em que se vive, escolheu-se o tema 
transversal “Violência na escola”. Esta temática apresenta grande relevância social para a discussão das 
relações interpessoais dentro da sala de aula e do ambiente escolar. Desse modo, utilizou-se o vídeo como 
recurso motivador e textos de diferentes gêneros que contemplam e problematizam o tema proposto em 
seus desdobramentos éticos e sociais. As atividades realizaram-se na ESCOLA MUNICIPAL MARIO 
CLAUDIO, com alunos do 6° ano. O trabalho está teoricamente embasado nos PCNs e em autores que 
discutem a habilidade de leitura e o letramento crítico em sala de aula, como Moita Lopes, Rogério Tílio, 
Ricardo Almeida e Catherine Wallace. 

Palavras-chave: Violência. Reflexão crítica. Compreensão leitora. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Mario Claudio. Supervisor: Inês Miguez Nascimento. 
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We are brazilian:reconhecendo nossa cultura e (re)construindo a autoestima 

Luciana Amorim Pereira1 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma nova visão e reflexão a respeito de aspectos 
culturais de nosso país, utilizando a sala de aula como um espaço de construção de cidadãos do mundo e 
as aulas de língua estrangeira como “processo de redefinição de identidade”. Com isso, busca-se, durante 
as atividades aplicadas, promover a reflexão a respeito de costumes típicos de nosso país, permitindo que 
o aluno possa (re)construir sua autoestima como cidadão brasileiro. As atividades foram desenvolvidas em 
uma turma de segundo ano do Ensino Médio de uma escola estadual localizada no município de Maricá – 
RJ. Aspectos relacionados à língua estrangeira, foco na leitura e autoestima permeiam o presente estudo. 
Atividades elaboradas e desenvolvidas durante as aulas serviram como dados a fim de analisar o processo 
de aprendizagem da habilidade de leitura assim como reflexões acerca do tema proposto. Os resultados 
obtidos geraram em um processo de reflexão em que as aulas de língua estrangeira tornaram-se um 
diferencial e a sala de aula tornou-se um ambiente propício a novas discussões e reflexões. 

Palavras-chave: Língua estrangeira. Habilidade de leitura.Autoestima. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 259Professora Maria do Amparo Rangel de Souza. Supervisor: Inês Miguez Nascimento. 
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Censo CEMMA 

Evanize Cirilo Freitas Coelho1 

O ato de ensinar pode ser considerado uma difícil tarefa. Além do domínio dos conteúdos a serem 
ensinados, o professor precisa motivar seus alunos, fazendo suas aulas se tornarem mais interessantes. 
Ao invés de aulas pautadas no discurso do professor em aulas expositivas, ou leituras do livro didático, 
aulas mais dinâmicas e instigantes tornam-se um valoroso instrumento para o processo de ensino-
aprendizagem. Pensando nisso, nosso intuito foi desenvolver um censo sobre a realidade escolar com a 
participação ativa dos alunos, com o objetivo de coletar dados a respeito da população escolar e, 
posteriormente, com a análise desses dados, estabelecer um perfil dos jovens inseridos naquela instituição. 
Conhecendo este perfil, a comunidade escolar poderá decidir, com mais facilidade e pautada nas suas 
reais necessidades, que ações poderão ser tomadas dentro do ambiente escolar para melhor atender a 
sua população. 

Palavras-chave: Censo. Ensino. Educação básica. Geografia. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Professor Manuel Maurício de Albuquerque. Supervisor: Miguel Tavares 

Mathias. 
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Considerações sobre o uso da linguagem cartográfica no ensino fundamental e 
no ensino médio 

Priscila Moura Rocha1 

A Cartografia parece ser compreendida por alunos e professores apenas como mais um conteúdo da 
Geografia quando, na verdade, é mais uma linguagem a ser aprendida. O desenvolvimento de uma 
linguagem cartográfica se faz necessário desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, levando em 
consideração que o mapa é a principal ferramenta da Geografia e que não seria possível a explanação dos 
mais diversos fenômenos geográficos que ocorrem no Espaço sem o uso desse. O tema em questão tem 
como objetivo principal mostrar diferentes experiências do ensino da Cartografia na Educação Básica, 
levando em consideração que a linguagem cartográfica deve ser trabalhada de forma contínua pelo 
professor. Para isso, foram desenvolvidas em turmas de 6º ano e 1º ano do Ensino Médio, atividades 
práticas tais como construção de mapas mentais, confecção de mapas com materiais de pintura e desenho, 
uso de recursos tecnológicos; que se propuseram a tornar atrativas e mais simples o processo de 
alfabetização da linguagem cartográfica. 

Palavras-chave: Cartografia. Linguagem cartográfica. Geografia. Mapas mentais. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Yolanda Rangel Pereira e Centro Integrado de Educação Pública Darcy 

Vargas 228; Orientador: Miguel Tavares Mathias. 
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O jogo como ferramenta mediadora do processo ensino-aprendizagem da 
Geografia escolar 

Dayane Moraes Vidal1 

O produto desenvolvido trata da apresentação de uma prática didático-pedagógica desenvolvida no 
Colégio Estadual Duque de Caxias com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, embasado na temática 
“’Energia e o Mundo Contemporâneo”. Compreende a produção, por parte dos discentes, de uma gama de 
jogos com finalidade educacional, objetivando, além de promover diferentes metodologias de ensino à 
Geografia Escolar, um maior envolvimento motivacional com o conteúdo/disciplina. Estrategicamente, 
foram aplicadas duas metodologias de produção de jogos diferenciadas. A primeira delas, a produção do 
jogo Trilha Energética desenvolvida pela turma 3002, é relativa à construção de um jogo pré-moldado com 
estrutura fechada e idealizada pela docente. A segunda proposta foi desenvolvida com as demais turmas 
participantes, com os discentes atuando enquanto idealizadores e designers dos jogos, a partir da 
delimitação de uma subtemática energética. Desta forma, efetuou-se a construção de 16 jogos didáticos 
de produção artesanal com atuação ativa dos discentes e mediação da docente regente, os quais 
subsidiaram a I Mostra de Jogos sobre Energia, ocorrida em outubro de 2015. Os resultados foram além 
do esperado, disseminando-se em face de um ambiente descontraído e propício à aprendizagem 
significativa. Os produtos finais (os jogos) caracterizam-se como extremante dinâmicos e coerentes à 
temática, com destaque para os jogos produzidos no bojo do ideário da segunda proposta metodológica. 
Assim, ratifica-se que o jogo, enquanto ferramenta didático-pedagógica - atuando, inclusive, como uma 
alternativa eficiente à superação do modelo tradicional de ensino- merece um maior espaço na prática 
pedagógica dos professores. 

Palavras-chave: Geografia escolar.Produção de jogos didático-pedagógicos. Ensino médio. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Duque de Caxias. Supervisor: Carolina Lima Vilela. 
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Mapas tridimensionais: construção e utilização na Geografia escolar 

Rodrigo da Costa Tavares1 

Este trabalho teve como objetivo a utilização e confecção de maquetes do continente sul-americano por 
parte dos alunos do 8° ano da Escola Darléia da Costa Maia, no município de Magé, Região Metropolitana 
do Estado do Rio de Janeiro. As maquetes foram produzidas a partir de curvas de nível selecionadas de 
um mapa topográfico em duas dimensões e impressas em folhas coloridas de acordo com as convenções 
cartográficas, utilização de bandejas de isopor de fácil acesso por parte dos alunos, velas, grampos de 
papel, fitas adesivas e palitos de picolé, basicamente. As maquetes que possuem uma escala horizontal 
de 1:44.000.000 e escala vertical imprecisa, mas importantes para a abstração, tiveram a função de auxiliar 
a compreensão da disciplina de Geografia e a assimilação dos códigos utilizados na Cartografia. Os testes 
empregados foram satisfatórios e mostraram o quanto o processo de confecção auxiliou no entendimento 
da disciplina, bem como, a utilização das maquetes em sala de aula. 

Palavras-chave: Maquete. Educação. Cartografia. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Professora Darléia da Costa Maia. Supervisor: Marco Antonio da Costa Santos. 
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Pensando a escola a partir da Geografia: escola que temos, escolaque queremos 

Gustavo de Carvalho Cayres da Silva1 

Desenvolvido com estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio no Colégio Estadual Olga Benário 
Prestes, este projeto trata de um processo de discussão sobre a escola. Com o objetivo de discutir com 
os estudantes suas experiências e relação com o espaço escolar e a escola enquanto instituição, 
tendo por referência a Geografia Escolar. Como objetivos específicos, espera-se utilizar o “Currículo 
Mínimo” da SEEDUC como instrumento de reflexão sobre o colégio; refletir sobre o funcionamento 
e os objetivos da escola à luz dos conteúdos trabalhados com cada série; e, por fim, verificar a 
impressão pessoal de que o colégio funciona de forma autoritária, aparentemente valorizada por 
parcela representativa dos estudantes. Estes objetivos foram buscados através de um processo 
reflexivo, orientado à metodologia da Prática Exploratória. Nesta lógica, a atitude de contemplação é parte 
importante do processo: enquanto professor recém lotado na unidade escolar, chamou a atenção uma 
relação de controle e submissão da direção do colégio sobre seus funcionários e estudantes. Assim, 
compreender melhor as relações construídas no âmbito da escola e discutir estas questões com os 
estudantes se torna um processo importante. Caminhando para esta reflexão, num primeiro momento, 
foram feitas discussões com temáticas específicas do currículo de Geografia em sua relação com a escola: 
representações do espaço geográfico na perspectiva do Lugar e da Topofilia (conteúdos da 1ª série); a 
escola como espaço de construção e prática de cidadania (conteúdos da 2ª série); e a escola em analogia 
com a indústria (conteúdos da 3ª série). Discussões que abriram espaço à produção de textos coletivos 
com posicionamentos sobre as reflexões iniciais dos grupos de estudantes. Posteriormente, os textos 
produzidos foram discutidos e foi feito um levantamento das impressões dos estudantes sobre a escola 
através de questionários que deram subsídio ao fechamento do projeto. Em um último momento, foram 
apresentados os resultados dos questionários aos estudantes, retomando as temáticas iniciais das 
discussões com cada série. Este trabalho foi capaz de produzir um processo de discussão das questões 
propostas, possibilitando a compreensão de que a imagem e posição de referência da qual o colégio goza 
na comunidade está de fato associada a uma concepção autoritária e centralizadora. Nos debates, à luz 
das temáticas, trabalhos e questionários, evidenciamos algumas demandas e entendimentos importantes: 
as noções de autoritarismo e democracia não se encontram bem fundamentadas, a despeito do 
autoritarismo percebido pelos estudantes; a escola é vista como um espaço de vivência positiva, que 
colabora na construção de cidadania sem necessariamente praticá-la em seu âmbito e de que os 
estudantes veem a analogia entre escola e indústria como parcialmente válida. O desenvolvimento desta 
proposta tem por consequência, portanto, uma reflexão sobre práticas pessoais enquanto docente e uma 
contribuição para a formação dos estudantes instrumentalizadas pela Geografia, abrindo possibilidades 
futuras e cotidianas, que não se inserem apenas no contexto deste trabalho. 

Palavras-chave: Geografia escolar. Prática exploratória. Lugar. Topofilia. Cidadania. Indústria. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Colégio Estadual Olga Benário Prestes. Supervisor: Miguel Tavares Mathias. 
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A prática da horta escolar como ponto de partida para abordagem ambiental na 
Escola Estadual Lara Vilela, Duque de Caxias, RJ 

Karen Christine Henriques de Andrade1 

Este trabalho pretende abordar a Educação Ambiental a partir de práticas pedagógicas no ambiente escolar 
da rede pública de ensino. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória que pretende analisar a 
prática da horta elaborada com jardineiras recicláveis na Escola Estadual Lara Vilella, localizada no 
município de Duque de Caxias – RJ. O trabalho teve como objetivos gerais propor uma ação pedagógica 
que aborde a Educação como ação cultural e conscientizada, inserindo na comunidade escolar a 
compreensão prática da gestão ambiental, sendo de fundamental importância o este conhecimento para a 
comunidade. Assim, o projeto visa desenvolver uma atitude crítica nos alunos envolvidos, para que diante 
da realidade vivida também tenha um pensamento crítico de sua existência e realidade. Pretende-se assim, 
a criação e recriação de ideias não só ambientais como sociais. 

Palavras-chave: Meio ambiente. Educação. Educação ambiental. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Lara Vilella. Supervisor: Marco Antônio da Costa Santos. 
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As regiões brasileiras: uma experiência através de jogos educativos 

Bruna Luíza de Freitas Pinheiro1 

O presente trabalho almejou auxiliar e contribuir para o processo de ensino aprendizagem dos alunos do 
7º ano da Escola Municipal Ary Schiavo, no município de Japeri, região Metropolitana do Estado do Rio de 
Janeiro. O objetivo principal foi contribuir para a melhoria da qualidade do ensino na escola citada acima, 
através de jogos educativos. A partir do conceito de ludicidade foi proposta para os alunos a confecção do 
jogo: “Descobrindo o Brasil” a fim de se trabalhar, de maneira diferenciada, o conceito de Regiões nas 
aulas de Geografia. Compreende-se que o discente aprende de forma mais rica e positiva quando se 
proporciona a ele maneiras que diferem do cotidiano escolar, como o quadro e giz. Para tal, os mesmos 
tiveram aulas expositivas sobre o conceito de Região e as principais formas de regionalização do território 
brasileiro. A primeira de acordo com o IBGE, que divide o país em cinco regiões (Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste e Sul) e a segunda de acordo com o geógrafo Pedro Geiger que divide o Brasil em 
Complexos Regionais (Amazônia, Centro-Sul e Nordeste). Em seguida, os alunos foram divididos em 
grupos para confeccionar o jogo baseado na formulação de perguntas e respostas sobre cada região de 
acordo com o IBGE. Fizeram as cartas e auxiliaram o professor a montar o tabuleiro do jogo. Entende-se 
que a proposta, a exposição do tema e a criação do jogo foram satisfatórias, visto que auxiliaram no 
entendimento do conteúdo da disciplina de Geografia e no desenvolvimento das habilidades de: interação, 
socialização e criação dos indivíduos. 

Palavras-chave: Região geográfica. Ludicidade e jogos educativos. 

 
  

                                                           
1 Instituição de origem: Escola Municipal Ary Schiavo. Supervisor: Marcos Antônio da Costa Santos. 
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Vamos discutir a globalização de um jeito novo? grupo de aprofundamento em 
Geografia na Escola Municipal Presidente Antônio Carlos 

Gustavo Luiz Xavier de Abreu1 

O presente trabalho relata e reflete sobre a organização, o desenvolvimento e osdesdobramentos de um 
grupo de aprofundamento curricular em Geografia tendocomo tema central o processo de expansão atual 
do capitalismo denominadoGlobalização desenvolvido com alunos do segundo segmento do 
EnsinoFundamental da Escola Municipal Presidente Antônio Carlos, localizada no bairro deCosmos, Rio 
de Janeiro. Os encontros de aprofundamento foram realizados emcontra turno e envolveram alunos 
inscritos voluntariamente, independente derendimento escolar, sem atribuição de pontuação extra, de anos 
e turmas deescolaridade diversos dentro do segmento citado. Foram utilizados e exploradosvariados 
materiais de apoio, desde mapas e resumos teóricos a vídeos, dadosconsolidados em tabelas, imagens e 
poemas, indo do conceito e da construção doprocesso de globalização em escala global até chegar às 
suas consequências nocotidiano da cidade do Rio de Janeiro e dos alunos. Como forma de finalização 
dotrabalho, os alunos construíram histórias em quadrinhos sobre os temas que maislhes interessaram. Ao 
fim do processo foram realizadas entrevistas com os alunosutilizadas para avaliar o mesmo captando suas 
impressões sobre o projeto ecolhendo críticas e sugestões para outras iniciativas do tipo. 

Palavras-chave: Geografia. Ensino. Aprofundamento curricular. Atividades nãoseriadas. Globalização. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Presidente Antônio Carlos. Supervisor: Miguel Tavares Mathias. 
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Conhecendo a história na prática: construindo a história do Colégio Estadual 
Farmacêutico Rodolfo Albino 

Cristiane de Sá Reis1 

O presente trabalho tem o objetivo de tornar a disciplina da História mais atrativa e próxima ao alunado. 
Pretende-se trazer para prática um conteúdo que permanece apenas na teoria, fazendo os alunos 
superarem as dificuldades de entendimento e enxergarem a História como algo mais concreto e palpável. 
Além de valorizar a história do colégio e por consequência a dos próprios alunos, fazendo-os perceber que 
eles e quem os cercam também são sujeitos da História. Aplicado em uma turma de sexto anodo segundo 
seguimento do ensino fundamental do Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino localizado na cidade 
de Macuco, o trabalho consiste em pesquisar a história do colégio, através de diversas fontes históricas, 
como a fonte oral, através de entrevistas que eles mesmos fizeram, fonte escrita, com livros e documentos 
achados na escola, fontes visuais através de fotografias e a fonte arquitetônica através da estrutura da 
escola. O maior interesse do trabalho é acompanhar seu desenvolvimento, busca-se um resultado, porém, 
este não é o objetivo central da pesquisa. Observar se o que será proposto terá uma boa aceitação, se 
haverá um entendimento dos alunos em relação ao conteúdo e ao que será proposto. Se a atividade será 
interessante para eles, para o professor e para escola. E se isso irá acarretar no objetivo final da pesquisa, 
no entendimento do conteúdo e na valorização do espaço escolar pelos alunos. 

Palavras-chave: Patrimônio. Regionalidade. Fontes históricas. História oral. Educação básica. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino. Supervisor: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida. 
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Ensino de História: possibilidades na prática docente 

Caio Charles de Albuquerque1 

O trabalho desenvolvido buscou construir junto aos alunos o senso de interpretação e de produção. Para 
isso procuramos trabalhar temática diversa, começando com a análise do nazismo, e principalmente suas 
políticas de perseguição, e passando a exclusão social vivenciada pelo corpo discente que participou dessa 
presente pesquisa. Começamos com aulas expositivas tradicionais, com textos dispostos na lousa e 
explicação do professor, com a temática do Nazismo, passamos por analises de textos imagéticos e por 
uma aula de campo pelo bairro. Objetivamos alcançar minimamente os objetivos propostos, quando da 
escolha do caminho a ser trilhado nesse trabalho.  

Palavras-chave: Exclusão social. Senso de interpretação. Texto imagético. Aula de campo. Nazismo. 

História. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Barão de Iriri –Prefeitura Municipal de Magé. Supervisor: Maria Eulália do 

Carmo Ferreira. 
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A experiência lúdica no conhecimento histórico escolar: construção de jogos 
sobre as Grandes Navegações 

Pedro Henrique Borges Augusto1 

A presente produção acadêmica consiste na apresentação, formulação e construção de recursos lúdicos 
baseados no processo histórico das Grandes Navegações a partir da Europa Ocidental nos séculos XV e 
XVI, tendo como foco a produção do conhecimento escolar discente sobre o assunto mencionado, 
utilizando como método a experiência lúdica na formulação de jogos históricos. Como finalidade geral para 
o produto final, objetiva-se a construção de um conhecimento histórico escolar a partir da reflexão do 
conteúdo apresentado em sala de aula, aliando à sua formulação noções de pesquisa e, a iniciativa dos 
alunos na construção de recursos lúdicos. Unido a esse objetivo, o processo da formulação do produto final 
almeja a compreensão da ferramenta de pesquisa, juntamente com a discussão com os discentes acerca 
do contexto histórico das Grandes Navegações e, as respectivas representações dos povos participantes 
desse processo histórico, bem como o encontro entre culturas.No âmbito metodológico utilizou-se os 
recursos lúdicos, especificamente a apresentação de jogos, para a construção do produto final pelos alunos 
com a orientação do professor em sala de aula. A escolha desse método foi baseada na faixa etária dos 
alunos da turma escolhida para esse projeto: 7º ano do Ensino Fundamental. Os resultados apresentados 
após o processo da formulação do produto final estão concluídos, e após uma trajetória composta por cinco 
etapas, os alunos produziram quatro tipos diferentes de jogos com base nas técnicas de pesquisa. Nas 
reflexões sobre o conteúdo dado em sala de aula. Nas questões sobre as representações e trocas culturais 
entre os povos conquistadores e conquistados. E como conclusões após a elaboração do produto final, os 
alunos puderam experimentar um novo método de aprendizagem. Os discentes puderam experimentar a 
importância da construção do conhecimento, e a auto-realização de formularem um conhecimento. 

Palavras-chave: Ensino de História. Recursos lúdicos. Historiografia escolar. Grandes Navegações. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Professora Etiene de Souza Oliveira. Supervisor: Maria Eulália do Carmo 

Ferreira. 
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Fontes históricas em sala de aula: o ensino de História através de textos 
imagéticos, materiais áudio visuais e textos jornalísticos 

Gabriel Claveria e Souza1 

O presente trabalho tem por finalidade verificar a aplicação de aulas de História, para turmas de terceiro 
ano de Ensino Médio com o uso de algumas fontes Históricas, fazendo com que os próprios alunos sejam 
produtores e protagonistas do conhecimento Histórico. A metodologia consistiu em utilizar uma fonte 
Histórica para cada temática a ser trabalhada nesta série, através de aulas expositivas dialogais para 
explicar como usar determinada fonte e para obter noções sobre a matéria, em primeira etapa. Em seguida, 
os alunos iriam desenvolver seus conhecimentos históricos, com o uso das fontes, determinadas pelo 
professor. O objetivo fundamental é fazer com que os alunos consigam, através dessa metodologia, ser os 
produtores do conhecimento Histórico, e não meros reprodutores,criando consciência crítica, 
desenvolvendo suas capacidades intelectuais. Os resultados, em sua maioria foram satisfatórios, tanto 
para o professor quanto para os alunos, no queconcerne ao interesse em realizar os trabalhos, como na 
qualidade com que foram feitos. A principal conclusão desta pesquisa/prática docente foi revelar a 
possibilidade de desenvolver um Ensino de História com seriedade e qualidade, em uma instituição 
públicado estado do Rio de Janeiro, que possui diversas dificuldades e problemas. 

Palavras-chave: Fonte histórica. Ensino de história. Textos imagéticos. Materiais áudiovisuais. Textos 

jornalísticos. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Engenheiro Mario Moura Brasil do Amaral. Supervisor: Maria Eulália do Carmo 

Ferreira. 
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O mundo do trabalho através dos gráficos 

Fernanda Faria Cezar1 

Este estudo busca alternativas para motivar os educandos a estudarem História. Percebique os estudantes 
se identificam com a Matemática. Logo, para alcançar esse objetivo,vamos realizar uma análise estatística. 
A intenção é analisar algumas questões trabalhistasatravés de gráficos para aprofundar o debate acerca 
da história. O trabalho se desenrola naperspectiva interdisciplinar e pensa avaliação de uma maneira 
diagnóstica. 

Palavras-chave: Motivação. Interdisciplinaridade. História. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Estadual São Francisco de Assis. Supervisor: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida. 
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Questões raciais e de identidade: trabalhando o racismo com os alunos do sexto 
ano da Escola Municipal Professor Leopoldo Machado 

Aline de Almeida Hoche1 

O presente Produto Acadêmico Final tem por finalidade compreender como a utilização de um currículo 
multiculturalista crítico aliado às perspectivas teóricas que enxergam o protagonismo histórico e cultural do 
negro, o afrocentrismo e a afrocentricidade, podem auxiliar a identificar, a trabalhar e a minimizar as 
práticas racistas dentro do ambiente escolar. Utilizando como respaldo legal a Lei nº 10.639/2003, que 
torna obrigatório o Ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira, o Estatuto da Igualdade Racial 
e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de História da África buscou-se implementar nas aulas 
de história um projeto que desse conta de resgatar nos alunos a valorização de sua identidade racial e de 
comprovar que uma educação cidadã, que busque erradicar graves problemas sociais, como o racismo, 
deve ser realizada ao longo de toda a formação básica do jovem, já que certos modelos culturais e de 
mentalidade não são modificados em apenas um ano letivo. 

Palavras-chave: Racismo. Multiculturalismo crítico. Afrocentricidade. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Professor Leopoldo Machado. Supervisor: Adjovanes Thadeu Silva de 

Almeida. 
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Tentar dominar o mundo:a disputa de hegemonia - do Imperialismo do século XIX 
a Segunda Guerra Mundial 

Thiago Lisboa Ramos1 

Este trabalho descreve a prática pedagógica utilizada para trabalhar os eventos históricos mundiais entre 
o imperialismo do século XIX e a Segunda Guerra Mundial, para alunos do nono ano do ensino fundamental 
da escola municipal João Kopke no município de Petrópolis – RJ, utilizando a categoria de análise de 
hegemonia, do cientista político italiano Norberto Bobbio, como fio condutor do processo. Tal processo 
consta de três etapas: Definição de disputa de hegemonia, tratamento dos eventos históricos pela óptica 
da disputa de hegemonia, trabalhando também os conceitos de preconceito/racismo e nacionalismo. Por 
fim, a terceira etapa consta da construção de um jornal mural sobre disputa de hegemonia, racismo e 
nacionalismo durante a Segunda Guerra Mundial apresentado a toda a comunidade escolar durante a feira 
do conhecimento da escola. Sendo um exemplo de produção de conhecimento escolar, utilizando um 
método de ensino aparentemente tradicional, mas, com uma ação e abordagem historiográfica não 
tradicional, o que permitiu realizar um trabalho diferenciado, mesmo com poucos recursos tecnológicos. 

Palavras-chave: História. Ensino de história. Hegemonia. Disputa de hegemonia. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal João Kopke. Supervisor: Maria Eulália do Carmo Ferreira. 
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Trabalhando a educação patrimonial e a valorização da cultura africana na cidade 
de Búzios 

Fillipe dos Santos Portugal1 

Atualmente o ensino de História patrimonial tem tomado grande destaque nas produções sobre o ensino 
de História no ciclo básico. Neste trabalho visamos trabalhar com a questão Patrimonial no Município de 
Armação dos Búzios dando enfoque especial na cultura afro-brasileira. Pensando em tornar a aula mais 
profícua levamos os alunos para uma aula passeio pela da rota escravista do Município de Búzios. Fizemos 
a parte da Rota Escravista que fica na Região da Rasa, que sofre preconceito e é justamente onde se 
encontra a maioria negra da população do Município. Como método avaliativo, propomos que os alunos 
enfeitassem o refeitório onde ocorreria o sábado letivo da consciência negra, de modo a apresentar a rota 
escravista aos outros alunos da escola, bem como cobramos o conteúdo apresentado na segunda 
avaliação do trimestre. 

Palavras-chave: Educação patrimonial. Búzios. Quilombo. Rasa. Ensino de História. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Regina da Silveira. Supervisor: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida. 
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O cuidado com o outro: reflexões sobre a ética do cuidado na escola básica 

Elza Aparecida Feliciano1 

Este produto final apresenta o resultado do que se desenvolveu articulando o projeto anual da escola, 
considerando o conteúdo do currículo mínimo, e o tema da Olimpíada de Filosofia 2015 (“O cuidado com 
o outro: que diferença isso faz para nossas existências?”).Primeiro apresentamos os objetivos e a história 
das Olimpíadas de Filosofia destacando seu caráter cooperativo e colaborativo. Em seguida, para justificar 
a pertinência e atualidade do assunto “cuidado com o outro”, recorremos a alguns textos filosóficos e ou 
não que discutem o tema. Além disso, buscamos também fundamentar nossa pesquisa fazendo um 
percurso bibliográfico sobre as distintas compressões em torno dos termos “ética” e “moral”, assim como 
as relações entre esses dois conceitos. Por fim, apresentamos alguns relatos e reflexões dos alunos acerca 
do tema. 

Palavras-chave: Cuidado com o outro. Ética do cuidado. Educação Básica. Olimpíada de Filosofia. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Manuel de Abreu/Niterói-RJ. Supervisor: Paulo Alexandre Malafaia. 
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O desenvolvimento do protagonismo juvenil a partir de debates filosóficos 

Rafael Barreto Haddad1 

O autor visa a partir da leitura do artigo “O que é Iluminismo” de Immanuel Kant e da proposta apresentada 
peloPrograma das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)sobre o protagonismo juvenil como uma 
forma de adequar a juventude às competências do século XXI, constituir uma atividade pedagógica que 
envolva a disciplina de Filosofia no cotidiano da unidade escolar, promovendo o debate e a discussão de 
ideias que estão presentes ao cotidiano de todos da comunidade escolar, utilizando para isso a 
(com)vivência entre os participantes do projeto desenvolvido e colaboração de todos aqueles que 
desejaram contribuir para o projeto. 

Palavras-chave: Kant, Immanuel, 1724-1804. Filosofia - Estudo e ensino. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Aurelino Leal. Supervisor: Rommel Luz Barbosa. 
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A Pop’Filosofia no Ensino Médio 

Aline de Oliveira Rosa Moreira1 

Essa pesquisa visa a investigar a relação que a filosofia mantém com a arte na obra de Gilles Deleuze. 
Segundo o autor, a filosofia mantém uma relação essencial, intrínseca, com a arte, não lhe sendo nem 
superior nem inferior. Filósofos e artistas são igualmente pensadores e criadores. O conceito de 
Pop'filosofia deleuziano privilegia essa relação, buscando afirmar a presença de uma compreensão não-
conceitual, intuitiva, dos conceitos. É por meio dessa compreensão que a filosofia se relaciona 
internamente com a arte, sendo capaz de falar diretamente para não-filósofos, como os artistas falam para 
um público em geral. A presente pesquisa é um olhar estético sobre o ensino de filosofia e a atuação do 
professor de filosofia no Ensino Médio, apresentando a Pop'filosofia como meio para uma educação 
estética e criadora, tomando a composição entre filosofia e arte com o objetivo de proporcionar aos alunos 
o encontro com os conceitos e as sensações, encontro que o estimule a um processo de aprendizagem 
para a possibilidade de um pensar criativo. 

Palavras-chave: Filosofia. Arte. Conceito. Criação. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Nun’Alvares Pereira. Supervisor: Paulo Alexandre Marcelino Malafaia. 
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Por uma escolha autêntica das ações: Sartre e Hannah Arendt 

Iara de Carvalho Hillen1 

O presente trabalho relata como os conceitos de ação e liberdade em Sartre e Hannah Arendt foram 
elucidados e discutidos junto aos alunos do Colégio Estadual Dom Pedro II. Usamos como metodologia a 
exibição do filme “AOnda”, do diretor DennisGansel,e a leitura dos textos “O preconceito da Política e o 
que é de fato Política hoje”, de Hannah Arendt; e “Liberdade e Responsabilidade”, de Sartre. Após a 
utilização dos materiais citados, abrimos um ciclo de debates e seminários e ao final tivemos as 
apresentações dos trabalhos dos alunos. 

Palavras-chave: Ação. Liberdade. Política. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Dom Pedro II. Supervisor: Paulo Malafaia. 



P á g i n a  | 293 

 

       

ÁREA VI – FILOSOFIA            2015 

A utilização das redes sociais no contexto escolar e a filosofia como elemento de 
mediação 

Nádia Maria Matos da Silva1 

Este trabalho se consistiu no uso de tecnologia como instrumento pedagógico no ambiente educacional 
para se discutir temas transversais de filosofia. Utilizando se das redes sociais, o trabalho foi realizado 
através de um grupo de Facebook onde os alunos do Colégio Estadual Presidente Kennedy, nas turmas 
de 2ºano do ensino médio, interagiam com as propostas de atividades, criavam e compartilhavam 
conteudos na página do grupo. A metodologia utilizada foi documental, associada a etnografia on-line. Para 
contextualizar o trabalho foram utilizados teóricos da educação e da filosofia que abordaram temas como 
cultura de massa, classes e diferenças sociais, sociedade de massa e etc. O projeto obteve ampla 
aceitação e participação dos alunos envolvidos, que refletiam sobre suas histórias, ambientes e 
experiências de vida. O projeto também proporcionou um aumento da carga horaria de filosofia, levando 
reflexões do campo da filosofia para além dos muros da escola. 

Palavras-chave: Cultura de massa. Ensino médio. Redes sociais. Tecnologia.   

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Presidente Kennedy. Supervisor: Rommel Luz Figueira Barbosa. 
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Aplicando a Lei Nº. 10.639/2003 em uma aula de Sociologia: desafios e 
possibilidades 

Juliana Angelo Martins de Oliveira1 

A obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana nas escolas, por meio da lei 10.639/2003, 
possibilitou um novo direcionamento no processo ensino- aprendizagem, bem como suscitou discussões 
em torno daquilo que, até então, nos foi negado em nossa formação sócio-histórica. Tendo em vista esta 
situação, durante os 3º e 4º bimestres letivos foi trabalhado, junto aos alunos do 1º ano do Ensino Médio, 
do Colégio Estadual Presidente João Goulart, em Belford Roxo, foi criada uma página no Facebook- onde 
os alunos criaram vídeos e compartilharam imagens e textos sobre a questão da construção da identidade 
jovem. Culminando com a Semana da Consciência Negra onde os alunos apresentaram trabalhos e 
participaram de palestras sobre a beleza negra, o negro no mercado de trabalho e ações afirmativas. A 
proposta principal foi promover o debate entre os alunos, onde suscitasse questionamentos a respeito de 
como a identidade pode ser formada e a respeito daquilo que é inviabilizado por uma educação, cultura e 
sociedade eurocêntrica. 

Palavras-chave: Lei nº. 10.639/2003.Ensino de Sociologia.Identidade negra. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Presidente João Goulart. Supervisor: Afrânio de Oliveira Silva. 
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Cartas urbanas: trabalho etnográfico como metodologia de ensino de Sociologia 

Georgia da Conceição Reis1 

O trabalho Cartas Urbanas é inspirado no projeto homônimo realizado pela equipe de Sociologia do Colégio 
Pedro II. Nele os alunos descrevem o espaço urbano onde vivem através de cartas; tais cartas são 
analisadas a partir dos conceitos sociológicos trabalhados em sala de aula. Dentre os objetivos estão 
exercitar a Imaginação Sociológica dos alunos, criticizar os principais problemas sociais e sociológicos que 
cercam suas realidades; contribuir para a cidadania plena. A metodologia escolhida foi a pesquisa-ação 
que visa a interlocução da pesquisa empírica e a prática real da teoria estudada. O trabalho foi realizado 
com duas turmas de dois ciep's da rede estadual do Rio de Janeiro, em ambos os alunos realizaram com 
êxito as atividades propostas. Tal experimento mostra a possibilidade de pensar diferentes estratégias de 
ensino de sociologia, ou ainda, a transformação de aulas tradicionais e massantes em trabalhos conjuntos 
entre professor e aluno que visa a realização de uma sociologia na, para e com a educação básica. 

Palavras-chave: Sociologia. Etnografia. Educação básica. Pesquisa-ação. Urbanização. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Ciep 223 – Olympio Marques dos Santos. Supervisor: Rogério Mendes de Lima. 
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Cartoons, imagens e Sociologia:uma estratégia na crise da Educação 

Eddie Francisco Manoel Ferreira Orsini1 

Neste momento de crise da Educação, em que a realidade da Educação nos Colégios Estaduais da rede 
regular e extremamente dura, pretende-se investigar o uso de cartoons e outros elementos gráficos como 
recurso didático neste ambiente de dificuldades e desafios. Tenta-se construir um modus operandi para o 
uso da imagem (tão presente na sociedade), mas sem que se perca a riqueza do conteudo da disciplina. 
Usa-se a teoria e método de Istvan Meszaros, mas com a presença de outros momentos do marxismo. 
Neste estudo, o ser humano e compreendido enquanto um complexo de complexos, a saber, trabalho, 
pensamento e linguagem; mas este axioma lukacsiano e reposicionado pela crítica de Meszaros ao capital 
e sua sociabilidade caracterizada pela “autoalienação”. Desta perspectiva, fica claro que a Educação não 
deixa de ser a maneira que o indivíduo tem de direcionar sua capacidade de trabalho sobre si mesmo e, 
claro, também as instituições que fazem parte deste processo. Desta maneira, alcançamos uma 
aproximação maior entre o universo do educando e o do educador, demonstrando a capacidade dos 
recursos gráficos como catalisadores do Ensino. No ambiente da pós-modernidade e da revolução 
informacional com sua fluidez desconcertante, a imagem revelou-se um excelente recurso; mas vimos que 
ela demanda também que o educador saiba fazer uso dela. 

Palavras-chave: Sociologia. Ensino médio. Crise da Educação. Recursos didáticos. Marxismo. Alienação. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colegio Estadual Tomas Antonio Gonzaga. Supervisor: Marcelo Costa da Silva. 
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Ensinar a temática “desigualdades sociais” para classes sociais distintas: 
estratégias de desnaturalização 

Danielle Rodrigues de Oliveira1 

Este trabalho é resultado final de uma pesquisa produzida no âmbito do Programa de Residência Docente 
(PRD) – Colégio Pedro II, que buscou a realização de estratégias de ensino que visassem a aproximação 
de dois públicos distintos no que tange a imaginação sociológica no aprendizado da temática 
“Desigualdades Sociais”: uma escola estadual pauperizada e uma escola particular elitizada. Ao longo da 
pesquisa foi utilizado o recorte de compreender a “Violência” como uma das formas de concretização das 
desigualdades. A estratégica pedagógica posta em prática neste trabalho foi a troca de cartas entre alunos 
de realidades sociais diferentes (Barra da Tijuca e Nilópolis) para que percebessem outras análises no que 
se refere a vivência da Violência Urbana. A partir desse recorte, foram tratadas as distinções de classe, cor 
e sexo, e o entendimento de sociedade não como algo uniforme, mas sim, vivenciado de forma desigual a 
partir do “lugar” em que cada um desses grupos mora.  

Palavras-chave: Desigualdades sociais. Violência. Escola. Imaginação sociológica.   

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa. Supervisor: Raphael Camarda Corrêa. 
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Três corpos negros: invisibilidade, mídia, dignidade e comoção social na 
educação básica 

Luciana Barrosdo Nascimento1 

Três Corpos Negros estãoalinhados à violênciae àcomoção que causam através da mídia. Transformar a 
sala de aula em um espaço deinterpretaçãoe reflexão sobrea violação dos direitos humanosatravés de três 
casos que ganharam visibilidade e comoção social: o pedreiro Amarildo, desaparecido após uma incursão 
da Polícia Militar na comunidade dazona sul do Riode Janeiro; Cláudia da Silva, baleada em uma ação da 
Polícia Militar, colocada na ‘gaiola’ de uma das viaturas que participava da ação, de onde a porta se abre 
e a vítima tem o corpo arrastado no asfalto; e por último Adílio, recém saído do sistema prisional, atuava 
como vendedor de balas na linha férrea onde foi atropelado por uma composição da Supervia e após ter 
sido detectado seu óbito por técnicos da empresa, outros trens passaram por cima de seu corpo, com 
autorização dos funcionários.As relações de poderlegitimam os tipos de dominação e condenam aqueles 
que não possuem osestereótipos vinculados ao sucesso social. Por anos, a imagem do negro foi 
considerada um estigma de fracasso social, conduzindo o próprio negro a um apreço a uma cultura que 
não remetesse a sua origem. Associados àescravidão, o tratamento desumano ainda se faz presente em 
muitos atos e diálogos, sobre o negro.O olhar das ciências sociais sobre narrativas que envolvem violência 
e discriminação racial permite empoderar sujeitos, tornando mais clara a discussão sobre direitos humanos, 
o lugarda dignidade humana eaexclusão social na atualidade. Atrelar a questão das três vítimas da 
violência à disciplina de Ciências Sociais é uma urgência a ser tratada para uma reflexão sobre intolerância, 
estratificação social e econômica. Repensar o espaçoque esses sujeitos são imersos entre uma rede de 
significados que vem constantemente ocultando-lhes o status de cidadãos de direitos e os 
apresentadoapenas como estatísticas. Dignidade e idoneidade das vítimas foram questionadas por 
diferentes meios de comunicação, assim como a ênfase aosadismo, sempre mais intenso que a 
preocupação com a garantia de direitos das famílias dos mortos.Toda essa problemática gera um desafio 
a ser pensado em sala de aula: O compromisso ético na circulação das notícias e formação de críticos 
sociais ainda se faz presente? Qual o lugar da dignidade humana?A sala de aula continua sendo um espaço 
de debate crítico?Quantos corpos negros ainda passam pelo véu da invisibilidade social no país? 

Palavras-chave:Direitos humanos. Racismo. Invisibilidade. Comoção. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Ciep Rui FrazãoSoares. Supervisor: Marcelo Costa da Silva. 
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Trabalhando os conceitos de Sociologia no ensino médio por meio da pesquisa 
de campo 

Marídea Santos Pessanha Soares1 

O presente trabalho sugere uma metodologia de ensino-aprendizagem, com a utilização da Pesquisa de 
Campo, para abordagem dos temas de Sociologia no Ensino Médio, a fim de facilitar o aprendizado de 
conteúdos relacionados à disciplina. A motivação para a realização desse trabalho surgiu da dificuldade 
apresentada pelos meus alunos, em relação ao entendimento de certos conceitos sociológicos. A 
dificuldade de assimilação dos conteúdos relacionados à Sociologia, oriunda do distanciamento entre as 
teorias e os contextos sociais vivenciados pelos alunos, apresenta-se como justificativa ao 
desenvolvimento desse trabalho. Diante dessa realidade, resolvi propor uma estratégia de ensino com foco 
prático, onde através da Pesquisa de Campo, os alunos pudessem estabelecer relações entre os 
conteúdos estudados em sala de aula e os que observavam e interagiam longe do contexto escolar. As 
temáticas contempladas nesse trabalho foram Cidadania, Democracia e Participação Política. As 
pesquisas foram desenvolvidas pelos alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Olavo 
Bilac, em São Cristóvão, localizado na cidade do Rio de Janeiro durante o terceiro bimestre de 2015. Os 
alunos foram orientados a realizar pesquisas em suas comunidades, observando ações as quais 
demonstrassem o envolvimento dos moradores em questões sociais diversas. Para tanto, foi feito contato 
com a Associação de Moradores, Ong's, Igrejas e outras organizações que desenvolvem projetos sociais 
dentro das comunidades. O foco de observação dos alunos-pesquisadores foi toda e qualquer ação voltada 
à saúde, lazer, educação, trabalho, política de gênero, meio ambiente, entre outras, onde a participação 
dos moradores fosse efetiva. Os alunos utilizaram as técnicas de investigação social incluindo observação 
participante, entrevistas, fotografias e relatos orais para compor os dados de suas pesquisas. Como 
resultado final, os alunos produziram uma espécie de Jornal Local e houve um debate com toda a turma 
sobre os benefícios da aprendizagem através da Pesquisa de Campo. O Jornal "O Caju" serviu como 
inspiração para os alunos desenvolverem seus próprios jornais. Como resultados iniciais dessa pesquisa 
pude perceber maior interesse de alguns alunos pela disciplina, aumento da capacidade desses mesmos 
alunos em elaborar discursos e argumentos críticos, ampliação do vocabulário e da comunicação oral e 
maior autonomia nas pesquisas e estudos. 

Palavras-chave: Ensino de Sociologia. Metodologia de Ensino. Pesquisa de Campo. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Olavo Bilac. Supervisor: Afranio de Oliveira Silva. 
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Trabalhando desigualdade social a partir de um fanzine buscando uma prática 
autônoma e libertária 

Guilherme Xavier de Santana1 

O presente trabalho apresenta os resultados e uma breve análise a respeito do processo de uma 
experiência pedagógica realizada em conjunto por duas disciplinas, sociologia e língua portuguesa, na qual 
o foco foi à produção de fanzines tendo como pano de fundo a temática “Desigualdades Sociais e 
Estratificação Social” pelos estudantes do 2º ano do ensino médio da escola CIEP 114 – Maria Gavázio 
Martins, localizado em São João de Meriti. Além disso, vale dizer que a base teórica e prática do trabalho 
foram construídas a partir de alguns ideais vinculados à práxis da pedagogia libertária, e influenciado 
diretamente também pela pedagogia da autonomia de Paulo Freire.  

Palavras-chave: Sociologia. Desigualdade social. Fanzines. Pedagogia libertária. Pedagogia da 

autonomia.   

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 114 – Maria Gavázio Martins (São João de Meriti). Supervisor: Afrânio de Oliveira Silva. 
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Uma luz na tempestade: experiências e práticas docentes na SEEDUC RJ 

Andreia Cesar dos Santos1 

Cabe à sociologia investigar tudo o que vivemos e construímos coletivamente. E em meio aos inúmeros 
questionamentos possíveis nesse âmbito, optei por relatar uma experiência em sala de aula abordando 
temas da sociologia urbana. Compartilhei e discuti com os com os alunos perguntas como “Por que e como 
surgiram as cidades” Quem tem direito às cidades? Quais são os problemas que ocorrem nas cidades em 
geral? E na nas cidades onde vivemos? Como o crime se desenvolveu no espaço urbano e quais fatores 
estão relacionados a ele? Sem esquecer a pergunta clássica entre os alunos: “O que nós temos a ver com 
tudo isso?”. A pesquisa que orientou este trabalho permitiu aos estudantes identificar as conexões entre 
juventude, violência e mídia a partir das considerações da sociologia urbana e das experiências de jovens 
moradores da periferia. Realizamos ainda atividades nas quais as impressões dos alunos sobre esses 
temas foram discutidas com dinâmicas que possibilitassem a desnaturalização e o estranhamento de sua 
realidade social. 

Palavras-chave: Ensino de Sociologia. Violência urbana. Juventude. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Aydano de Almeida. Supervisor: Rogério Mendes de Lima. 
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Muito além do voto: refletindo sobre a participação política dos jovens no Brasil 

Carla Gomes Moreira1 

No decorrer do 3º bimestre letivo foi efetivado um trabalho com os alunos do 3º ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Visconde de Cairu, localizado no bairro do Méier. O objetivo do trabalho foi trazer uma 
reflexão do que seriam cidadania e participação política no Brasil, como isso se dá na nossa sociedade e 
qual o papel do indivíduo enquanto agente dessa construção política. Inicialmente os alunos foram 
desafiados a pesquisar sobre como um projeto se torna lei. Já no segundo momento, os alunos, em grupo, 
produziram e aplicaram um questionário em formato de survey com jovens entre 16 e 18 anos sobre qual 
visão esses jovens têm sobre participação política. Ao final do bimestre os alunos apresentaram os 
resultados. Através de aulas expositivas associadas a debates efetivados com a turma sobre democracia, 
cidadania e participação política, foi possível dar base para que os alunos pudessem refletir sobre o que é 
essa cidadania tão falada em nossa sociedade e qual o papel deles como cidadãos. 

Palavras-chave: Democracia.Participação política. Sociologia.Cidadania. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Visconde de Cairu. Supervisor: Afranio de Oliveira Silva. 
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Múltiplos olhares sobre a violência: uma análise sobre a percepção da violência 
entre os jovens da Baixada Fluminense 

Aline dos Santos Silva1 

O presente trabalho tem o objetivo de ultrapassar os muros da escola na medida em que suscita 
ponderações sobre o que é violência simbólica e de que forma pode-se percebê-la nas relações sociais. 
Ao abordar o tema violência e criminalidade, observa-se que os jovens, embora com situações sociais e 
econômicas diferentes, não conseguem perceber que seus gostos, escolhas e percepções não são 
arbitrárias, mas fruto das relações de dominação preestabelecidas pela classe dominante. O projeto foi 
realizado em turmas do 3º ano do Colégio Estadual Vicentina Goulart e de uma escola da rede particular 
de Nova Iguaçu com base no conteúdo do currículo mínimo de sociologia do 4º bimestre cujo eixo norteador 
é violência e criminalidade. Através de aulas-oficina seguidas de debates os jovens de ambas as intuições 
foram levados a refletir sobre sua real situação social e econômica e se tal situação implica ou não em sua 
percepção sobre a violência. Ao final 4º bimestre os alunos identificaram e produziram cartas expondo 
situações do seu cotidiano que retratasse algum aspecto ligado à violência. 

Palavras-chave: Violência. Criminalidade. Violência simbólica. Educação. Desigualdade. Escola. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Vicentina Goulart.Supervisor: Afrânio de Oliveira Silva. 
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Autonomia e liberdade na sala de aula 

Marina Pimenta Diniz1 

A presente pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal Professora Etiene de Souza Oliveira, situada no 
município de Japeri, na Baixada Fluminense, com quatro turmas do sexto ano do ensino fundamental. O 
trabalho formulou-se a partir de dificuldades nas relações professor/aluno e da turma com o conteúdo 
lecionado, encontradas durante as aulas de artes visuais. O incentivo à autonomia crítica e transformadora 
(PACHECO, 2011) foi definido como forma de minimizar estes conflitos. Através de círculos de estudos, 
com o tema “Cultura africana e afro-brasileira” os alunos foram incentivados a realizar pesquisas individuais 
ou coletivas que seriam, a cada encontro, compartilhadas com a turma. Pretendeu-se estabelecer 
conexões entre os assuntos trabalhados e o cotidiano dos alunos, trazendo-os para a sala de aula de forma 
horizontal, sem hierarquias, de maneira que permitisse a criação de um ambiente agradável e acolhedor 
para a troca de informações e vivências, priorizando e incentivando o respeito ao conhecimento 
compartilhado e a escuta. Após o trabalho de 5 semanas (uma aula de 1 hora e 40 minutos semanais por 
turma) notou-se melhora significativa na postura dos alunos, bem como em seus discursos, em todas as 
turmas participantes. Esta avaliação foi feita através de observação durante os encontros e posterior 
questionário de avaliação respondido pelos alunos. Ao final do documento estão conclusões, reflexões, 
uma avaliação do desenvolvimento do trabalho e possíveis desdobramentos.  

Palavras-chave: Autonomia. Liberdade. Colaboração. Círculo de estudos. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Professora Etiene de Souza Oliveira. Supervisor: Eliane Mattozo de Mattos. 
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Os desafios da disciplina cultura e arte na educação integral 

Camila Felippe de Souza1 

Este trabalho propõe um plano de curso como resposta à seguinte questão: o que é Cultura e Arte? Com 
a intenção que a resposta atenda a realidade do CIEP Mariano Flor Cavalcante localizado no bairro de 
Lagoinha no município de Nova Iguaçu/RJ. Cultura e Arte é uma disciplina chamada disciplina inovadora e 
faz parte da grade curricular proposta pelo sistema de Educação Integral que está em vigor em algumas 
escolas do Estado do Rio de Janeiro. A Educação Integral está, aos poucos, sendo implementada no 
Estado e traz uma grade curricular com algumas novidades. A pesquisa busca ser uma ferramenta para os 
professores de Arte e História, pois, estes são os professores considerados aptos a lecionar a disciplina 
em questão e um auxílio aos curiosos no assunto que procuram caminhos para construir suas respostas. 
Este trabalho é fruto da experiência da professora Camila Felippe, habilitada em Artes Visuais, no CIEP 
acima citado junto grupo de professores envolvidos com a implementação da Educação Integral nas turmas 
601 e 602 no ano de 2015. 

Palavras-chave: Cultura e Arte. Plano de Curso. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 188 Mariano Flor Cavalcante. Supervisor: Eliane Mattozo de Mattos. 
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O devir, um prédio: o fenômeno da mudança através da busca por espaço 

Arthur Batista Cordeiro1 

Tratando-se de uma Pesquisa-Ação que adquiriu forma própria e foi além das expectativas, a ideia inicial 
desse trabalho era utilizar uma das salas abandonadas da escola em uma Galeria de Artes. Entretanto, a 
ideia tomou forma própria e se desenvolveu para um evento cultural de construção coletiva entre todo o 
corpo docente e alunos. Sua realização se deu a partir da indignação do residente com a utilização dos 
espaços dedicados ao ensino em sua escola. Nela, em questão, encontraremos o fim de um projeto 
intitulado Núcleo de Artes que gerou o abandono de salas equipadas de música, teatro, dança e desenho. 
A justa ira retratada por FREIRE se fez presente no residente ao se deparar com uma escola onde, apesar 
de todo equipamento, os seus docentes, alunos e comunidade já não demonstravam mais ânimo com o 
ensino e cuidado com a escola. Com a proposta de transformar o Dia da Culminância - evento obrigatório 
que deve ser realizado em toda unidade escolar municipal do Rio de Janeiro – em um evento cultural de 
construção coletiva, o residente trouxe a oportunidade que uniu professores, pais, alunos e direção no 
propósito de tornar a experiência de ensino aprendizado um ambiente agradável a todos. Como em um 
dos relatos de professores que participaram, veremos: uma Escola Viva. 

Palavras-chave: Galeria de Artes. Núcleo de Artes. Evento Cultural. Proposta Triangular. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Professor Sousa da Silveira. Supervisor: Eliane Mattozo de Mattos. 
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Identidade, negritude e pertencimento nas aulas de Artes 

Kizzy Emanoelle Cesário da Silva1 

Neste Produto Acadêmico Final é apresentada a proposta de metodologia de trabalho desenvolvida para 
discutir junto aos alunos questões ligadas à identidade negra, intencionando a aplicabilidade da Lei 
10.639/03 e a ressignificação da relação do aluno com o espaço das aulas de Educação Artística/ Artes 
Visuais no Colégio Estadual Paulo de Frontin. Partindo da temática identidade, negritude e pertencimento 
a fim de solucionar a questão “como combater a desvalorização da herança cultural das matrizes africanas 
e das aulas de Artes na influência da formação cultural e identitária dos alunos?” foram desenvolvidas 
atividades que proporcionaram aos alunos a possibilidade de analisar obras de Arte que dialogassem com 
discussões em torno da cultura negra. Também puderam produzir artisticamente a partir da discussão e 
identificação de temas relacionados a matrizes africanas e refletir sobre a importância de ter espaço para 
essas discussões em sala de aula. A Pesquisa-Ação desenvolvida é de caráter qualitativo com ênfase na 
prática educacional, baseada no método de pesquisa dos autores Cleber Cristiano Prodanov, Ernani Cesar 
de Freitas e Mirian Goldenberg, onde foram aplicados questionários exploratórios feitos com os alunos 
visando conhecer o público e incluí-lo no processo metodológico. Além disto, foram realizados relatórios 
pela professora sobre o andamento das atividades, estes pontuados pelos referenciais teóricos 
pedagógicos, como Ana Mae Barbosa, Fernando Miranda e Ivone Mendes Richter, além da pesquisa de 
textos do Ministério da Educação e da proposição de educação multicultural de Vera Ferrão Candau. Como 
resultados da metodologia foi possível observar um desenvolvimento da relação interpessoal entre a 
professora e os alunos, através das práticas propostas, como: o deslocamento na percepção dos alunos 
quanto à importância do estudo de questões ligadas à cultura negra e identidade; a crescente relação 
positiva ao valorizar a realidade e a linguagem dos alunos, lhes dando voz ao levantar conteúdos; e como 
conclusão o espaço das aulas de Artes passaram a ser apontados pelos discentes, em avaliação, como 
um ambiente diferenciado de interação e debate crítico. 

Palavras-chave: Artes visuais. Identidade. Afro-brasilidade. Multiculturalismo. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Paulo de Frontin. Supervisor: Eliane Mattozo de Mattos. 
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A agressividade física entre alunos como fator de influência no comportamento 
de ordem emocional de professores em uma escola de ensino público 

Marcele Passos Russano1 

O presente trabalho é fruto das experiências adquiridas no programa de residência docente do Colégio 
Pedro II em interlocução com as práticas de Educação Física realizadas em uma escola de ensino público 
do Rio de Janeiro. Durante as aulas, deparamo-nos com muitas cenas de agressão entre alunos, causando 
inúmeros desconfortos aos professores. Para isso, buscamos compreender os impactos da agressividade 
no equilíbrio emocional de professores de uma escola de ensino público, situada no Rio de Janeiro. Esse 
estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa descritiva, sob forma de estudo de caso, utilizando a 
entrevista do tipo aberta como instrumento. Os resultados apontam que a falta de tolerância dos alunos 
geram consequências na qualidade da aula, pois professores se sentem com uma maior responsabilidade, 
gerando grande descontentamento em seu trabalho. Não só essas situações, mas também a falta de 
intervenção da família para tratar de algum problema relacionado ao seu filho, faz com que docentes corram 
riscos cada vez maiores de adoecerem, levando a acreditar que é preciso dar atenção a assuntos 
relacionados a professores, alunos e família. 

Palavras-chave: Agressividade. Ordem emocional. Professores. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Mestre André. Supervisor: Fabiano Lange Salles. 
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Aplicação de jogos populares e seu resgate cultural como componente curricular 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Paula Rezende Neves1 

Seja pela falta de oportunidade ou pelo avanço da tecnologia, as crianças já não conhecem tantas 
brincadeiras antigas. O estudo tem como finalidade oferecer experiências lúdicas aos alunos através dos 
jogos popularese, com isso, resgatar nossa herança cultural, estimular a prática dessas atividades, 
trabalhar os aspectos físico, social e mental dos alunos. As aulas foram montadas a partir de uma conversa 
inicial com cincoturmasdos três anos inicias do Ensino Fundamental da Escola Municipal Edmundo Lins, 
em Ramos,para falar sobre manifestações culturais e descobrir o que já conheciam de jogos popularese o 
que seus responsáveis brincavam na infância.Foi feita uma pesquisa qualitativa com o método de pesquisa-
ação. As atividades realizadas eram de conhecimento prévio da professora de Educação Física e, algumas, 
trazidas pelos discentes. Ao final, foi feito um questionamento verbal para descobrir o que mais gostaramde 
fazer, onde, de quê e com quem brincavam fora da escola. O resultado da pesquisa foi satisfatório, 
poisbrincadeiras passadas de geração ageração continuaram sendo propagadas. E gratificante porque os 
alunos começaram a brincar no seu tempo livre de várias atividades realizadas em aula. 

Palavras-chave: Jogos populares. Manifestaçõespopulares. Educaçãofísica escolar. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Edmundo Lins. Supervisor: Ivone Ouverney Santos de Azevedo. 
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Currículo mínimo de Educação Física da Secretária de Estado de Educação do 
Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) e a realidade das aulas de Educação Física escolar 

no período noturno do Ciep 311 Dep. Bocayuva Cunha 

Tarsio Monteiro Lago1 

O estudo tem como finalidades analisar as práticas da Educação Física escolar presentes no Ciep 311 
Bocayuva Cunha da rede estadual de ensino médio regular noturno, situado no município do Rio de 
Janeiro, bairro Paciência, a partir do documento currículo mínimo obrigatório, na relação com as demandas 
sociais da comunidade escolar e com as teorias curriculares da Educação Física. A pesquisa de abordagem 
qualitativa (DESLANDES, 2001) está sendo realizada por meio de um estudo de caso (YIN, 2001; GIL, 
2009), por meio de análise documental a partir do currículo mínimo da disciplina Educação Física proposto 
pela SEEDUC (2012) e a sua relação com as teorias curriculares da Educação Física, que, segundo Ludke 
e André (1986), constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa que contou com a participação de 
duas professoras regentes através de uma entrevista semiestruturada (MINAYO, 2010), com perguntas 
abertas e fechadas e um questionário misto (MATTOS; ROSSETTO JÚNIOR; BLECHER, 2004), com 44 
alunos do ensino médio regular noturno. Os resultados demostraram que o currículo mínimo propõe teorias 
antagônicas como base curricular, ao mesmo tempo que estão presentes teorias críticas, ele propõe 
abordagem Esportiva ou Saudável voltado para o rendimento e sistematização. Com relação à aceitação 
e adequação à realidade desse currículo junto aos professores e alunos e suas implicações referentes à 
prática pedagógica, ambos demostraram que o currículo propõe uma diversidade de conteúdo, mas que 
na prática o modelo esportivo e saudável prevalece em aula. Cerca de 50% dos alunos afirmaram que 
participam pouco, mais ou menos ou não participam das aulas de Educação Física, o que demostra como 
essas práticas se tornam excludentes e desmotivantes, e, em relação a sugestões curriculares para que 
atendam às demandas dos alunos, ambos citam o diálogo entre alunos e professor para que haja 
participação na construção de novos conteúdos e atendam às demandas dos sujeitos e identidades ali 
presentes. Dessa forma, é necessário entender o que o Estado impõe como currículo, para que em 
conjunto com os sujeitos presentes no cotidiano escolar, construir currículos que atendam às demandas 
sociais das diferentes identidades representadas. 

Palavras-chave: Identidades. Educação física. Currículo. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 311 Bocayuva Cunha - SEEDUC-RJ. Supervisor: Fabiano Lange Salles. 
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Dança na escola: uma experiência nas aulas de Educação Física do Ensino 
Fundamental 

Fabiano Guimarães Gomes1 

O objetivo do estudo foi verificar quais os fatores facilitaram e quais os fatores dificultaram a aplicação do 
conteúdo dança nas aulas de Educação Física analisando também as questões de gênero e a possibilidade 
de um trabalho interdisciplinar, onde o problema foi verificar quais os fatores que facilitaram e dificultaram 
a implementação do conteúdo dança nas aulas de Educação Física do 9º ano do ensino fundamental da 
E. M. Fusao Fukamati. O trabalho foi desenvolvido com alunos da escola E. M. Fusao Fukamati no 
Município de Itaguaí - RJ; a metodologia utilizada foi a do estudo de caso com uma abordagem quali-
quantitativa, o instrumento utilizado foi um questionário aberto com 4 questões, que foi aplicado a um grupo 
de 30 alunos voltado ao universo das turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O resultado obtido 
foi satisfatório, pois pudemos perceber que na opinião dos alunos não há nenhum fator relevante que possa 
facilitar a aplicação do conteúdo dança já os fatores que dificultaram a aplicação deste conteúdo na opinião 
dos alunos está relacionado a dificuldade em executar certos tipos de movimentos, o que talvez se dê por 
uma má interpretação do conteúdo por parte dos alunos, no que diz respeito às questões de gênero 
chegamos a conclusão de que a dança deve ser estimulada nos próximos anos para que seja quebrado 
esse preconceito, permitindo que sua pratica seja mais frequente nas escolas para meninas e meninos, a 
dança contribuiu também de forma positiva nas questões interdisciplinares, trazendo conscientização e 
fazendo com que eles fossem capazes de reconhecer a importância do trabalho em conjunto com as outras 
disciplinas. O que nos leva a concluir que a dança é sim um rico conteúdo e que deve ser utilizada nas 
aulas de Educação Física. 

Palavras-chave: Educação física. Dança. Gênero. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Fusao Fukamati. Supervisor: Ricardo Alves. 
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Dança na perspectiva da cultura corporal: da Batalha do Passinho à Batalha do 
Frevo 

Vanessa Moraes Maria1 

O objetivo do presente estudo foi verificar as possibilidades práticas de trabalho com dança nas aulas de 
Educação Física dos anos iniciais do Ensino Fundamental, construindo um diálogo significativo entre o 
universo cultural dos estudantes pesquisados, a Dança do Passinho, e outra manifestação corporal 
brasileira, o Frevo. Neste contexto, apresentamos o seguinte problema: como desenvolver o conteúdo 
dança enquanto proposta pedagógica nas aulas de Educação Física escolar dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, contribuindo para que o aluno se aproprie de nossas e/ou novas culturas? Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem qualitativa e fundamentada nas propostas dos conteúdos específicos de dança 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física (BRASIL, 1997b) e de Artes (BRASIL, 1997a), 
nas orientações pedagógicas do Coletivo de Autores (2009), além de reflexões teórico-metodológicas de 
autoras tais como Barreto (2004), Marques (2003; 2013) e Verderi (2009). O público-alvo é composto por 
crianças do 3° ano de escolaridade da Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada no município de Nova 
Iguaçu (RJ). Na organização desse estudo, aplicou-se uma pesquisa-ação cujo plano de ação foi 
estruturado em sete encontros, totalizando um mês de projeto. Esse trabalho viabilizou a ampliação do 
repertório cultural do educando, a compreensão do conceito de historicidade intrínseca nas danças em 
estudo e a vivência de conteúdos de dança tais como reconhecimento de ritmos, exploração do espaço e 
improvisação em dança. 

Palavras-chave: Educação física. Cultura corporal. Dança. Dança do Passinho. Frevo. 
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O (des)interesse nas aulas dos alunos da Escola Municipal Nilo Peçanha 

Leandro Guimarães Vargas1 

Neste artigo, pretendemos identificar os níveis de interesse dos alunos do nono ano do ensino fundamental, 
além de procurar entender os fatores que podem alterar esses níveis e propor ações para lidar com o 
desinteresse. A abordagem utilizada foi de natureza qualitativa e o processo que norteou a pesquisa foi o 
estudo de caso. Mais da metade dos alunos demonstrou ter pouco ou regular interesse pelas aulas, e os 
professores e o ambiente de sala de aula foram citados por um número significativo dos estudantes como 
fundamentais para a determinação do interesse pela matéria e, consequentemente, pelas aulas. A bagunça 
é apontada como maior motivo para um aluno não gostar de uma aula, seguido pela quantidade de dever 
e o professor como único falante. Em contrapartida, o uso de tecnologia, jogos educativos e aulas com 
uma interação maior dos estudantes são as que mais atraem os jovens. Sendo assim, construir bons 
relacionamentos é fundamental para melhorar as condições de aprendizado. Além disso, identificar as 
necessidades e interesses dos alunos e utilizar a tecnologia como complemento para o processo de ensino-
aprendizagem ajuda na atração dos alunos por uma aula. 

Palavras-chave: Interesse. Aulas. Alunos. Professores. Ensino fundamental. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Rede Municipal do Rio de Janeiro. Supervisor: Fabiano Lange Salles. 
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Educação Física e Letramento: contribuições da disciplina através de atividades 
de solução de problemas para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 

Rafaela Leite de Sousa1 

O presente estudo busca investigar as contribuições da Educação Física para o Letramento para os 
estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professora Etiene de Souza 
Oliveira, no município de Japeri, no estado do Rio de Janeiro. Letramento este conceituado como amplitude 
de conhecimento, desenvolvimento de competências e habilidades para estudantes das séries finais do 
Ensino Fundamental, através de atividades de resoluções de problemas práticos e teóricos utilizando a 
especificidade da área, o jogo. Os estudantes, do 8º ano do Ensino Fundamental, deveriam reconhecer a 
importância do raciocínio, conhecimentos já existentes, tomadas de decisões coletivas e individuais, 
construção de pensamentos, e da verbalização antes, durante e após cada aula. Ao final de cada encontro, 
eles foram submetidos a uma entrevista semi-estruturada, onde foram coletados os dados para a 
elaboração dos resultados, através da técnica de interpretação das falas, com a finalidade de identificar se 
os objetivos foram alcançados. 

Palavras-chave: Educação física. Letramento. Soluções de problemas. Jogo. Cultura corporal. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Professora Etiene de Souza Oliveira. Supervisor: Yvone de Lima e Silva. 
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Educação inclusiva para pessoas com necessidades educacionais especiais: 
propostas e desafios da Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental 

Elias da Silva1 

Dentre os grandes desafios encontrados pelas escolas brasileiras, está o desenvolvimento da educação 
inclusiva. Com o decorrer dos anos, destaca-se um número cada vez maior de alunos com necessidades 
educacionais especiais (NEEs) no ensino regular. Ao observarmos que existem grandes dificuldades dos 
professores de Educação Física em incluir alunos com necessidades educacionais especiais em suas 
aulas, surgiram os seguintes questionamentos: A Escola Municipal Manoel Antônio da Costa possui 
estrutura física adequada para atender indivíduos com NEEs nas aulas de Educação Física? Os 
professores de Educação Física e Educação Especial estão preparados para lidar e incluir esses alunos 
nas aulas de Educação Física e no contexto escolar como um todo? Para responder a esses 
questionamentos, neste estudo buscamos investigar o processo de inclusão dos alunos com necessidades 
especiais nas aulas de Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental (1° ao 5° ano) nas 
dimensões da acessibilidade e do preparo dos professores e das aulas de Educação Física. A pesquisa de 
cunho qualitativo foi realizada por meio de um estudo de caso e de uma pesquisa-ação. Os instrumentos 
de pesquisa foram: manual de Acessibilidade Espacial para as escolas, questionário misto e formulário de 
observação com plano de aula. Foi possível constatar, através dos dados analisados, que a escola 
municipal Manoel Antônio da Costa não apresenta uma boa Acessibilidade Espacial. Existe uma carência 
de professores de Educação Física e Educação Especial com formação específica para atender alunos 
com necessidades educacionais especiais, e as estratégias de inclusão geraram maior motivação e 
socialização no aluno pesquisado. 

Palavras-chave: Inclusão escolar. Necessidades especiais. Educação Física. Professores. 
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A ética cooperativa como alternativa para redução de atitudes violentas nas aulas 
de educação física dos anos iniciais do ensino fundamental 

Jaqueline Costa de Lima1 

O presente estudo tem como objetivoinvestigar se a promoção da ética cooperativa influencia na redução 
das atitudes violentas nas aulas de Educação Física para os alunos dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. É uma pesquisa do tipo explicativa, com abordagem qualitativa, em forma de pesquisa ação. 
A amostra destapesquisa foi composta por alunos das turmas do 1º ciclo do Ensino Fundamental, 1º e 2º 
anos, da Escola Municipal Júlio César de Andrade Gonçalves, situada no município de Belford Roxo, no 
Rio de Janeiro. Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: entrevista do tipo painel, além da 
observação participante do comportamento dos alunos durante as aulas de Educação Física.O método 
escolhido para a análise dos dados foi o método de Análise de Conteúdos. Inicialmente esse estudo foi 
baseado na aplicação dos Jogos Cooperativos a fim de investigar se os mesmos eram capazes de reduzir 
as atitudes violentas durante as aulas de Educação Física. Porém com o aprofundamento da teoria, 
repensando a prática, e durante o desenvolvimento das sessões, a perspectiva do trabalho foi muito além. 
A Ética Cooperativa se mostrou como o pilar para uma educação transformadora. Através das respostas 
obtidas pode-se concluir que os alunos participantes do estudo ainda têm uma visão um pouco conflituosa 
sobre o que é ou não violência, e como se dá o desdobramento dela no cotidiano. No âmbito da prática as 
relações entre os alunos, além do desenvolvimento das aulas melhoraram muito drasticamente. Espera-se 
que esta pesquisa possa contribuir para o debate acerca da violência não só nas aulas de Educação Física 
Escolar, mas em toda a escola, e sobre a influência que a ética cooperativa tem sobre a redução da 
violência. Recomenda-se que cada vez mais novas práticas sejam pensadas e que o nosso fazer 
pedagógico esteja sempre fincado na realidade em que estamos inseridos, pensando sempre a teoria a 
favor da prática. 

Palavras-chave: Ética cooperativa. Jogos cooperativos. Violência escolar. Educação física escolar. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Júlio Cesar de Andrade Gonçalves. Supervisor: Yvone de Lima e Silva. 
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Materiais alternativos nas aulas de Educação Física: possibilidades e desafios 

Rodrigo Portal Peixoto1 

O presente estudo envolveu duas escolas do munícipio de Nova Iguaçú/RJ (Escola Municipalizada 
Engenho Pequeno e Escola Municipal Capistrano de Abreu).O objetivo do trabalho é o de possibilitar o 
desenvolvimento de conteúdos que fazem parte da Educação Física escolar a partir da confecção de 
brinquedos feitos com sucatas, como forma de contribuir para o enriquecimento das aulas de EF, 
oferecendo a outros professores da área propostas de aula diversificadas que não estejam restritas à 
utilização de materiais oficiais. Foram realizadas quatro oficinas de construção de brinquedos com turmas 
do 2º, 3º e 5º anos do primeiro ciclo do ensino fundamental de ambas as escolas. Apresente pesquisa é 
de natureza qualitativa, desenvolvido a partir de uma metodologia referenciada numa pesquisa-ação. Para 
a coleta e registro das informações, foram utilizados dois instrumentos metodológicos durante e após as 
oficinas: um diário de campo e a observação participante. Os resultados demonstraram que o processo de 
construção pode despertar o senso criativo e a capacidade de resolução de problemas. As oficinas 
favoreceram o diálogo, o trabalho coletivo e o senso cooperativo entre os alunos. Desse modo, a confecção 
de brinquedos pode fazer parte das aulas de Educação Física, sem que essas percam qualidade. 

Palavras-chave: Sucata. Material alternativo. Educação física. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipalizada Engenho Pequeno / Escola Municipal Capistrano de Abreu. Supervisor: 

Ivone Ouverney Santos de Azevedo. 
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Participação das meninas nas aulas de Educação Física 

Ana Paula Lobo1 

As questões de gênero estão presentes em diversas instâncias sociais, inclusive no contexto escolar, 
sendo a aula de Educação Física um contexto de elaboração de identidades de gênero, onde por meio de 
práticas corporais constroem-se feminilidades e masculinidades. As reproduções estereotipadas de 
gênero, por vezes separam meninos e meninas nas aulas e em muitas situações interfere na participação 
das meninas nas aulas. Esse trabalho consta do relato de uma pesquisa-ação realizada na Escola Estadual 
CIEP 439 Luiz Gonzaga Junior - Gonzaguinha, na cidade de São Gonçalo-RJ, especificamente na turma 
703 do ensino fundamental, cujo objetivo foi explorar novas estratégias pedagógicas para atrair a 
participação das meninas nas aulas de Educação Física. Os dados foram coletados a partir da aplicação 
de questionário semi estruturado e observação das aulas. Os resultados indicaram que a exploração de 
novas estratégias pedagógicas interferiu positivamente na participação das meninas da turma 703 nas 
aulas de educação física. 

Palavras-chave: Participação. Meninas. Educação física escolar. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 439 Luiz Gonzaga Júnior - Gonzaguinha. Supervisor: Claudia Maria de Luca. 
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Perspectivas curriculares da Educação Física e interesse pelas aulas no ensino 
médio: relações possíveis 

Leandro Ferreira Canuto da Silva1 

Diante dos obstáculos frequentemente encontrados no cenário da Educação Física escolar que esbarram 
no interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física, principalmente no ensino médio e nas séries finais 
do ensino fundamental, este trabalho acadêmico buscou fazer uma relação dos níveis de interesse dos 
alunos pelas aulas com visões e perspectivas curriculares adotadas pelos professores da disciplina. A 
metodologia adotada foi a pesquisa qualitativa de campo, utilizando-se a entrevista semiestruturada com 
perguntas abertas e fechadas e questionário estruturado semiaberto. A pesquisa foi aplicada a três 
professores de Educação Física regentes em turmas do 1º ao 3º anos do Ensino Médio de uma escola 
pública estadual no Rio de Janeiro e seus respectivos alunos. Aplicou-se a técnica da análise dos 
conteúdos, visando-se encontrar respostas para questões formuladas que ultrapassem as aparências. 
Coerentemente, a partir de referenciais teóricos, pudemos identificar maiores e menores níveis de interesse 
e perspectivas que vão do esportivismo, passando pelo recreacionismo até intenções pedagógicas 
inovadoras. 

Palavras-chave: Perspectivas curriculares. Níveis de interesse. Educação física. Ensino médio. 

 
 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 305 Heitor dos Prazeres. Supervisor: Fabiano Lange Salles. 
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A prática da Educação Física escolar em escolas sem quadra ou espaço 
específico 

Maisa Gonçalves Dias1 

No âmbito das aulas de Educação Física escolar, aumentar o interesse por atividades que não priorizem 
predominantemente o esporte como único conteúdose torna um desafio diário na construção do 
planejamento pelo professor. A visão de que Educação Física se resume à presença imprescindível da 
bola privilegia o sucesso dos mais hábeis em detrimento da maioria.  A necessidade de uma maior 
participação e consequente interação por parte dos alunos faz com que o professor procure alternativas de 
motivação na preparação de suas aulas.  Através da pesquisa-ação, o presenteestudo apresenta 
estratégias de desenvolvimento de trêsatividades da Cultura Corporal de Movimento, dentro de uma escola 
que não possui espaço específico para as aulas práticas, assim como os resultados sobre a satisfação dos 
discentes emrelação a esta experiênciae a sua opinião sobre a ausência deste espaço supracitado. 

Palavras-chave: Educação física escolar. Espaço específico. Esporte. Motivação. 
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A problematização das lutas nas aulas de Educação Física escolar: 
possibilidades e perspectivas 

Filipe José Santiago da Silva1 

Este trabalho tem por objetivo transformar o aspecto negativo adquirido pelas lutas historicamente por meio 
de perspectivas inovadoras de ensino e aprendizagem do conteúdo lutas para a Educação Física Escolar. 
Nesse sentido, o estudo aqui apresentado utiliza-se de metodologia qualitativa com características de 
pesquisa-ação tendo aplicado como técnica de geração de dados questionários com perguntas abertas. 
Desta forma, este projeto estruturou-se nas seguintes etapas: diagnóstico sobre o conhecimento e a 
relação do conteúdo lutas com o tema violência, conjunto de aulas cuja intenção visava apresentar aos 
alunos estruturas do conteúdo, análise bibliográfica sobre a problemática das lutas, oferecendo algumas 
possibilidades de trato pedagógico. Nesse sentido, foi observada a mudança de comportamento nos alunos 
no que diz respeito à diferença existente entre as lutas e violência, considerando que a perspectiva 
proposta mostrou-se eficiente. Cumpridas as fases pertinentes ao trabalho, podemos concluir que o 
profissional que lecionará a prática pedagógica das lutas não precisa ser um especialista, muito menos ter 
materiais e espaços específicos para esta finalidade. Basta apresentar vontade de pesquisar, conhecer 
este componente da cultura corporal. Apenas desta forma poderá haver uma aprendizagem significativa. 

Palavras-chave: Educação física. Lutas. Trato pedagógico. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Maria Emília Amaral Fontoura. Supervisor: Ivone Ouverney Santos de 
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Projeto de avaliação para alunos em recuperação, baseado em critérios de 
atenção, concentração e controle emocional: o desenvolvimento de competências 

através da Educação Física 

Mauro Fernando da Costa Souza1 

Este trabalho trata do desenvolvimento, aplicação e avaliação do impacto de um programa de estimulação 
das habilidades de atenção, concentração e controle emocional, fruto de uma necessidade apontada em 
Conselho de Classe de se rever o processo de avaliação e seus procedimentos e ações para atender aos 
alunos que ficaram em recuperação. A ausência dessas habilidades foi detectada pelos professores como 
fracassos no processo de aprendizagem de alguns alunos da Escola Municipal Doutor José Antônio 
Ciraudo, durante o ano letivo de 2015. O programa desenvolvido selecionou o público-alvo segundo a 
indicação dos docentes, a partir de um questionário respondido por eles durante o 4º COC. Com isso, 
formou-se um grupo de crianças “carentes” de desenvolvimento nessas habilidades e foi aplicado o 
Programa de Controle Emocional, Atenção e Concentração (CEMAC), que trabalhou essas habilidades de 
maneira lúdica durante as semanas destinadas a recuperação dos alunos daquela escola. A partir da 
estimulação, a observação das posturas, gestos e atitudes dos alunos, esse programa forneceu subsídios 
para auxiliar a reflexão da ação avaliativa e pedagógica de professores e auxiliou no processo de avaliação 
final daqueles alunos, através de um olhar crítico e dialógico.  

Palavras-chave: Avaliação. Formação integral. Atenção. Concentração. Controle emocional. 
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Temas transversais: formação para cidadania nas aulas de Educação Física da 
Educação de Jovens e Adultos 

Mádelin Evelyn Santos1 

Essa pesquisa teve como anseio, investigar o reconhecimento dos alunos da EJA acerca da Educação 
Física na construção do cidadão. A partir desse pressuposto, foram utilizados os Temas Transversais como 
base de discussão e reflexão para processo de formação para cidadania. Através da proposta metodológica 
qualitativa, caracterizada pela pesquisa-ação, foi estruturada em etapas: análise bibliográfica sobre a 
situação problema, um questionário objetivo (inicial), as aulas dentro dos Temas Transversais e o 
questionário subjetivo (final). Dentro das expectativas, foram observadas consideráveis mudanças, quanto 
aos olhares dos alunos sobre a disciplina, passando a dar mais importância, e vendo as possiblidades de 
aprendizagem para serem utilizadas em seus cotidianos. Portanto, o resultado mostrou que é possível sim 
trabalhar a Educação Física de maneira crítica e reflexiva, e diante disso, construir uma educação para 
cidadania. 

Palavras-chave: Educação física. EJA. Temas transversais. Cidadania. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Bernardino de Melo. Supervisor: Ivone Ouverney Santos de Azevedo. 
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A vivência dos quatro cuidados da Ética Biofílica como alternativa metodológica 
nas aulas de Educação Física para o Ensino Médio do CEJLL/NAVE 

Isabel de Souza Blanc Mendes1 

Pensar uma educação que ultrapasse o domínio opressor do logos(razão), buscandoum caminho 
pedagógico que valorize os educandos em todas as suas dimensões e complexidades é o propósito da 
Educação Interdimensional. Dentro do campo da Educação Física do CEJLL/NAVE, este trabalho 
pretende, através de uma pesquisa-ação de observação participante, analisar as contribuições 
pedagógicasda Ética Biofílica, a ética do zelo e cuidado, para essa educação, se confirmando comouma 
alternativa metodológica para uma escola que auxilie os jovens em sua formação como cidadãos 
autônomos e solidários, protagonistasde suas escolhas.Estapesquisa se baseou nos autores Erich Fromm 
e Antônio Carlos Gomes da Costa e, de acordo com os resultados obtidos através das atividades propostas 
durantes as aulasde Educação Física, entende que a Ética Biofílica, com seu olhar cuidadoso para os 
valores fundamentais da vida e de uma sociedade é uma valiosa ferramenta na formação humana integral 
do jovem. 

Palavras-chave: Ética biofílica. Educação interdimensional. Educação física. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual José Leite Lopes/NAVE. Supervisor: Yvone de Lima e Silva. 
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Aprender a multiplicação através de jogos educativos: uma possibilidade de 
ensino 

Natália Raposo da Silva Torres1 

O presente trabalho foi delineado a partir dos resultados de uma proposta didática com autilização de jogos 
educativos no processo ensino/aprendizagem da multiplicação, queprocurou responder a seguinte 
indagação: De que maneira uma intervenção pedagógica, viajogos educativos, pode favorecer a 
construção do conceito da multiplicação com base nasideias associadas a essa operação? A proposta 
organizada em sequências didáticas a partirde jogos educativos foi realizada em uma turma do 5º ano do 
Ensino Fundamental da redepública de educação do município de Belford Roxo no ano de 2015. A 
motivação para arealização da proposta didática foi a observação da necessidade de trabalhar com 
novaspráticas pedagógicas que contribuíssem para a aprendizagem dos conceitos multiplicativos.Partindo 
das dificuldades observadas na turma, planejamos sequências didáticas com osseguintes objetivos: 
trabalhar o cálculo mental, compreender a facilidade que a multiplicaçãopode trazer para o cotidiano em 
relação à adição, desenvolver atenção e concentração naresolução dos cálculos e proporcionar a interação 
entre os grupos. Para sustentação teóricada nossa proposta, contamos com as contribuições dos autores: 
Smole, Diniz e Cândido(2007), que abordam estudos sobre o uso dos jogos como recurso no processo de 
ensino eaprendizagem; Kishimoto (2011), que pesquisa a importância dos jogos para odesenvolvimento 
da criança; Moreira e Caleffe (2008), que falam sobre a prática reflexiva epesquisas para o 
desenvolvimento e formação dos professores; Teixeira e Passos (2013),que abordam a importância e 
modos de elaborar o trabalho com uma sequência didática.Constatamos que é possível o 
ensino/aprendizagem com a utilização de jogos educativoscomo recurso para alcançar novos aprendizados 
e sanar dificuldades. 

Palavras-chave: Multiplicação. Cálculo mental. Jogos educativos. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Rudá Iguatemi Villanova – Belford Roxo/ RJ. Supervisor: Ana Paula Alves 

Marinho. 
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A construção textual e a aprendizagem significativa: estabelecendo um diálogo 
possível 

Sabrina Vasconcelos de Oliveira Ribeiro1 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de 
Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II na área dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com 
uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental, composta por 22 alunos com idades entre 8 e 10 anos, de 
uma escola pública de turno único integral no município do Rio de Janeiro. As atividades que envolveram 
este produto foram desenvolvidas em conjunto com a turma, estabelecendo-se assim um diálogo entre a 
construção de uma Aprendizagem Significativa e a construção textual dos alunos, objetivando valorização 
de suas experiências durante o processo de Alfabetização e Letramento, e ressignificando as práticas 
pedagógicas através de uma abordagem mais dialógica onde o texto exerce sua função social diante de 
uma perspectiva sócio cultural. A partir das práticas elaboradas em conjunto nas reuniões de supervisão e 
nas conversas com os alunos, foram organizadas as atividades que compõem este produto e que 
potencializaram todo o trabalho exercido ao longo do ano com a turma.  

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Construção textual. Ressignificação de práticas 

pedagógicas. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias. Supervisor: Roberta Pamplona. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL        2015 

A contação de histórias na educação infantil e as possibilidades de 
enriquecimento no processo de letramento das crianças 

Grace Corrêa Nery da Conceição 

O presente trabalho visa apresentar os resultados do projeto denominado – “A Contação de Histórias na 
Educação Infantil e as Possibilidades de Enriquecimento no Processo de Letramento das Crianças” através 
de atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. Este 
trabalho destina-se a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil, e tem por principal objetivo 
contribuir, de forma significativa e prazerosa ao enriquecimento no processo de letramento das crianças 
por meio da “contação” de histórias na turma de Pré-Escola EI 11 do EDI Professora Tania da Rocha 
Correa, composta por 25 alunos na faixa etária de 5 e 6 anos; bem como oportunizar experiências às 
crianças que contribuam e enriqueçam o processo de letramento delas. Partindo da análise de trabalho no 
PRD de um trabalho que visasse uma situação-problema dentro da instituição de origem, propus o trabalho 
com as histórias e contos infantis de uma forma diversificada, de modo a oferecer às crianças múltiplas 
oportunidades de interpretação, imaginação, criatividade, etc. Consequentemente visando contribuir 
ricamente ao processo de aquisição da leitura e da escrita. Os resultados do trabalho desenvolvido foram 
muito satisfatórios, uma vez que os objetivos pretendidos foram alcançados e os avanços no 
desenvolvimento das crianças foram percebidos ao longo do período. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Histórias. Contos. Letramento. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL        2015 

Desafios no ensino e na aprendizagem da leitura e da escrita numa turma de 4º 
ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Queimados 

Roberta Batista Pereira1 

Este trabalho pretende analisar os desafios encontrados no processo de apropriação da língua escrita e 
da aprendizagem da leitura de estudantes com defasagem idade / ano de escolaridade de uma turma do4º 
anodo Ensino Fundamental de uma escola pública da Rede Municipal de Queimados, onde leciono. Apesar 
da turma ser composta por vinte e um alunos, apenas seis crianças foram selecionadas para esse trabalho. 
Para a realização dos objetivos, foram realizadas avaliações diagnósticas, bem como um projeto de leitura 
e escrita, junto às crianças. Para fundamentar este trabalho e a minha prática docente, buscou-se respaldo 
nos seguintes teóricos: Bernardelli (2003), Andrade e Marques (2015) para explicar a importância do lúdico. 
Mata (2015), Gonçalves (2015) e Geraldi (2005) para compreender as dificuldades na aprendizagem e falar 
a sobre alfabetização. Por fim, Rato (2011) mostra a importância da Meditação Laica Educacional®. Como 
resultado, pudemos observar uma evolução nos seus processos de aquisição do sistema de escrita 
alfabético. Como conclusão desse trabalho, destaca-se a importância do Programa de Residência Docente 
para a formação do professor. 

Palavras-chave: Alfabetização. Lúdico. Meditação. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Waldick Cunegundes Pereira. Supervisor: Elena Martins Ignácio. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL        2015 

Discutindo o preconceito racial em uma turma do terceiro ano do Ensino 
Fundamental 

Vinícius Rodrigues Prado 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos a partir da intervenção pedagógica em uma turma do terceiro 
ano do ensino fundamental de uma escola pública do município do Rio de Janeiro, no ano de 2015, para o 
diálogo sobre preconceito racial. A pesquisa foi motivada pelas repetidas ocorrências de discriminação aos 
alunos negros em sala de aula. Tendo como ponto de partida as situações de discriminação racial entre os 
alunos, os objetivos trabalhados foram: sensibilizar os alunos a respeito da história da cultura do povo 
negro e sua valorização, discutir o preconceito racial (auxiliando os alunos a construir atitudes e percepções 
diferentes em relação à população negra) e proporcionar momentos de reflexão através da ludicidade e do 
diálogo. Para isso, foram propostas situações didáticas que permitiram o diálogo entre os alunos e destes 
com o professor. Buscou-se, inicialmente, compreender o papel desempenhado pela escola e pelos 
professores na sociedade (LIBÂNEO (2013), argumentar a necessidade de uma educação que seja crítica, 
fundamentada em Freire (2009), Saviani (2001) e Perrenoud (2000) e propor uma reflexão sobre a prática 
educacional antirracista fundamentada nas considerações de Bastos (2015). O trabalho apresenta as 
definições dos termos raça e etnia tão utilizados nas ciências sociais, a partir das considerações de 
Munanga (2000) e Gomes (2012). Apoia-se legalmente na lei federal 10.639 de 2003 que institui a 
obrigatoriedade do ensino da cultura e da história afro-brasileira e na lei 11.645 de 2008 que inclui a esta 
obrigatoriedade a temática indígena brasileira. A metodologia do trabalho buscou inspirações na pesquisa 
no/do/com o cotidiano apresentada por Prado e Cunha (2007) e na pesquisa-ação exposta por Moreira e 
Caleffe (2008). Para isso, propôs-se uma sequência didática para intervenção pedagógica. A proposta 
buscou privilegiar a reflexão sobre o preconceito racial e o diálogo entre as crianças. Os resultados do 
trabalho são abordados através da descrição das atividades e sua análise, apresentando as situações 
ocorridas com a turma e a mudança de comportamento e atitudes em relação à discriminação racial e o 
autorreconhecimento dos alunos negros como afrodescendente. O trabalho evidenciou a urgente 
necessidade do assunto na prática escolar para uma reflexão crítica sobre problema do preconceito racial. 
Os resultados obtidos pela pesquisa demonstram algumas mudanças conceituais e comportamentais dos 
alunos em relação à população negra, como a compreensão de seus elementos histórico-culturais e 
admiração das características físicas. 

Palavras-chave: Preconceito racial.Educação crítica.Educação antirracista. 
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Explorando diferentes estratégias para a resolução de situações–problema numa 
sala de aula 

Luciana Aguiar Moreno1 

O presente trabalho apresenta os resultados obtidos com a realização de uma proposta pedagógica 
quebuscava tratar a resolução de problemas como um conjunto de práticas que pudessem desconstruir 
aideia padronizada de que, para resolver problemas, basta a reprodução de um modelo usando 
sentençamatemática, cálculo e resposta. A proposta foi organizada a partir de sequências 
didáticasbaseadas nos livros Poemas Problemas e Probremas Enigmas Matemáticos, das autorasRenata 
Bueno e Patrícia Gwinner, respectivamente. Foi realizada em uma turma de 4° ano doEnsino Fundamental 
da rede pública de educação no município de Itaguaí, no ano de 2015. Amotivação para a execução deste 
estudo, deu – se a partir de dificuldades percebidas duranteas aulas, em que os alunos manifestaram 
dúvidas em realizar problemas envolvendo asoperações matemáticas sempre indagando qual operação 
deveria ser realizada. Os objetivosdo trabalho foram: estimular a autonomia, criatividade e imaginação na 
resolução de situações 
– problema, valorizar as estratégias adotadas pelos alunos na resolução das situações –problema, propor 
situações – problema desafiadoras e significativas para os alunos, oferecerespaços para o uso de 
estratégias pessoais e para a expressão através das linguagens oral,pictórica, escrita e matemática. Para 
justificar nossa proposta, utilizamos as contribuiçõesteóricas de alguns autores, dentre eles, Toledo e 
Toledo (1997), que destacam os diversostipos de problemas matemáticos e as possíveis intervenções a 
serem realizadas pelos docentesao longo do processo de ensino; Smole e Diniz (2001) que buscam 
identificar habilidadesinterdisciplinares que possam contribuir para o êxito do processo ensino – 
aprendizagem;Dante (2010) que em sua obra aponta o esquema de Polya, que prevê a utilização de quatro 
etapas para a resolução de um problema, objetivando melhores resultados. A metodologia detrabalho 
inspira-se nas pesquisas de ótica qualitativa, direcionando os estudos para a pesquisaação,reconhecendo 
sua importância para a educação, buscando envolver os alunos noprocesso, verificando a participação do 
pesquisador como professor atuante no ambienteescolar. A execução da proposta ressaltou a influência 
da padronização no ensino dematemática que se mostra recorrente na maioria das escolas, e indicou que 
o mesmo poderiase dar por meios menos tradicionais, que possibilitassem um ensino mais consistente e 
significativo para os discentes, visando à melhoria qualitativa do ensino das nossas escolas. 

Palavras-chave: Estratégias pessoais. Resolução de problemas. Ensino de matemática. 

  

                                                           
1Instituição de origem: E. M. Padre Rafael Scarfó – Itaguaí / RJ. Supervisor: Ana Paula Alves Marinho. 
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Letra e alfabetizar crianças do 1º. Ano do Ensino Fundamental através dos 
gêneros textuais de contos de fadas e parlendas 

Leida Maria Souza Santos1 

Este trabalho apresenta os resultados de uma proposta didática que buscou responder a seguinte questão: 
Como os gêneros textuais contos de fadas e parlendas podem facilitar o processo de alfabetização e 
letramento de alunos/as do 1º ano do Ensino Fundamental? As atividades foram realizadas numa turma de 
26 alunos do 1º ano do ensino fundamental de uma escola pública da rede municipal de Queimados. A 
fundamentação teórica parte da contribuição dos teóricos: Vygotsky (1984), Ferreiro e Ana Teberosky 
(1986), Magda Soares (1986), Bettlheim (1980), e Fernando Hernandez (1998), que muito me auxiliaram a 
compreender através das teorias o processo de ensino e de aprendizagem da leitura e escrita, além de 
fundamentar a minha prática pedagógica. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da proposta foi 
projetos de trabalho. Os textos de contos de fadas e parlendas foram selecionados a partir de critérios pré-
estabelecidos e as atividades realizadas foram classificadas em permanentes, sequenciais e 
independentes. Apesar das dificuldades encontradas para o desenvolvimento deste trabalho, foi possível 
verificar ao final do ano letivo, através dos resultados deste estudo, uma evolução significativa no processo 
de aprendizagem da leitura e da escrita de cada criança.  

Palavras-chaves: Alfabetização. Letramento.Aprendizagem. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Dr. Cledon Cavalcante. Supervisor: Elena Martins Ignácio. 
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ÁREA VIII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL        2015 

A organização de um clube de leitura em uma turma de 2º ano do Ensino 
Fundamental 

Quédima Almeida do Nascimento de Barcellos1 

O presente trabalho apresenta as contribuições da construção de um clube de leitura na formação de 
leitores. Ele foi desenvolvido na turma 1203 da Escola Municipal CIEP Hélio Smidt, situada no Complexo 
da Maré. Buscou-se responder à seguinte problemática: como formar leitores de maneira significativa e 
prazerosa? A motivação para este trabalho pautou-se pela necessidade de oferecer livros variados que 
atendessem aos interesses dos alunos para desenvolver a prática e a socialização da leitura. Teve como 
objetivos contribuir para a formação de leitores, estimular o hábito e o gosto pela leitura e socializar a 
leitura. Alguns teóricos contribuíram para a fundamentação deste trabalho, são eles: Jolibert (1994), Smith 
(1999, 2003), Villardi (1999), Lois (2010) e Solé (1998). A metodologia de trabalho apoia-se numa 
abordagem qualitativa com inspiração da pesquisa-ação. Considera-se o desenvolvimento do trabalho um 
projeto por ter etapas voltadas para a construção da aprendizagem de forma contextualizada, dinâmica e 
compartilhada. Foram percorridas treze etapas até a culminância deste projeto, sendo que a décima 
segunda etapa foi marcada por momentos semanais em cinco semanas. Dos resultados obtidos, 
constatamos que ter um acervo variado, respeitando os gostos literários dos alunos e realizando práticas 
que ajudem os alunos na compreensão da leitura, contribuiu para que os objetivos fossem atingidos. A 
turma se envolveu e participou ativamente neste trabalho, o qual permitiu ampliar o vocabulário dos alunos, 
contribuindo também para o desenvolvimento da comunicação oral, bem como para uma escrita mais 
aprimorada e criativa. Ao final, tínhamos alunos mais interessados pela leitura e mais envolvidos no 
processo ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Clube de leitura. Leitura. Formação de leitores.  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Ciep Hélio Smidt. Supervisor: Helen Silveira Jardim de Oliveira. 
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“Os seus, os meus e os nossos”:o reagrupamento como estratégia de 
recuperação paralela em uma turma de 3º ano 

Adriana Batista Afonso1 

O presente trabalho é produto dos meses de residência docente vivenciados pela professora no Colégio 
Pedro II, do diálogo com diversas obras e, sobretudo, do questionamento da realidade vivenciada pela 
residente em sua escola de origem. A pergunta geradora para a pesquisa foi como realizar um processo 
de alfabetização num curto prazo, mas que fosse significativo para as crianças e não perdesse de vista o 
currículo do 3º ano do Ensino Fundamental. O objetivo era analisar a estratégia de reagrupamento como 
ferramenta de recuperação paralela. A proposta foi realizada com um grupo de 20 alunos, que ainda não 
dominavam os mecanismos de leitura e escrita, selecionados entre duas turmas de 3º ano de uma escola 
pública da Rede Municipal, localizada na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Para o desenvolvimento 
da pesquisa, foram elaboradas sequências didáticas com base na perspectiva da alfabetização enquanto 
processo discursivo e sua fundamentação teórica contou com autores como Cecília Goulart e Ana Luísa 
B. Smolka. A pesquisa foi concluída com 75% do grupo participante fazendo uso da língua escrita como 
meio de comunicação. Foi possível, assim, concluir que a experiência do reagrupamento foi bastante válida 
no contexto vivido na escola municipal na qual apesquisa foi realizada. 

Palavras-chave: Alfabetização. Reagrupamento. Produção textual. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Rosa do Povo. Supervisora: Elena Martins Ignácio. 
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O uso de canções como recurso pedagógico numa turma de 1º ano do Ensino 
Fundamental: promovendo a interdisciplinaridade 

Tassia Silva dos Santos1 

O presente trabalho apresenta as contribuições de uma proposta de trabalho interdisciplinar na 
alfabetização, fazendo uso da música como recurso pedagógico para incentivar a leitura e a escrita, bem 
como o desenvolvimento integral dos educandos. Ele foi desenvolvido na turma 1.103 da Escola Municipal 
CIEP Hélio Smidt, situada no Complexo da Maré. Buscou-se responder as seguintes perguntas: de que 
forma posso incentivar meus alunos objetivando facilitar o contato com a leitura e o domínio da escrita em 
seu processo de alfabetização? Alfabetizar crianças por meio de canções de forma interdisciplinar é 
possível? A motivação para esse trabalho surgiu a partir de angústias presentes em minha mente, pelo fato 
dos meus alunos terem pouco ou nenhum tipo de vivência que incentive o hábito de ler e escrever, bem 
como conhecimentos reduzidos de compreensão do mundo. Teve como objetivo proporcionar, a partir de 
canções infantis, o incentivo à leitura e escrita, bem como o desenvolvimento das habilidades e 
competências de outras áreas do conhecimento no processo de alfabetização. Dentre os teóricos que 
contribuíram para a fundamentação desse trabalho, destacamos: Freire (2008), Soares (2003), Cagliari 
(2009) e Ferreiro (2004). A metodologia de trabalho tem uma abordagem qualitativa com inspiração da 
pesquisa-ação. O desenvolvimento do trabalho considera-se uma sequência didática por ser uma 
estratégia de ensino dinâmica que proporciona a construção da aprendizagem de forma contextualizada e 
participativa. Foram desenvolvidas diversas atividades abordando variados conteúdos das diferentes áreas 
do saber, objetivando, sobretudo, a aprendizagem do educando e a sua participação. A partir dos 
resultados obtidos, compreendemos que a proposta de ensino contribuiu para que tivéssemos alunos mais 
interessados, participativos e críticos em seu processo de ensino aprendizagem. Constatamos que foi 
essencial desenvolver um trabalho interdisciplinar na alfabetização, pois ele contribuiu para que os alunos 
ampliassem o entendimento do seu relacionamento com o mundo, sua identidade e questões 
socioculturais. A canção foi um ótimo recurso que enriqueceu as situações de ensino e promoveu 
descobertas sobre as diversas áreas do conhecimento, bem como aguçou ainda mais o gosto pela leitura 
e escrita. A turma se envolveu e participou ativamente neste trabalho e este permitiu um maior interesse 
dos alunos para a realização de atividades em que se desenvolvia a leitura e a escrita. Por fim, tivemos a 
intenção de sugerir possíveis práticas e saberes que possibilite perspectivas de mudança para melhorar o 
Ensino Fundamental brasileiro, sobretudo, a alfabetização, tendo por finalidade o pleno desempenho do 
educando.  

Palavras-chave: Alfabetização. Interdisciplinaridade. Canção. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP – Helio Smidt – Maré/RJ. Supervisora: Helen Silveira Jardim de Oliveira. 
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ÁREA IX–EDUCAÇÃO INFANTIL2015 

Brincar na escola: momentos lúdicos significativos no cotidiano da Educação 
Infantil 

Andréia Lima de Freitas Villela1 

O presente trabalho procura mostrar a importância do brincar na Educação Infantil diante do contexto atual 
de relevância das atividades de caráter preparatório para a alfabetização nesta etapa. Durante minha 
trajetória profissional foi possível observar que frequentemente o brincar era colocado como somente uma 
distração e não uma atividade real para as crianças. Desta forma, a pesquisa se dá em torno de atividades 
que garantam o brincar de forma significativa para os alunos. Momentos lúdicos de brincadeiras livres e 
dirigidas. Através da inspiração da observação no/do/com cotidiano foi possível verificar como atividades 
lúdicas são fundamentais na rotina das crianças. Atitudes comportamentais foram influenciadas pela 
mudança de atividades, inclusive o relacionamento de professores estreitado diante dos resultados da 
pesquisa. O que tornou possível concluir que as crianças na Educação Infantil precisam ter o brincar como 
caminho educacional, seja ele espontâneo ou dirigido. Este trabalho procura desafiar o professor a ser 
lúdico também, entrar no mundo da brincadeira infantil e resgatar a alegria do brincar. 

Palavras-chave: Brincar. Educação Infantil. Crianças. Aprendizagem. Interações. Brincadeiras. 

Experiências. Alegria. 

  

                                                           
1Instituição de origem: EDI Compositor Neoci Dias de Andrade. Supervisor: Camila dos Anjos Barros. 
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ÁREA IX–EDUCAÇÃO INFANTIL            2015 

A importância do brincar na educação infantil 

Carla Cristina Chagas de Almeida Rocha1 

Este trabalho visa uma reflexão sobre o significado da importância do brincar na educação infantil, através 
de atividades que exploram o gosto pelas brincadeiras estimulando o seu desenvolvimento cognitivo, social 
e afetivo, pois acredito que através da brincadeira a criança desvenda o seu mundo, pois este é um período 
fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento e aprendizagem de forma 
significativa e tem por objetivo apresentar uma descrição detalhada de atividades propostas realizadas 
durante o Programa de Residência Docente/2015 do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, Brasil. Serão 
descritas as atividades e os procedimentos metodológicos utilizados com alunos da Educação Infantil da 
Escola Municipal Elmira Figueira em Itaguaí – RJ, as brincadeiras foram realizadas partindo de sugestões 
dos alunos. Para realizar este trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica, fundamentada na reflexão de 
leitura de livros, artigos, e sites, bem como pesquisa de autores referente a este tema. O trabalho está 
teoricamente embasado em Kramer (2009), Porto (2008), Oliveira (2000) dentre outros.  

Palavras-chave: Brincar.Aprendizagem.Desenvolvimento infantil.Educação infantil. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Elmira Figueira. Supervisor: Camila dos Anjos Barros. 
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Museu e criança pequena: uma relação possível e necessária 

Kelly Cristina de Oliveira1 

Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas reflexões sobre os resultados do projeto denominado 
“Museu e criança pequena: Uma relação possível e necessária” desenvolvido no Programa de Residência 
Docente (PRD) da Educação Básica na área de Educação Infantil.Como principal objetivo, o mesmo busca 
uma reflexão sobre a relação do museu com a criança e como esta relação é possível e necessária para a 
ampliação das experiências infantis.Embora o projeto tenha envolvido toda a comunidade escolar, a 
pesquisa intervenção ocorreu nas duas turmas nas quais, sou a professora regente, cuja faixa etária é de 
crianças entre 4 e 5 anos. Esta intervenção pedagógica segue uma metodologia inspirada na pesquisa 
no/do/com o cotidiano buscando analisar as ações pedagógicas de uma professora que possui em sua 
essência uma pesquisadora.A pedagogia de projetos como metodologia didática pedagógica contribuiu 
para pensar a relação da criança pequena com o museu. Refletir sobre a relação do museu com a criança 
pequena foi um desafio, entretanto, possibilitou além da ampliação do repertório cultural das crianças a 
ampliação do repertório cultural dos seus responsáveis, através da vivência por eles adquiridas. 

Palavras-chave: Museu. Criança pequena. Educação infantil. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Espaço de Desenvolvimento Infantil Sargento Jorge Faleiro de Souza. Supervisor: Camila 

Barros. 
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Para além do cartaz: a autoria das crianças na organização do espaço escolar da 
educação infantil 

Priscila Rejane Silva1 

A presente pesquisa tem como tema “Para além do cartaz: a autoria das crianças na organização do espaço 
escolar da educação infantil”, e como tal, abordará a participação da criança na elaboração dos materiais 
diários utilizados dentro do ambiente escolar, tendo uma participação ativa e efetiva em suas produções. 
Apresenta alguns objetivos específicos, como a observação das crianças às novas propostas, a 
identificação de estratégias para se construir um novo fazer pedagógico, o explicar (envolver) as colegas 
de apoio sobre os motivos das (nas) alterações no "nosso" trabalho (ambiente e no trabalho pedagógico), 
além de medir os avanços no trabalho cotidiano com tais mudanças propostas. Foi utilizada a metodologia 
de pesquisa no/do com o cotidiano, onde através de experiências dentro da sala de aula foi possível se 
diagnosticar a participação das crianças enquanto criador e interessado na sua criação. A pedagogia como 
fruto da inclusão e participação da criança durante o processo de fabricação do material pedagógico 
contribuiu para reconstruir a ideia da participação do repertório cultural e social das crianças, através da 
vivência por elas adquiridas. 

Palavras-chave: Educação infantil. Estética. Participação. Significação. Reconstrução. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Instituição de Origem: PCRJ / EDI Professora Regina Celi Rabello de Almeida. Supervisor: 

Camila dos Anjos Barros. 
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ÁREA IX–EDUCAÇÃO INFANTIL            2015 

Possibilidades sensoriais no berçário 

Raquel Freire1 

O presente trabalho visa discutir a respeito da sala de aula que é frequentada pelos bebês e apresentar 
possibilidades de um ambiente onde as crianças possam explorar diferentes materiais sensoriais sem 
associação com a ação de brincar. Diante de uma realidade escolar a qual as crianças não tinham materiais 
os quais pudessem experimentar livremente e com a falta de autonomia do grupo para ampliar suas 
experiências sensoriais, o trabalho teve como objetivo propiciar um espaço atrativo e explorador por meio 
de brinquedos/materiais sensoriais que foram confeccionados inspirados no método montessoriano, a fim 
de observar a relação das crianças com esses objetos e a interação do grupo a partir da utilização 
inventivados mesmos. 

Palavras-chave: Espaço. Educação infantil. Materiais sensoriais. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Creche Municipal Sylvia Orthof. Supervisor: Camila Machado de Lima. 
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ÁREA IX–EDUCAÇÃO INFANTIL            2015 

Um olhar para a integração na creche: interações entre crianças de diferentes 
idades 

Cintia Tavares Ferreira1 

A presente pesquisa visa abordarum novo olhar para a integraçãona creche -realizada na Creche Municipal 
Solange Maria Magalhães, em Vila Isabel- por meio de atividades desenvolvidas no âmbitodo Programa 
Residência Docente(PRD) do Colégio Pedro II.Diante de uma realidade de Educação Infantil em que, 
geralmente, as crianças seguem presas à rotina e às peculiaridades de um espaço-tempo engessado 
devido às suas limitações de estrutura física, torna-se relevante pensar em como podemos proporcionar 
interações entre turmas do mesmo e de diferentes grupamentos refletindoem como reorganizar esse tempo 
e espaço frente a turmas cheias. Para isso, o trabalhotem como objetivos: pesquisar e refletir sobre o 
significado de integração; promover a integração entre crianças–crianças/crianças-educadores; observar e 
registrar as narrativas e reações das crianças em momentos de integração a fim de perceber como elas 
significam esta experiência; dialogar com a equipe pedagógica a respeito da proposta; incentivar os demais 
profissionais a participar dessas atividades e pensar na possibilidade dessa prática se tornar parte do 
Projeto Político Pedagógico da instituição.O presente trabalho tem aproximações metodológicas do objeto 
de estudo inspiradas na pesquisa no/do/com o cotidiano, por envolver acontecimentos do dia-a-dia escolar 
que inspiraram uma reflexão e auto avaliação na busca de promover um diálogo entre teoria e 
prática.Foram feitas atividades de integração entre as turmas de berçários, maternal I e maternal II. 
Asvivências e a teoria permitem a constatação de algumas certezas. A importância do diálogo e da auto 
avaliação; a relevância de uma pesquisa dentro de uma creche pública e do professor pesquisador; as 
diferentes interações e aprendizagens que podem ser proporcionadas por meio da integração. 

Palavras-chave: Integração; Educação infantil; Interações; Creche. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Creche Municipal Solange Maria Magalhães. Supervisor: Renata Machado de Souza Santos. 
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ÁREA IX–EDUCAÇÃO INFANTIL            2015 

O trabalho com projetos na Educação Infantil 

Renata Fabiana de Paula Henriques1 

O produto final tem como finalidade explorar a metodologia de Projetos na Educação Infantil, como norte 
de um trabalhado voltado para os alunos como sujeitos da sua própria aprendizagem. Tendo como 
metodologia a pesquisa do cotidiano, voltada para Instituição utilizada como base da pesquisa. Através de 
análise do espaço, do público e contexto social do meio para a observação e planejamento de ações. Afim 
de realizar e produzir mudanças na construção da aprendizagem dos alunos de forma mais significativa e 
construtiva. Numa perspectiva de autonomia e de estimulo para as crianças e o professor atua como 
mediador do processo de aprendizagem. Através da avaliação do trabalho que integra a 
interdisciplinaridade do currículo como algo flexível e vivo dentro do objetivo proposto e vivenciado pelos 
alunos. 

Palavras-chave: Projetos. Metodologia. Aprendizagem. Educação infantil. Sujeitos. Desenvolvimento. 

Meio social. Crianças. Professores. Interdisciplinaridade. Creche. Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 
  

                                                           
1Instituição de origem: Creche Municipal Solange Maria Magalhães. Supervisor: Renata Santos. 
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ÁREA X - INFORMÁTICA EDUCATIVA2015 

Despertando o interesse pela escrita em crianças do primeiro segmento da 
Escola Municipal, com o auxílio da Informática 

Emanuelle Lima Rodrigues1 

O Projeto trata da inserção do uso da informática na sala de aula em uma turma do 4° ano do Ensino 
Fundamental, da Escola Municipal José Marti, localizada no bairro do Engenho da Rainha. O principal 
objetivo do trabalho foi desenvolver a produção textual, incentivando a criatividade e a revisão textual com 
auxílio de recursos digitais. Foram desenvolvidas cinco atividades que tiveram como motivação o projeto 
da escola “Um Rio de Valores”. Ainda que não dispusesse de um laboratório de informática, os alunos 
compartilharam netbooks distribuídos aos professores e perceberam que os computadores podem servir 
para auxiliá-los na aprendizagem, tornando-os produtores de conhecimento e não somente para jogos 
eletrônicos e visualização de objetos prontos. 

Palavras-chave: Escrita. Informática educativa. Letramento. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal José Marti. Supervisor: Márcia Cristina Campos de Almeida Carvalho. 
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ÁREA X - INFORMÁTICA EDUCATIVA           2015 

O papel do mediador tecnológico em uma Escola Municipal de Nova Iguaçu 

Cristina de Oliveira Gonçalves1 

Foi constatado através da pesquisa TIC Domicílos 2014 (NIC.BR/CETIC.BR, 2015) que o Brasil, apesar de 
uma parcela da população cada vez maior fazer uso da Internet, apenas a metade de seus domicílios estão 
conectados. Os governos precisam investir mais na inclusão digital, principalmente nas áreas rurais. As 
escolas podem contribuir para minimizar o afastamento digital que atinge principalmente as classes mais 
desfavorecidas economicamente, realizando atividades didático-pedagógicas nos laboratórios de 
informática. A prefeitura de Nova Iguaçu implementou salas equipadas com computadores do programa 
Proinfo nas escolas municipais e capacitou professores para serem mediadores tecnológicos visando 
desenvolver atividades/projetos no laboratório com alunos do ensino fundamental. O presente trabalho tem 
como objetivo demonstrar como o mediador tecnológico está desenvolvendo sua função na Escola 
Municipal Professora Irene da Silva Oliveira, no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Os alunos são 
da comunidade do bairro de Vila de Cava, com poder aquisitivo baixo e acesso restrito à tecnologia digital. 
Nesse trabalho são descritas atividades realizadas no laboratório de informática por alunos do 4º e 5º ano 
do Ensino Fundamental.  

Palavras-chave: Tecnologia.Mediador tecnológico.Informática educativa. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Supervisor: Maria da Glória Moreira D’ Escoffier. 
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ÁREA X - INFORMÁTICA EDUCATIVA           2015 

O uso de ferramentas digitais para a promoção do trabalho colaborativo 

Michele Batista Santos Miranda1 

Este trabalho teve como principais objetivos a proposição de ferramentas digitais no ambiente escolar 
através da contextualização do ensino com o meio de vivência dos alunos. Essa experiência foi 
demonstrada durante o ano de 2015 na Escola Municipal Soares Pereira, bairro Tijuca, município do Rio 
de Janeiro. Esta escola faz parte do Projeto Fênix, grupo de escolas da secretaria municipal com 
rendimentos de aprendizagem mais baixos. As ferramentas mais expressivas que resultaram na 
compreensão satisfatória dos conteúdos propostos foram o de uso da bússola via aplicativo de celular e o 
mapeamento fotográfico das comunidades do entorno da unidade, Formiga, Borel e Casa Branca, 
produzidos pelos próprios alunos sobre o local de residência dos mesmos. O uso do aplicativo envolveu 
aulas do ensino de Geografia sob o conteúdo de pontos cardeais e o referenciamento do espaço escolar. 
Já o mapeamento fotográfico envolveu aulas na sala de informática e encontros na sala de aula 
convencional e teve por etapas o croqui (desenho manuscrito) do bairro, conversas com pessoas mais 
velhas da comunidade, pesquisa na internet para percepção no conteúdo sobre as comunidades 
disponíveis nos sites de busca, entrevistas e finalmente o registro fotográfico dos bairros trabalhados. Esse 
último trabalho teve por culminância a exposição de fotos e desenhos na Feira Multidisciplinar da escola. 
Há ainda a proposta de que esses produtos se tornem um blog, estratégia dinâmica de trazer o aluno à 
participação do processo ensino-aprendizagem, saindo de seu lugar passivo dentro do processo tradicional 
desse procedimento. 

Palavras-chave: Informática educativa. Educação fundamental. Geografia. Fotografia. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Soares Pereira. Orientadora/Supervisora: Márcia Carvalho. 
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ÁREA X - INFORMÁTICA EDUCATIVA           2015 

O uso da tecnologia como ferramenta pedagógica no curso de formação de 
professores 

Maria Angélica Gonçalves Rosa Silva Paz1 

O presente trabalho descreve atividades realizadas por alunos do Curso de Formação de Professores - 
Nível Médio, do Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos, situado no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. 
Busca-se atualizar o Curso de Formação de Professores com práticas contemporâneas. O uso da 
tecnologia já não é novidade, bem como a possibilidade de integrar várias áreas de conhecimento. Com o 
objetivo de analisar a importância do uso da tecnologia como ferramenta pedagógica no Curso de 
Formação de Professores, foram realizadas atividades envolvendo três áreas de conhecimento, 
possibilitando assim uma construção de conhecimento prazerosa e bem atual. Foi abolida a forma de 
pesquisa tradicional; "copiar e colar" já não atende o aluno de hoje. Nesta perspectiva, as atividades 
realizadas envolveram as disciplinas: arte-educação, práticas psicomotoras e práticas pedagógicas e 
iniciação à pesquisa. Foi utilizado o laboratório de informática da Unidade de Ensino para realização da 
pesquisa e montagem de slides para apresentação do trabalho.  

Palavras-chaves: Educação. Tecnologia. Pesquisa. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos. Supervisora: Maria da Gloria Moreira D’Escoffier. 
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COORDENADORES               2016 

 

Área I –Desenho Geométrico e Matemática 

Daniel Felipe Neves Martins 

 

Área II – Biologia, Física e Química 

Márcia Rodrigues Pereira 

 

Área III –Língua Portuguesa 

Jorge Luiz Marques de Moraes 

 

Área IV – Espanhol e Inglês 

Mônica de Souza Coimbra Queiroz 

 

Área V – Geografia e História  

Miguel Tavares Mathias 

 

Área VI –Filosofia e Sociologia 

Lier Pires Ferreira 

 

Área VII –Artes Visuais e Educação Física 

Simone da Silva Salgado 

 

Área VIII–Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Luiza Azevedo Guedes 

 

Área IX–Educação Infantil 

Camila Machado de Lima 

 

Área X–Informática Educativa 

Andrea Teixeira de Siqueira Oliveira 
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ÁREA I–DESENHO GEOMÉTRICO 2016 

O uso da maquete como método do saber: correspondências entre o 
bidimensional e o tridimensional 

Isabel Barros Fiaux dos Santos1 

Esse projeto de pesquisa propõe o estudo de alguns conteúdos da geometria por meio da exploração do 
espaço físico de vivência do aluno. A prática pedagógica relacionada a esse projeto foi apresentada aos 
alunos do 9º ano do Colégio Sociedade Educacional Mel, localizado em Guadalupe – RJ. O objetivo da 
pesquisa foi o de explorar e trabalhar as correspondências entre as representações bidimensionais e 
tridimensionais de modelos do espaço. Dentre outros conteúdos do Desenho Geométrico, o conceito de 
projeção, sobretudo o que apoia a representação das vistas ortográficas foi trabalhado visando o 
entendimento e realização de maquetes, a partir de plantas de situação de locais onde os alunos residem.  

Palavras-chave: Bidimensionalidade. Tridimensionalidade. Representações espaciais. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Sociedade Educacional Luiz Maria. Supervisor: Iris Aparecida Brasil. 
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ÁREA I–DESENHO GEOMÉTRICO            2016 

Análise compositiva de imagens: leitura e sintaxe visual 

Andrea Santos Alves1 

Este produto acadêmico final apresenta um projeto realizado no Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, 
com o objetivo de investigar procedimentos que pudessem auxiliar os alunos quanto à análise da 
composição de imagens, o estudo dos elementos formais da sintaxe visual e das técnicas de composição 
que constituem a linguagem visual e assim aprimorarem a leitura e interpretação do conteúdo imagético 
das Artes Visuais. 

Palavras-chave: Sintaxe visual. Interpretação de imagens. Técnicas compositivas.Alfabetização visual. 

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes. Supervisor: Iris Aparecida Brasil. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA 2016 

Discalculia: mais um desafio na educação matemática 

Sabrina Perillo1 

Este produto acadêmico pretende realizar uma abordagem a respeito da discalculia apresentada em sala 
de aula por alunos do segundo ano do ensino médio da rede estadual de ensino, para informar e enfatizar 
o trabalho do professor, a partir do objetivo de diagnosticar o conhecimento ou a falta do mesmo, de modo 
a sugerir recursos distintos para explorar o senso numérico dos discentes e suas relações em sala de aula 
com a tentativa de amenizar os desconfortos causados pela linguagem matemática na vida desses alunos. 
Um desses recursos é contextualizar os conteúdos, para recuperar o gosto pelo estudo da matemática que 
foi perdido no decorrer da vida escolar, sendo a principal tarefa de professores nos dias atuais, assim como 
intervir na busca do tratamento pedagógico de modo que, repare alguns dos danos causados por esse 
distúrbio específico da matemática. Os alunos que, mesmo com as intervenções realizadas durante a 
pesquisa, não apresentaram melhora significativa em relação aos conceitos matemáticos, foram auxiliados 
a procurar uma ajuda especializada. 

Palavras-chave: Matemática. Discalculia. Intervenção. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Instituto de Educação Clélia Nanci. Supervisor: Regina Posternak. 



P á g i n a  | 350 

 

       

ÁREA I–MATEMÁTICA              2016 

Experiência didática acerca da apropriação do conceito de potenciação com 
números naturais 

Danielle Rocha da Silva1 

Este estudo teve o propósito de investigar os conhecimentos que são necessários aos estudantes do 
Ensino Fundamental, para o domínio de conceitos, procedimentos e competências no aprendizado de 
potências de números naturais. O trabalho envolveu um grupo colaborativo formado por 16 estudantes do 
7º ano do Ensino Fundamental, da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, em uma sequência didática 
de ensino desenvolvido no âmbito do Programa de Residência à Docência – PRD do ano de 2016, sendo 
composta por três momentos. O primeiro foi realizado o reconhecimento dos estudantes sobre o conteúdo, 
a partir de dois jogos e duas fichas de atividade. No segundo, foram utilizados jogos que davam o 
embasamento necessário para que o estudante pudesse se apropriar daquele conhecimento, por meio de 
três fichas de atividade e um jogo. Por fim, o terceiro momento, consistiu na análise diagnóstica do que o 
estudante se apropriou, a partir de uma ficha de atividade e um jogo. Todas as atividades permitiram à 
realização de uma proposta de ensino aprendizagem de potências com números naturais diferenciada. No 
que refere à inovação relativa a construção, estruturação e proposição de fichas de atividades distingues 
ao que é habitualmente apresentado nos livros didáticos. 

Palavras-chave: Educação Matemática. Potências com números naturais. Conhecimento matemático para 

o ensino. 

  

                                                           
1Instituição de origem:CIEP BRIZOLÃO – 306 Deputado David Quinderê. Supervisor:Paulo Jorge Magalhães Teixeira. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA              2016 

Matemática financeira no dia a dia: uma abordagem de vivência 

Lorenna Soliva dos Santos1 

O presente trabalho tratou do uso da Matemática para professores e alunos da Educação de Jovens e 
Adultos e teve como objetivo buscar uma reflexão sobre a contextualização do cotidiano e os conceitos 
matemáticos. Inicialmente foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, em que as contribuições de 
autores como e D’Ambrosio e Valente enriqueceram e teorizaram o assunto. Se fez uso também dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Em seguida, houve o desenvolvimento e apresentação da parte prática 
das atividades realizadas em campo. Os resultados ajudaram a compreender que é viável e interessante 
para professores e alunos da Modalidade, realizarem atividades em que os conceitos e o cotidiano se 
fundem. Também pode-se observar a importância do professor levar o aluno à uma experiência 
diferenciada com a exploração do conteúdo através de simulações dos problemas, ampliando o repertório 
básico das operações de acréscimos e descontos para o desenvolvimento do cálculo mental e escrito, 
despertando assim, maior interesse pelo assunto por parte do aluno e facilitando o processo de ensino-
aprendizagem da matemática.  

Palavras-chave: Matemática.Conceito. Cotidiano. 

  

                                                           
1Instituição de origem: E. M. Noêmia Teixeira dos Santos. Supervisor: Renato de Carvalho Alves. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA              2016 

O teorema de Pitágoras nos livros didáticos das escolas públicas no PNLD 

Priscila Rodrigues da Silva Corrêa1 

Neste trabalho é realizada uma pesquisa dos capítulos reservados ao Teorema de Pitágoras em três obras 
didáticas aprovadas pelo Plano Nacional do Livro Didático, distribuídos pelo MEC às escolas públicas de 
educação básica no país. Além disso, será mostrado o resultado de uma pesquisa realizada em uma escola 
estadual do município de Nova Iguaçu, para avaliar alguns problemas em relação à abordagem do Teorema 
de Pitágoras, as perspectivas dos alunos em relação aos seus estudos e a avaliação deles sobre a 
linguagem utilizada nos livros didáticos em relação a este assunto. Sabemos da importância da 
contextualização e abordagem no ensino desta disciplina e da pouca oferta de livros que ainda trabalhem 
desta maneira. A preocupação é que, com a modernização e avanço da tecnologia, os alunos fiquem cada 
vez mais desapegados aos livros didáticos e ligados por outras vias. Por isso, discutiremos os resultados 
da pesquisa aplicada, apresentando as conclusões, com sugestões, buscando uma visão mais ampla e 
geral dos resultados obtidos na prática em sala de aula que levem a uma educação significativa.  

Palavras-chave: Teorema de Pitágoras. Plano nacional do livro didático.   

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Jardim Alvorada. Supervisor: Francisco José Henriques Pereira. 
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ÁREA II–FÍSICA 2016 

A inserção de atividade experimental na educação de jovens e adultos (EJA) 
como promoção para mudança conceitual no estudo da energia mecânica 

Emanuelle São Leão de Lima1 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta inúmeros desafios, mas, certamente, o maior deles é 
dar significado ao que se aprende em uma idade diferente daquela esperada para a escolaridade formal. 
Ao considerar que os conteúdos abordados não devem ser ministrados da mesma maneira que oferecida 
aos alunos de idades e séries regulares, procuramos elaborar um trabalho que desenvolvesse uma 
atividade prática de caráter experimental utilizando materiais de baixo custo. A metodologia adotada neste 
trabalho consistiu em uma pesquisa exploratória quantitativa com coletas de dados e qualitativa por meio 
de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Para a aplicação, o projeto foi dividido em quatro etapas: pré-
teste, pesquisa, construção de experimento e pós-teste. Na qual os testes consistiam em um questionário 
contendo seis perguntas abertas a respeito da Energia Mecânica, conversão e consumo de energia. A fim 
de conhecer as concepções alternativas sobre Energia Mecânica apresentadas pelos alunos participantes 
desta pesquisa, foi utilizada como método de avaliação a linha de ação referente ao Movimento das 
Concepções Alternativas (MCA) de modo a verificar se o estudante é capaz de fazer correlações entre os 
conceitos aprendidos e situações socialmente problematizadoras como as questões energéticas nacionais. 
Através das análises das produções escritas dos alunos realizadas nos testes, observou-se a ocorrência 
da evolução conceitual à medida em que realizavam as atividades propostas. A sequência didática 
desenvolvida neste trabalho possibilitou-nos ter uma visão mais ampla sobre como trabalhar com o público 
da EJA. De forma diferenciada e com mais qualidade, evidenciando suas participações em sala de aula.  

Palavras-chave: Experimento de baixo custo. EJA. Concepções alternativas. Mudança conceitual. Energia 

mecânica.  

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Cyro Monteiro. Supervisor: Eduardo Folco Capossoli. 



P á g i n a  | 354 

 

       

ÁREA II–QUÍMICA 2016 

A contaminação das águas de poços pela falta de saneamento básico: uma 
discussão em sala de aula com alunos do ensino médio 

Amanda Monteiro Silva1 

A água ocupa aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta, sendo que dos 2,5% de água doce 
presentes no mundo apenas 0,3% dessa parcela está presente em rios e lagos, tidas como águas 
superficiais. A água é indispensável para a sobrevivência humana, contudo a água doce não é distribuída 
de forma igualitária no mundo. O Brasil detém uma grande parcela dessa água, segundo o manual de 
educação para o consumo sustentável (2005), somos um país privilegiado onde se abriga 13,7% da água 
doce mundial, sendo que 73% desta água doce encontra-se na bacia Amazônica, gerando um grande 
contraste, pois há lugares com muita água e em outros com enorme escassez. No Brasil grande parte da 
população brasileira utiliza água de poços artesianos para consumo sendo parte contaminada pelo 
descarte inadequado do lixo e do esgoto, provocando grande prejuízo para a saúde e para o governo que 
gasta com o tratamento médico decorrente das comorbidades relativas ao consumo de água contaminada.  
O presente trabalho apresenta uma discussão com alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Oswaldo Cruz sobre a utilização adequada da água de poços artesianos, propondo medidas que 
mantenham a sua qualidade. O colégio está localizado na Praia de Mauá, um bairro humilde do município 
de Magé no Rio de Janeiro onde grande parte da população sobrevive da pesca, de pequenos comércios 
locais e empregos informais de baixa complexidade. Todo o bairro incluindo o colégio não possui 
saneamento básico, tendo apenas coleta de lixo, sendo o esgoto lançado in natura em rios e pequenos 
córregos que deságuam diretamente na Baía de Guanabara.  

Palavras-chave: Educação ambiental. Tratamento de água e esgoto. Poços artesianos.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Oswaldo Cruz. Supervisor: Carlos da Silva Lopes. 
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ÁREA III–LÍNGUA PORTUGUESA 2016 

O cartaz publicitário e a preservação do espaço físico escolar: uma experiência 
para além dos muros da escola 

Sidnei Ribeiro Junior1 

O presente trabalho teve o objetivo de contribuir para melhoria da capacidade escrita dos alunos a partir 
da produção de cartazes publicitários voltados para preservação do espaço físico escolar. Como recursos 
teóricos, buscou-se a lingüística textual, a Análise do Discurso e o sociointeracionismo que nortearam os 
rumos do trabalho durante toda trajetória. O trabalho foi dividido em três etapas. A primeira etapa consistiu 
na sensibilização dos alunos partir da apresentação de fotos da escola. A segunda etapa decorreu com a 
construção coletiva de alguns conceitos do texto publicitário a partir da análise de algumas propagandas 
veiculadas na mídia priorizando o uso do verbo no imperativo, a intertextualidade e o jogo de palavras e, 
por último, a construção de um cartaz coletivo para exposição no pátio da escola. A partir dos resultados 
obtidos com o trabalho, conclui-se que os textos publicitários não só auxiliaram na melhoria da capacidade 
escrita dos alunos como também propiciaram um local mais agradável e conservado.  

Palavras-chave: Produção escrita. Gênero publicitário. Intertextualidade. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Senador Nelson Carneiro. Supervisor: Valéria Cristina de Abreu 

ValeCaetano. 
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ÁREA III–LÍNGUA PORTUGUESA            2016 

Ciranda do tempo: leitura e produção de crônicas por alunos da 1ª série do 
ensino médio 

Patrícia Cristina Ferreira de Albuquerque1 

O trabalho Ciranda do Tempo: leitura e produção de crônicas por alunos da 1ª série do Ensino Médio tem 
como objetivo estimular o aluno a desenvolver o hábito da leitura através do gênero textual crônica, 
escolhida por reunir características que contribuem para o marco do tempo histórico e por sua linguagem 
que facilita a aproximação do aluno. Além disso, possibilita o encaminhamento da dimensão de leitor para 
autor de textos que contextualizem o seu cotidiano escolar. Esse cotidiano trará o reflexo da vivência dos 
estudantes dentro daquele contexto educacional. O projeto tenta colocar os alunos como protagonistas e 
busca ativar o senso de autonomia, na medida em que eles vão lendo, pesquisando e compreendendo um 
pouco mais do processo criativo naturalmente. O produto final é uma pasta com as crônicas produzidas 
pelas turmas que participaram do projeto e ficará disponível com a agente de leitura, na biblioteca da 
instituição, para uso da comunidade escolar. 

Palavras-chave: Crônicas. Cotidiano escolar. Leitura. Produção textual.  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 135 – Afonso Henriques de Lima Barreto. Supervisor: Márcio Vinícius do Rosário Hilário. 
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ÁREA III–LÍNGUA PORTUGUESA            2016 

Conectivos: dando sentido ao texto e às relações sociais 

Helena Ferreira de Araújo Langoni1 

O presente trabalho almeja contribuir na questão da coerência e coesão na produção embrionária de 
gêneros textuais argumentativos/dissertativos. Para tanto fez-se o uso do método APLIC, cuja metodologia 
baseia-se em três etapas: desinibição, estímulo e criação. A proposta iniciou-se no momento em que os 
estudantes foram levados a uma reflexão sobre sua postura no ambiente escolar. Esperava-se que eles 
percebessem como suas atitudes poderiam prejudicar ou contribuir para a criação de um ambiente 
agradável ou hostil dentro da sala de aula. Como essa discussão foi baseada na relação de causa e 
consequência, os educandos precisaram fazer uso de alguns conectivos e expressões, com a mesma 
função, para materializarem em uma tese o produto de suas elucubrações. Neste momento, no qual eles 
sentiram necessidade de instrumentos que eles não tinham, realizou-se a intervenção na produção textual 
com a apresentação de alguns recursos coesivos que tornaram sua escrita um pouco mais coerente. 
Observou-se que as teses, apesar de não serem muito elaboradas, já continham um embrião de uma, que 
poderia ser, após um amadurecimento, a base de um texto argumentativo/dissertativo. Para a produção 
dessa tese, os alunos trabalharam em grupos para a produção de minicartazes,que serviram de material 
para a construção de um mural localizado num dos corredores da escola.  

Palavras-chave: Atitude. Autorreflexão Produção textual. Causa/consequência. Coerência/coesão.  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Cardeal Arcoverde. Supervisor: Jorge Luiz Marques de Moraes. 
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ÁREA III–LÍNGUA PORTUGUESA            2016 

O estudo das conjunções: conectando orações, conectando ideias, conectando 
pessoas 

Tatiana Oliveira Cruz1 

O presente trabalho visou à elaboração de uma metodologia sobre o ensino das conjunções coordenativas, 
por meio de atividades diferenciadas e instigantes, baseadas no estudo sociointeracionista. O objetivo 
consistiu em conduzir o aluno à aquisição do conhecimento, a respeito dessas conjunções, de forma 
autônoma e prazerosa. A metodologia apresentou as seguintes etapas: a leitura, a análise e a correção de 
uma carta incoerente, devido ao emprego inadequado das conjunções; a confecção de um quadro com 
informações sobre as conjunções coordenativas; a participação no jogo intitulado “Dominó das conjunções 
coordenativas”, que propiciou aos alunos duas maneiras diferentes de jogar e a produção escrita, dessa 
vez, realizada pelos alunos de uma outra carta incoerente que também apresentou, intencionalmente, 
inadequações quanto ao uso das conjunções. Os resultados obtidos foram satisfatórios epermitiram 
concluir que as atividades aplicadas foram capazes de facilitar a aprendizagem dos alunos, visto que os 
levaram a compreender as informações transmitidas por meio do raciocínio e do lúdico. 

Palavras-chave: Conjunção. Coerência. Coesão. Autonomia. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Cardeal Arcoverde. Supervisor: Coordenador: Jorge Luiz Marques de Moraes. 
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ÁREA III–LÍNGUA PORTUGUESA            2016 

Jogando e postando, vou aprendendo as preposições: uma forma lúdica e 
interativa de aprendizagem da Língua Portuguesa 

Bárbara Franco Cardoso1 

O presente trabalho pretende mostrar uma forma lúdica de ensino das Preposições, durante aulas de 
Língua Portuguesa, em uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Municipal Presidente 
Castello Branco. Optou-se, por um enfoque que não se limitasse à parte gramatical, e, para isso, foi 
proposta a realização de duas atividades complementares, a criação de um jogo e a de um blogue. O jogo, 
intitulado Corrida com as Preposições, é composto de três pistas de corrida; através de bolinhas que 
funcionam como carrinhos de pista, o aluno chegará até os conectores e, com eles, deverá formar cinco 
frases com o menor número de desvios gramaticais. Já no blogue, denominado Estamos curiosos para 
saber, o aluno alimentará o diário virtual, criado em sala de aula, com notícias sobre novelas, esportes 
variados e acontecimentos ocorridos no próprio colégio (curiosidades), sem deixar de usar os conectores, 
de forma coerente, em suas postagens (redações) e de também destacá-los. 

Palavras-chave: Preposições. Ensino. Aprendizagem. Jogos. Rede Social. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Municipal Presidente Castello Branco. Supervisor: Marta Rodrigues Gomes. 
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ÁREA III–LÍNGUA PORTUGUESA            2016 

 

A leitura, a psicopedagogia e o aluno: os jogos coletivos como ferramentas de 
acessibilidade e diversidade na sala de aula 

Marcelo Henrique Pontes Vidal1 

Este trabalho inicia discussões acerca da importância de formas alternativas de construção do ato de ler 
entre os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, estudantes da Escola Municipal Jornalista Carlos 
Castelo Branco, através da confecção de material pedagógico por parte dos alunos, de debates e da leitura 
do livro Dias Perfeitos, de Raphael Montes. Esse foi um projeto de leitura que focou no lúdico presente nos 
jogos de tabuleiro como forma de tornar a leitura mais acessível e diversificada, além de valorizar e 
respeitar as vivências de cada sujeito. Os 53 alunos participantes do projeto, através da leitura do livro, 
desenvolveram a capacidade leitora e o gosto pela leitura – aprenderam sobre suas habilidades e trabalho 
em grupo e construíram um jogo de tabuleiro inspirado no livro de Raphael Montes, cujo nome é Desafios 
Perfeitos. 

Palavras-chave: Leitura. Jogos coletivos. Aprendizagem.  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Jornalista Carlos Castelo Branco. Supervisor: Marta Rodrigues. 
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ÁREA III–LÍNGUA PORTUGUESA            2016 

Leitura e textualização de músicas gênero textual: samba 

Thiago dos Santos Conceição1 

O presente trabalho apresenta mecanismos que possibilitam aos alunos aprender mais e de forma 
prazerosa através da música. Utilizamos como objetivo geral o desenvolvimento do projeto de Leitura, e 
interpretação de músicas teve como objetivo principal o ensino de leitura e escrita, por meio da música, 
pois a leitura de textos literários promove a fruição das palavras nos alunos, bem como o exercício criativo, 
a construção de valores como o respeito aos gêneros musicais populares e a sensibilidade estética. Diante 
das atividades propostas, os alunos demonstraram o empenho através das produções oral e escrita e 
também no envolvimento nas aulas. Como pode ser visto através dos textos, ou seja, das suas produções 
escritas finais.  

Palavras-chave: Leitura. Canção. Intertextualidade. Desenvolvimento de habilidades de leitura e de 

escrita.   

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Auto Rodrigues de Freitas. Supervisor: Valéria Cristina de Abreu Vale Caetano. 
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ÁREA III–LÍNGUA PORTUGUESA            2016 

Oficina de memes literários: a (re)criação do prazer em ler os clássicos da 
literatura brasileira através das redes sociais 

Charles Cabral Ferreira1 

Este produto discorre sobre a retomada da leitura dos clássicos literários brasileiros, enquanto descoberta 
e enquanto prazer. Cria estratégias com o auxílio da Internet para provocar o interesse dos alunos à 
descoberta literária. Utiliza e confecciona os denominados “Memes”, difundidos corriqueiramente nas redes 
sociais. 

Palavras-chave: Leitura.Clássicos literários. Memes. Redes sociais.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Duque Costa. Supervisor: Máxima de Oliveira Gonçalves. 
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ÁREA III–LÍNGUA PORTUGUESA            2016 

Viagem no tempo com O Diletante: uma proposta de leitura e escrita 

Andrea de Macena Freitas Rosa1 

O presente trabalho apresenta uma proposta de leitura e escrita baseadas em sequencias didáticas, que 
podem ser adaptadas a outras situações da língua portuguesa. O objetivo e a produção de textos coletivos 
do gênerorelato de viagem a partir da leitura de O Diletante, de Martins Pena, por alunos do oitavo ano do 
Ensino Fundamental, durante as aulas de Língua Portuguesa. Para um melhor resultado, optou-se por 
dividir o trabalho em duas partes: leitura e escrita. A primeira etapa foi dividida em trêsestágios, que 
conduziram a leitura, para além da decodificação de signos. Outras atividades foram realizadas, durante 
esse processo, a fim de contribuir para um melhor aproveitamento do texto e de auxiliar os alunos na 
produção textual, como a consulta a dicionários e apresentação de um seminário, realizados pela turma. A 
segunda etapa segue estratégias de escrita, como apresentação do gênero proposto a partir da leitura de 
publicações de um blog sobre relatos de viagem, a produção inicial, os módulos destinados a reescrita e a 
versão final para publicação no blog criado pela turma. Os resultados apresentados, de forma geral, foram 
satisfatórios, pois os alunos compreenderam a importância do uso dessas estratégias para os variados 
usos. Não foi uma tarefa fácil, pois a turma apresenta 43 alunos. Por isso, optou-se pela produção de textos 
coletivos em grupos, para que o professor pudesse atender a todos em particular. Além disso, o trabalho 
contribuiu para que os alunos se tornassem mais capazes e confiantes no desenvolvimento de leitura e 
escrita em diversas situações de uso. 

Palavras-chave: Leitura. Gêneros textuais. Produção textual. Reescrita. Blog. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colegio Estadual Santa Rita de Cassia. Supervisor: Jorge Luis Marques de Moraes. 
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ÁREA IV–LÍNGUA ESPANHOLA 2016 

Pensando a diversidade e o estereótipo de gênero, a partir do trabalho com 
gêneros textuais diversificados nas aulas de espanhol 

Deyse Lima da Rocha1 

O presente trabalho descreverá a aplicação de sequências didáticas que têm como base o tema da 
diversidade de gênero e o estereótipo feminino, trabalhado em práticas de compreensão leitora com textos 
diversificados. As atividades foram aplicadas na turma de segundo ano do Ensino Médio, 2003, do turno 
da tarde do Colégio Estadual Professora Minervina Barbosa de Castro, durante os 3º e 4º bimestres do 
ano de 2016. Para a abordagem do tema foram aplicados textos com gêneros textuais diversificados, como 
notícia, tira cômica, propaganda, relatos e imagens, a fim de que o aluno pudesse entrar em contato com 
diferentes textos em língua espanhola e percebesse sua capacidade de compreensão textual em um novo 
idioma, despertando um olhar de curiosidade acerca de como é vista a mulher em determinados contextos, 
como esportes e mercado de trabalho. Como as aulas eram compostas de um tempo de 50 minutos 
semanais, foi necessário que algumas atividades fossem aplicadas em mais de uma aula. Com a utilização 
do tema transversal, os alunos perceberam que poderiam participar das aulas e expressar suas opiniões 
acerca do tema proposto, gerando com isso um debate e a percepção de sua capacidade de realização da 
compreensão textual de maneira ativa. Para a realização e reflexão do tema proposto, o trabalho foi 
embasado em documentos oficiais (PCN do Ensino Médio e OCEM), além da obra de Paulo Freire 
“Pedagogia da Autonomia, (1996), a reflexão de José Carlos Libâneo em “Democratização da Escola 
Pública” (2001) e na obra de Marcuschi, “Gêneros textuais: definição e funcionalidade” (2002). 

Palavras-chave: Compreensão leitora. Interação. Tema transversal. Aprendizagem. Sequências didáticas 

em espanhol. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Professora Minervina Barbosa de Castro. Supervisor: José Ricardo Dordron 

de Pinho. 
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ÁREA IV–LÍNGUA INGLESA2016 

O gênero textual publicidade no ensino de inglês: reflexões críticas sobre a 
representação da mulher 

Luane Fernandes Firmino1 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma sequência didática sobre a representação da 
mulher em anúncios publicitários em inglês cujo foco é trabalhar o gênero textual de acordo com a visão 
de Marcuschi (2010) e utilizar a publicidade de maneira crítica e reflexiva nas aulas de língua inglesa em 
uma turma do 1º ano do Ensino Médio do CIEP Brizolão 032 – Cora Coralina. No quarto bimestre do 1º 
ano do Ensino Médio, o gênero publicidade é indicado pelo Currículo Mínimo (SEEDUC, 2012) para ser 
trabalhado nas aulas de língua estrangeira e, por ser um gênero bastante comum no nosso cotidiano, 
pretende-se propor atividades que levem o aluno a uma análise crítica em relação à representação da 
figura feminina presente em anúncios publicitários que utilizam as linguagens verbal e não verbal para 
construir ideias e significados. O trabalho está teoricamente embasado nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1998).  

Palavras-chave: Gênero publicidade. Língua Inglesa. Análises críticas. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Brizolão 032 – Cora Coralina. Supervisor: Rogério da Costa Neves. 
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ÁREA IV–LÍNGUA INGLESA             2016 

Língua inglesa como língua adicional para alunos surdos: desenvolvendo a 
habilidade de leitura 

Marcelli Claudinni Teixeira Cardoso1 

O presente trabalho propõe uma sequência didática que estimula o desenvolvimento da compreensão 
leitora, contribui com o letramento crítico e incentiva o uso das estratégias de leitura em língua inglesa. O 
público alvo do projeto é composto por alunos surdos do 8º e 9º anos da Escola Municipal de Educação de 
Surdos, em Angra dos Reis. A proposta se utilizade gêneros textuais diversificados, que contemplam o eixo 
temático Cinema. Tal tema foiselecionado visto que os alunos demonstraram grande interesse por filmes. 
Entre osgêneros textuais contemplados, temos: ficha técnica de um filme, pôster, um ingresso para 
assistira um filme, perfil de uma personagem, gráficos sobre o valor arrecadado nabilheteria, entre outros. 
O trabalho está teoricamente embasado nos ParâmetrosCurriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e nas 
reflexões de Almeida (2012), Tílio (2012),Gesser (2009), Leffa (2007), Marcuschi (2008), Pereira (2014), 
Saliés (2010) e Salles et al(2004). As atividades contribuíram para a ampliação do conhecimento de mundo 
dos alunosem língua portuguesa e em inglês, incentivaram a participação ativa nas aulas e 
odesenvolvimento da leitura crítica. 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Cinema. Compreensão leitora. Ensino de língua inglesa.Educação de 

Surdos.

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal de Educação de Surdos. Supervisor: Rogério da Costa Neves. 
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ÁREA V–GEOGRAFIA2016 

África: a invisibilidade de um continente onipresente 

Wallace Dias de Souza1 

O presente projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Dom Walmor no ano de 2016, com base na Lei 
10.639, que torna obrigatória o estudo da História da África e africanos nas escolaspúblicas e privadas; 
nos ensinos fundamental e médio. Foram desenvolvidas atividades,pesquisas e apresentações sobre o 
continente africano, compondo o projeto intitulado como:“África: a invisibilidade de um continente 
onipresente no Brasil”. O desenvolvimento desseprojeto e a problematização de sua temática estruturam 
esse trabalho acadêmico. As açõesconsistiram em pesquisas, filmes, documentários, apresentações e 
produção de materiais,sempre visando o lado positivo do continente africano e desmistificando o pré 
conceito queboa parte da população tem sobre o mesmo. O objetivo principal foi fazer com que oeducando 
aprendesse sobre a África de uma maneira diferente e desmitificada, pensando demaneira mais crítica. 
Percebemos que a partir das atividades desenvolvidas, foi possívelquestionar a ideia que se passa de um 
continente sem importância e também influenciar acomunidade local. 

Palavras-chaves: África. Ensino de geografia.Continente. Brasil - Lei 10.639. 

  

                                                           
1Instituição de origem: C. E. Dom Walmor. Supervisor: Miguel Mathias. 
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ÁREA V–GEOGRAFIA              2016 

Alternativas democráticas à reforma do Ensino Médio: uma experiência em Duas 
Barras 

João Victor Gaspar Martins1 

O atual modelo de Ensino Médio é insuficiente em diversas esferas de ausências do poder público. A falta 
de infraestruturas básicas, o desestímulo à realização de atividades extracurriculares, esportivas e 
culturais, relacionadas, ainda, a uma busca falha da manutenção de um modelo meritocrático, que ao 
buscar resultados, acaba não reconhecendo que os números estatísticos estão relacionados à vida de 
milhares de pessoas tem influenciado negativamente as realidades de Ensino Médio no estado do Rio de 
Janeiro. A proposta de alteração por parte do Governo Michel Temer, com o “Novo Ensino Médio” não 
parece suficiente em vários aspectos para resolver as questões encontradas no atual modelo. O “Novo 
Ensino Médio” está mais relacionado com a perspectiva de que boa parte dos problemas da educação está 
no currículo, visão simplista, e apresenta mais certezas indesejadas e incertezas que possibilidades reais 
de melhorias. Diante deste cenário, um atual Ensino Médio cheio de falhas e ausências do poder público, 
uma proposta de alteração impopular, antidemocrática e insuficiente é que as alternativas democráticas 
cotidianas construídas por alunos e professores são as melhores chances de buscar alterar a realidade do 
atual Ensino Médio nas escolas de Ensino Básico. Nesta perspectiva, o trabalho busca criar espaços de 
reflexão e construção coletiva no Colégio Estadual Almirante Protógenes em Duas Barras e espera servir 
de instrumento motivador para que novas alternativas surjam enquanto luta-se por reformas mais 
profundas.  

Palavras-chaves: Ensino Médio. Novo Ensino Médio. Alternativas.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Almirante Protógenes. Supervisor: Carolina Vilela. 
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ÁREA V–GEOGRAFIA              2016 

Conquistando territórios: trabalhando o conceito de forma lúdica com o ensino 
fundamental 

Carolina Alves Fantinato1 

 

Este trabalho teve como finalidade a elaboração de um jogo pedagógico para trabalhar os conceitos de 
território e poder, para isso usamos como plano de fundooselementos do jogo WAR. Tal tema foi escolhido 
porque a escola estásituada em uma área conflagrada. Além de trabalharmos oconceito básico da 
geografia destacaram-se a construção do conhecimento pelo próprio aluno e o sentido de equipe pela 
turma. Para a atividade ser elaborada, usamos um total de quatro a cinco aulas alternadas.Em umprimeiro 
momento foi discutido o conceito, nesse mesmo dia concluímos a aula com palavrasquerepresentassem 
para o aluno o que foi aprendido após a discussão. Na segunda etapa, conheceram o jogo WARe viram 
como são feitas as jogadas, para que servem os objetivos, as regras e o que será necessário para alcançar 
a vitória. Nas próximas etapas, pesquisaram o material que seria utilizado como o plano de fundo para a 
criação de um jogo que representasse os continentes,as regras,a escolha dos países e as cartas dos 
territórios. Houveram inúmeras interrupções devido a problemas ocorridos no entorno da escola, entretanto, 
com a turma em que conseguimos realizar todas as etapas do trabalho,os alunos constataram as relações 
de poder que ocorrem na sua comunidade e após a aplicação do projeto dificuldades com relação 
àlocalização dos continentes, países e a leitura de mapas melhorou significativamente. 

Palavras-chave: Território. Poder. Jogo. Continente. Equipe.  

                                                           
1Instituição de origem: E. M Jornalista e Escritor Daniel Piza. Supervisor: Marcos Antônio da Costa Santos. 
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ÁREA V–GEOGRAFIA              2016 

Descobrindo o nosso passado através da arqueologia: uma iniciativa de 
educação patrimonial na Escola Municipal Levi Carneiro 

Ana Paula Teixeira de Mello1 

O presente projeto foi iniciado no ano de 2014 por meio do Programa de Iniciação Científica (PIC) 
incentivado e financiado pela Prefeitura de Niterói nas escolas municipais. Sua continuidade foi resultado 
do trabalho acadêmico final do Programa de Residência em Docência ministrado pelo Colégio Pedro II no 
ano de 2015. Foram desenvolvidas ações educativas interdisciplinares com interfaces entre Arqueologia, 
Ambiente e Geografia, destacando a importância da Arqueologia para o conhecimento do nosso passado 
e do lugar onde vivemos através de práticas pedagógicas e programas de educação patrimonial, 
objetivando despertar em nossos alunos a importância da preservação e valorização do patrimônio 
arqueológico da cidade de Niterói. Com este trabalho, os alunos tornaram-se “pequenos arqueólogos”, 
participando diretamente da pesquisa, aprendendo métodos de pesquisa arqueológica e compreendendo 
a importância da relação entre teoria e prática para a interpretação de dados do sitio arqueológico a ser 
estudado. A participação e divulgação de projetos que priorizam as ciências tornam jovens e toda 
comunidade escolar responsáveis pelo processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua 
herança cultural.  

Palavras-chave: Arqueologia. Ambiente. Educação patrimonial. Conhecimento interdisciplinar. Cultura. 

Desenvolvimento científico. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Levi Carneiro. Supervisor: Carolina Lima Villela. 
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ÁREA V–HISTÓRIA2016 

Hot potatoes: prático para a prática – ensino de história local e o desafio da 
tecnologia em sala de aula 

Rafael da Silva Ferreira1 

A seguinte pesquisa versa sobre a utilização de tecnologia em sala de aula, seus desafios e modos de 
aplicabilidade em uma escola pública da região rural/serrana do Estado do Rio de Janeiro. Utilizamos como 
ferramenta técnol/pedagógica em sala de aula o programa Hot Potatoes 6.0. O programa nos permitiu criar 
um Quiz em sala de aula,que versou sobre a História Local da cidade de Macuco-RJ.  Todo o jogo 
foipesquisado, elaborado e confeccionado pelos alunos do sexto ano do segundo seguimento do ensino 
fundamental. Procurou-se com tal atividade analisar o comportamento e interação dos alunos em uma aula 
não-expositiva, avaliar a aceitação e participação do alunado. Além de ampliar o contado dos alunos com 
ferramentas tecnológicas. Levando em consideração a proposta da pesquisa, obtivemos um resultado 
positivo, podendo observar uma ampliação da participação dos alunos na aula, desenvolvimento de um 
espírito de competividade, organização e interação com o conteúdo proposto em aula.  

Palavras-chave:Ensino de História. Tecnologia. História Local. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Secretaria Estadual de Educação -SEEDUC. Supervisor: AdjovanesThadeu Silva de Almeida. 
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ÁREA V–HISTÓRIA              2016 

Que professoras queremos formar? análise do currículo de história no Instituto 
de Educação Carmela Dutra - Rio de Janeiro 

Thiago Cerqueira dos Santos1 

Este Produto Final tem como objetivo analisar o currículo de História no Curso Normal no Rio de Janeiro e 
produzir uma orientação curricular no Instituto de Educação Carmela Dutra. Através da análise bibliográfica 
e documentala trajetória do ensino de História na formação de professores em nível Médiopôde ser 
analisada. Perpassandopor diversosperíodos históricos distintos (Regência, Segundo Reinado, República 
Velha, Era Vargas, Ditadura Civil-Militar e Nova República) o ensino Normal, de modo geral, prosseguiu 
sem muitas alterações como um projeto civilizatório de Estado, tendo os professores e 
professorasformados nesses espaços a funçãode levar a civilização eomodelo de Estado 
específicodefendido pordeterminada época.A disciplina História teve papel importante nesse processo, 
contribuindo para a formação da nação no século XIX e formação cidadã republicana no século XX. No 
século XXI esse papel civilizatório do Curso Normal não era mais necessário e desejado.Com o objetivo 
de refletir sobre a prática docente e o ensino de História, as atuais alunas do Instituto de Educação 
Carmela,através desse Produto Final, participaram de atividades que visavam a construção de uma 
organização curricular deHistória alternativa com o desígniode refletir sobreque tipo de professoras estão 
sendo formadasnos dias atuais. 

Palavras-chave:História da educação.Ensino de História. Curso Normal.Currículo. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Instituto de Educação Carmela Dutra. Supervisor: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida. 
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ÁREA VI–FILOSOFIA 2016 

Uma didática do ensino de Filosofia no Ensino Médio com foco na formação para 
a Cidadania 

Guilherme Celestino Souza Santos1 

EsteProduto Final realizauma pesquisa teórica associada a uma prática docente no contexto do Ensino 
Médio, tendo como foco a formação para a cidadania no contexto das aulas da disciplina de Filosofia. A 
questão é como fazer das aulas um espaço de construçãoda vivência da experiênciacidadã por uma 
didática filosófica aplicada ao currículo escolar no nível do Ensino Médio. Para issofoi produzidouma 
reflexãoteórica acerca dos aspectos psicológicos, sociológicos e filosóficos da cidadania, buscando com 
isso darum aporte àconstrução de uma didática que propicie uma vivênciacidadã. E com isso,alguns 
conceitos específicos são destacados como ordenadores da prática: autorregulaçãode aprendizagemna 
psicologia, reproduçãona sociologia, e formação éticana filosofia. Em cada um desses casos, o conceito 
teórico,aponta para um campo de experiências pedagógicas e didáticas a ser trabalhado.A prática de 
ensino de filosofia por sua vez será orientada pelo paradigma da práxis, encontrando seus instrumentos, e 
se adequando às normas vigentes no contexto do próprio filosofar.Os desafios, as provocações e os 
resultados deste trabalho foram vivenciadosno contexto de atuação no Colégio Visconde de Itaboraída 
rede pública estadual do Rio de Janeiro, ao longo do ano de 2016 einício de2017.Pretende-se com esta 
proposta didática, condensada neste Produto Final, oferecer subsídios e estímulos para que a prática da 
cidadania encontre um ponto de apoio no dia a dia das relações de ensino e aprendizagem dentro e fora 
das salas de aula.  

Palavras-chave: Cidadania. Formação ética. Ensino de Filosofia. Autorregulaçãode aprendizagem. 

Educação.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Visconde de Itaboraí (CEVI) / SEEDUC-RJ. Supervisor: Rommel Luz. 
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ÁREA VI–FILOSOFIA              2016 

Uma experiência pedagógica na direção do “tornar-se o que se é” nietzschiano no 
contexto do ensino de estética na educação básica 

Andrea Lugo Nectoux1 

O presente trabalho consiste no registro da concepção, elaboração e experimentação de uma prática 
pedagógica, entendida como uma ação-reflexiva, baseada na ideia do “tornar-se quem se é” nietzschiano. 
Para tanto, parte-se da problematização do ensino de filosofia no ensino básico, analisando-se as 
tendências tradicionais dessa prática e procurando-se definir o cerne dessa atividade. Em seguida, 
desenvolve-se uma investigação teórica acerca do movimento nietzschiano de ‘tornar-se quem se é”, bem 
como definem-se as bases filosóficas e pedagógicas inspiradas nesse conceito, que constituem uma 
possível ideia de educação na concepção nietzschiana. Então, com base nisso, apresenta-se um 
planejamento de aulas - de Estética para ensino médio regular e EJA – que constitui uma busca por 
estratégias práticas capazes de mobilizar os alunos no movimentocrítico e criativo de conceber a vida como 
obra de arte, como uma ética estética. Uma vezcaracterizada metodologicamente como uma pesquisa-
ação, este trabalho apresentatambém a aplicação desse planejamento em sala de aula, reflexões, 
resultados práticos econclusões – visando-se o enriquecimento das práticas seguintes. 

Palavras-chave: Nietzsche. Estética. Ensino básico. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Estadual Roma. Supervisor: Rommel Luz Figueira Barbosa. 
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ÁREA VI–FILOSOFIA              2016 

Do filosofight ao combate filosófico: uma proposta deaproximação entre 
estudantes daeducação básica e o saber filosófico por meio das cartas 

Marcelo dos Santos Ribeiro1 

Este produto acadêmico foi elaborado com o objetivo de apresentar as conclusões da pesquisa que 
investigou os benefícios da aplicação do jogo Combate Filosófico em uma turma da educação básica. O 
jogo foi apresentado pelo professor-pesquisador e desenvolvido em sala de aula visando aproximar 
estudantes da educação básica do saber filosófico. A metodologia adotada foi a pesquisa-ação e a 
pesquisa ação-participante. Os resultados constataram que houve uma convergência entre o jogo e a 
filosofia, considerando que se verificou por parte dos estudantes uma mudança de postura em relação a 
perspectiva antes adotada em relação a aprendizagem da filosofia. Concluiu-se que o uso do lúdico como 
recurso pedagógico no ensino de filosofia se mostrou promissor e com grande potencial para tornar a 
filosofia mais próxima dos estudantes da educação básica. 

Palavras-chave: Filosofia. Jogo. Filosofight. Combate filosófico. Lúdico. Educação básica.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Várzea da Alegria. Supervisor: Rommel Luz. 
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ÁREA VI–SOCIOLOGIA 2016 

 

Estranhando o familiar: ampliando a percepção da violência em torno do tráfico 
de drogas no Rio de Janeiro 

Marina Dias Figueiredo1 

Esse trabalho analisa a confecção de atividades para o debate da questão da violência em torno do tráfico 
de drogas no Rio de Janeiro. As aulas ocorreram numa escola estadual da rede pública do estado, situada 
em Copacabana, onde grande parte dos estudantes moram em comunidades próximas, localidades onde 
o tráfico de droga se instalou como um poder. Por estar diretamente ligado ao tema dos direitos humanos, 
lancei mão de autores como Lynn Hunt, Michel Misse e Boaventura de Souza Santos, para criar um 
discurso que, sem fugir do conhecimento científico, fosse capaz de possibilitar novas experiências aos 
alunos; experiências essas que pudessem criar um ambiente de promoção da empatia.  

Palavras-chave: Sociologia. Ensino Médio. Violência. Tráfico de Drogas. Direitos Humanos. Empatia. 

Pedagogia Histórico-Crítica.   

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral. Supervisor:Afrânio de Oliveira Silva. 
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ÁREA VI–SOCIOLOGIA              2016 

Exercício de cidadania a partir da ocupação do Colégio Estadual Antônio Houais 
“ocupatonhão” 

Antonio Nelson Chaves Araújo1 

O presente trabalho buscou trabalhar o tema mudança social, a partir do movimento de ocupação da 
escolar pelos alunos da unidade escolar. O projeto foi desenvolvido ao longo do terceiro bimestre, com as 
turmas 3001 e 3002, do Colégio Estadual Antônio Houaiss, localizado no bairro do Méier. O projeto propôs 
a exibição de vídeos sobre o tema e em seguida promoveu discussões sobre democracia, cidadania e 
participação política com o objetivo de levar os jovens refletir sobre sua realidade social, em especial sobre 
a participação política. Partiu-se do pressuposto de que a conscientização dos/das estudantes acerca da 
importância da participação política para a construção da sociedade é um tema fundamental das aulas de 
Sociologia.  Não somente para compreender as estruturas e os fundamentos da democracia liberal, mas 
perceber que outras formas de participação e organização política são possíveis como mostraram as 
ocupações estudantis de 2016. Os resultados apontaram para a pertinência desse debate em turmas de 
ensino médio, permitindo um amadurecimento dos jovens participantes e uma superação de concepções 
de senso comum sobre a política e a democracia. 

Palavras-chave: Democracia. Participação política. Cidadania. Ocupação.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisor: Rogério Mendes Lima. 
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ÁREA VI–SOCIOLOGIA              2016 

Prática de entrevista com agentes políticos por alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio em uma escola de Nilópolis – RJ 

Felipe Sabino Mendes Oliveira1 

O presente trabalho consiste na apresentação de um trabalho de pesquisa de campo desenvolvido com 
alunos do terceiro ano do Ensino Médio, do Colégio CIEP 230, situado em Nilópolis, com os vereadores do 
município. O objetivo principal foi desenvolver uma metodologia de ensino em que o aluno produza o 
próprio conhecimento, através da pesquisa de campo. Através da pesquisa orientada pelo professor e 
debatida com os colegas de classeo estudante torna-se capaz de desmitificar a ideia de política como algo 
intrinsecamente ligado a corrupção edesenvolver a ideia de que a participação política é um instrumento 
de transformação social. A partir desse contato com a realidade e com os conteúdos de sociologia política 
espera-se despertar neles o posicionamento crítico emrelação à conjuntura política. O trabalho almeja a 
inserção dos alunos na prática de pesquisa e o estímulo à produção de consciência crítica do sujeito em 
relação a prática política que é exercida em sua região, o município de Nilópolis na Baixada Fluminense. 
O trabalho foi realizado em duas turmas do terceiro ano do Ensino Médio. Foi designadoque as turmas se 
dividissem em grupos com no máximo três participantes e que eles escolhessemum ator político de seu 
município paraentrevistar. Os alunos perguntaramao entrevistado sobre seusprojetos e propostas de 
campanha. 

Palavras-chave: Ensino médio. Política. Entrevistas. Ensino de Sociologia. Participação política.

  

                                                           
1Instituição de origem:CIEP 230 Manuel Malaquias Gurgel da Silva. Supervisor:Raphael Millet Camarda Correa. 
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ÁREA VI–SOCIOLOGIA              2016 

A representatividade racial como propulsora do afetamento e despertar crítico do 
aluno 

Gabrielle Cotrim D’Aleccio1 

A questão racial no Brasil, em que pese as idas e vindas e silenciamentos diretos e indiretos se tornou nas 
últimas décadas, um tema recorrente em pesquisas e políticas públicas que colaboram, em maior ou menor 
grau, para o combate ao racismo. Na escola, essa luta possui diversas frentes, entre elas os currículos e 
estratégias pedagógicas utilizadas nas aulas de diferentes disciplinas. Como forma de contribuir para a 
produção de conhecimento e formulação de ações político-pedagógicas sobre o tema, o presente estudo 
buscou trabalhar o tema racismo, a partir de uma concepção intercultural crítica do currículo. Para isso, foi 
desenvolvido um projeto ao longo do primeiro semestre do ano de 2017, com as turmas 1001, 1002, 1003, 
1004, 1005 e 1006, do CIEP 323 Maria Werneck de Castro, localizado no bairro de Irajá. Este projeto 
contou com aulas expositivas, exibição de vídeos sobre o tema e promoveu discussões sobre racismo, 
tipos de racismo, a história do período pós-abolição no Brasil e nos Estados Unidos, cota racial, gênero e 
raça, com o objetivo de levar os jovens a refletir sobre sua realidade social, em especial sobre a sua 
identidade racial, afim de afetar e motivar os estudantes a um despertar crítico a respeito de seu lugar 
social e suas projeções futuras. Partiu-se do pressuposto de que a conscientização dos/das estudantes 
acerca de sua identidade racial era o ponto chave para motivá-los ao aprendizado e potencializá-los a 
planejar seu lugar social para além das identidades estéreis que se tinha sobre o negro, principalmente o 
negro da periferia. O objetivo era não somente compreender as estruturas e os fundamentos da realidade 
social e racial brasileira, mas trazer esse aprendizado como forma de autonomia e controle de sua própria 
vida. Os resultados apontaram para a pertinência desse debate em turmas de ensino médio, e que 
principalmente, o estudante só compreenderá o sentido do ensino escolar para além de objetivos utilitários 
se ele vir representado e encorajado a projeções futuras de seu lugar social. E que a falta de autoestima e 
de projeção futura, no caso dessa realidade escolar, está alocada na falta da representatividade racial que 
os jovens detinham sobre si mesmos e seus iguais. Em suma, resgatar suas identidades raciais a partir do 
trabalho com temas pertinentes a sociologia, traz ao educando e ao educador sentido a um ensino escolar 
que vise a alteração do status quo.  

Palavras-chave: Representatividade racial. Racismo e interculturalidade crítica. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 323 Maria Werneck de Castro. Supervisor: Rogério Mendes Lima. 
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ÁREA VI–SOCIOLOGIA              2016 

O uso dosrecursos audiovisuais nas aulas de Sociologia:contribuições na 
apresentação do conceito de trabalho 

Carolina de Souza Amorim1 

 

O presente trabalho visa apresentar uma reflexão sobre a utilização dos recursos audiovisuais na 
apresentaçãodo conceito ‘trabalho’ nas aulas de Sociologia no Ensino Médio. As aulas ocorreram em duas 
turmas da 2ª série da formação de professores emnível Médio, na modalidadeNormal, no Instituto de 
EducaçãoClélia Nanci, colégio da rede estadual localizado no município deSão Gonçalono estado do Rio 
de Janeiro. O objetivo é analisar aspectos envolvidos no uso de filmes, vídeos e imagens, além de ressaltar 
experiênciasde sala de aula a fim de compreender como o uso do recursoaudiovisual pode se tornar uma 
estratégiadidático-pedagógicapara auxiliar na construção do conhecimento sociológico no contexto 
escolar, problematizando-o como um modo de conhecer, ensinar e aprender que transcende a linguagem 
oral e escrita. A metodologia das aulas e atividades respaldou-se no planejamento e na divisão dos 
recursos audiovisuais conforme a seleção de pontos nodais que são importantes para compreensão do 
eixo sobre ‘trabalho’, dentro da perspectiva sociológica. Os resultados apontam queo uso dos recursos 
audiovisuais pode contribuir para a aprendizagem e atenuar as dificuldades para a compreensão da 
realidade social quando se trata do conceito‘trabalho’. Tendo em vista que auxiliou as alunas, por meio do 
processo de apropriação desses recursos para a construção do conhecimento, dareflexão e do diálogo 
sobre o que viram, ouviram e sentiram ao longo das aulas e no vínculo à dimensão cognitiva e significativa 
na vida social. 

Palavras-chave:Sociologia. Ensino médio. Audiovisual. Trabalho.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Coronel João Tarcísio Bueno. Supervisor: Afrânio de Oliveira Silva. 
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ÁREA VII–EDUCAÇÃO FÍSICA2016 

Agressividade e cooperação: ações mediadas por jogos cooperativos 
interdisciplinares para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

Adriana Cristina Severino1 

O presente estudo tem como objetivo investigar se os jogos cooperativos interdisciplinares podem propiciar 
um ambiente cooperativo durante as aulas de Educação Física para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, com o propósito de minimizar a agressividade. Aborda a interdisciplinaridade como parte 
integrante do processo de construção do conhecimento, os jogos cooperativos com características lúdicas 
e na formação de valores para um relacionamento interpessoal positivo e a agressividade como um fator 
muito presente no âmbito escolar. É uma pesquisa ação com abordagem qualitativa. A amostra selecionada 
foi composta por alunos do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Orminda 
Rodrigues, situada no município de Rio de Janeiro, no bairro de Inhoaiba. Como instrumentos de coleta de 
dados foram utilizadas a entrevista estruturada e a observação participante. Para análise dos resultados 
foi construído um formulário, composto de quatro perguntas referentes à prática dos jogos e um roteiro pré-
definido para analisar o comportamento da turma durante as aulas. Concluiu-se que, através dos jogos 
cooperativos interdisciplinares, foi notória a construção de um melhor relacionamento, superação de 
desafios e respeito mútuo.  

Palavras-chave: Agressividade. Jogos cooperativos. Interdisciplinaridade. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Professora Orminda Rodrigues. Supervisor: Yvone de Lima e Silva. 
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ÁREA VII–EDUCAÇÃO FÍSICA            2016 

A construção da autonomia dos alunos para o aumento da socialização e melhor 
desempenho nas aulas de Educação Física 

Tatiane Melo Silva1 

O presente estudo visou desenvolver por meio do ambiente didático e da aplicação da estratégia 
pedagógica do “tempo livre”, a construção da autonomia e o aumento da socialização dos alunos com 
vistas a um melhor desempenho nas aulas de Educação Física. Utilizou-se o planejamento participativo, 
para que os alunos junto com o seu professor, construíssem um diálogo pedagógico próximo da realidade 
dos alunos. A amostra selecionada foi composta de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola 
Municipal Boa Esperança, localizada no município de Paracambi/RJ, no bairro de Lages. A metodologia 
utilizada foi de natureza qualitativa, por meio da pesquisa-ação. Os instrumentos de coleta de dados foram: 
um questionário com perguntas abertas para diagnóstico e uma ficha avaliativa, aplicada antes e depois 
da intervenção e a observação participante. Para análise dos resultados foram realizadas a comparação 
da ficha avaliativa e o comportamento da turma antes a após essa intervenção. Conclui-se que utilizado de 
forma planejada, organizada e direcionada o “tempo livre” foi importante na construção da autonomia dos 
alunos, no aumento da socialização da turma e melhor aproveitamento das aulas de educação física.  

Palavras-chave: Educação Física escolar. Autonomia. Tempo Livre.   

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Boa Esperança. Supervisor: Simone da Silva Salgado. 
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ÁREA VII–EDUCAÇÃO FÍSICA            2016 

A contribuição dos jogos cooperativos como ferramenta para a minimização da 
violência nas aulas de Educação Física 

Livia Oliveira Rezende1 

A violência se tornou um problema social e está presente na escola de diversas formas, como podemos 
ver nas mídias que registram inúmeros casos de violência ocorridos contra professores, diretores e os 
próprios alunos. As aulas de Educação Física apresentam um cenário propício para a violência escolar, 
visto que a interação entre os estudantes é mais acentuada na quadra e pátio escolar.Por esse motivo, foi 
realizada a pesquisa sobre como os jogos cooperativos, sendo utilizados como ferramenta pedagógica, 
podem ajudar a diminuir os índices de violência durante as aulas de Educação Física. A pesquisa é de 
cunho qualitativo,tendo sido feito um estudo de caso e questionários mistos no início e final da pesquisa. 
A pesquisa trouxe resultados positivos, os alunos perceberam a mudança de comportamento da turma e, 
consequentemente, a diminuição da violência durante as aulas. 

Palavras-chave: Educação física escolar.Jogos cooperativos.Violência. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Ciep 166 Abílio Augusto Távora Supervisor: Fabiano Lange Salles. 



P á g i n a  | 384 

 

       

ÁREA VII–EDUCAÇÃO FÍSICA            2016 

Contribuições da Educação Física escolar na promoção da saúde social de 
educandos dos anos iniciais do ensino fundamental 

Bruno Rafael Soares1 

O presente estudo tem por objetivo investigar se a prática de jogos com regras nas aulas de Educação 
Física escolar contribui para promoção da saúde social de educandos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. O processo investigativo constitui-se de uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa, Tal 
prática buscou alcançar mais do que dados numéricos, pois a intenção era obter informações através de 
interpretação e análise de comportamentos, atitudes, ideias, contextos, discursos, valores, dentre outros, 
interagindo com o problema. Foi abordada a interdisciplinaridade, os jogos com regras definidas por ações 
co-participativas como parte integrante do processo de construção do conhecimento e por meio destes, a 
busca pelo dialogar acerca das diferenças culturais, suas identidades e a proposição legítima de alteridade. 
A amostra foi composta pelos alunos da turma 341, 4º ano do Ensino Fundamental da escola Jardim 
Gláucia da rede municipal de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro. Todo processo se deu na primeira 
etapa com o diagnóstico dos educandos sobre seus entendimentos para os conceitos de Saúde, Violência 
e Saúde Social. Na sequência, a segunda etapa, aplicação de aulas práticas onde os possíveis aspectos 
de violência que surgissem pudessem ser superados com decisões pautadas na coparticipação.Ao final de 
cada aula, um pequeno grupo de debates problematizava possíveis questões acerca da violência ocorrida 
em aula. Os resultados mostram a evolução na tomada de consciência sobre alguns conceitos elencados 
no que tange as relações de saúde, a percepção e reconhecimento de práticas violentas para com o outro 
e o diálogo como alternativa para minimizá-lo. Entende-se assim que os jogos com regras, à maneira como 
foram propostos, oportunizam a melhora da saúde social, vivências menos sombrias.  

Palavras-chave: Violência. Saúde. Saúde social. Jogos com regras. Coparticipação. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Jardim Glaucia. Supervisor: Yvone de Lima e Silva. 
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A criticidade científica nas aulas de Educação Física escolar: aspectos 
questionados aos professores de Educação Física 

Luana Dantas Gonçalves1 

Com a intenção de buscar dados da realidade dos docentes da rede estadualdo Rio de Janeiro sobre novos 
métodos de ensino, o objetivo deste estudo foiquestionar aos professores estaduais que utilizam em suas 
aulas o criticismocientífico como aliado ao processo de aprendizagem significativa dos alunos. A 
metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, por meio do estudo de caso,utilizando questionários com 
perguntas abertas para diagnóstico e avaliaçãodos resultados. O estudo de caso foi realizado com cinco 
professores, da redeestadual do Rio de Janeiro, município Nova Iguaçu/RJ. Os resultados mostramque a 
maioria dos professores utilizam recursos de aulas que possuemcriticismo científico nos conteúdos e 
autores na elaboração de plano de aula.Pode-se concluir que o professor crítico possibilita para os alunos, 
aulas,projetos e conteúdos que liberta os alunos para uma visão diferente das aulasde Educação Física 
Escolar historicamente e culturalmente concebidas. 

Palavras-chave: Educação Física. Aulas. Professores. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Brizolão 206 Professora Cyrene Moraes Costa. Supervisor: Claudia Maria de Luca. 
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O desinteresse dos estudantes do ensino médio pelas aulas de Educação Física 

Rafael Pepe de Mello1 

Nesta pesquisa buscamos analisar os níveis de interesse de estudantes do ensino médio do Colégio 
Estadual Nova América pelas aulas de Educação Física, assim como buscamos identificar em suas falas 
estratégias que visassem motivá-los a participação das aulas. Por último, empreendemos algumas 
estratégias pedagógicas com o objetivo de aumentar o nível de interesse dos estudantes pela disciplina. 
Esta pesquisa de cunho qualitativo se deu por meio de um estudo de caso, através de um questionário 
misto para indagar os alunos sobre quais seriam seus níveis de interesse, as causas para possíveis baixos 
índices e as estratégias para uma maior participação. A partir dos resultados adquiridos, percebemos que 
se apresentam diversas razões ao pouco entusiasmo como experiências anteriores malsucedidas, relatos 
de problemas de saúde, relação restrita de Educação Física somente aos esportes, baixa diversificação de 
metodologia de conhecimentos lecionados e também à precariedade estrutural e material para a prática 
das atividades. Concluímos que, com os métodos utilizados, houve aumento no interesse pelas atividades 
propostas e no crescimento da cooperação e participação, porém ainda há aprimoramentos a serem feitos 
para que todos possam usufruir da Educação Física de uma forma melhor e igualitária.  

Palavras-chave: Educação Física. Desinteresse. Ensino médio. 

  

                                                           
1Instituição de origem: C.E. Nova América. Supervisor: Fabiano Lange Salles. 
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O desinteresse pelas aulas de Educação Física dos alunos da Escola Municipal 
Nilo Peçanha 

Pedro Dib Klayn da Silva1 

Neste estudo, pretendemos analisar os níveis de interesse e significados atribuídos à disciplina Educação 
Física, assim como as estratégias pedagógicas motivante, a partir do olhar dos estudantes do nono ano do 
ensino fundamental, além de propor reflexões para lidar com o desinteresse nesta disciplina. A abordagem 
utilizada foi de natureza qualitativa, e, por meio de um questionário misto, realizamos uma pesquisa 
orientada pela metodologia estudo de caso. Mais da metade dos alunos demonstrou ter regular interesse 
pelas aulas de Educação Física, e a não participação na escolha dos conteúdos e o modelo de aula 
tradicional com predominância dos esportes como conteúdo foram apontados como os principais fatores 
que influenciam no nível de interesse desses alunos. Em relação aos significados atribuídos à Educação 
Física, os alunos, em sua maioria, compreendem a disciplina com o entendimento que vai ao encontro das 
propostas de currículo da saúde renovada, seguida pela abordagem desenvolvimentista, e isso está 
associado ao princípio de que as noções de Educação Física que os alunos elaboram se baseiam 
predominantemente nas experiências pregressas com a disciplina em sua vida escolar. No que tange aos 
modelos de aulas que mais motivam os alunos, são aulas práticas, de preferência “aulas livres”. A 
Educação Física é mais motivante quando associada a estratégias pedagógicas de natureza prática. Foi 
possível observar que esses alunos se acostumaram a uma prática da “não aula”, fazendo com que 
prefiram esse modelo acima de todos os outros apresentados. Concluímos que os professores devem 
investir no aprofundamento de práticas inovadoras que possam trabalhar com conteúdos diversificados, 
práticas pedagógicas com mais sentido e significado para os estudantes e que, consequentemente, 
ganhem relevância aos seus olhos e práticas pedagógicas que possam ser trabalhadas dentro de uma 
perspectiva crítica e, ao mesmo tempo, sejam atrativas e motivantes para os estudantes. 

Palavras-chave: Educação Física. Desinteresse. Professores. Ensino Fundamental. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Rede Municipal do Rio de Janeiro. Supervisor: Fabiano Lange Salles. 
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Desmotivação docente e possíveis aspectos negativos para o seu trabalho 

Jaldomir Francisco da Silva Miranda1 

No presente estudo propomos analisar o fenômeno da desmotivação docente com opropósito de saber se 
o professor se sente desmotivado, quais são os níveis de desmotivação, como essa desmotivação 
influenciaria no trabalho desses docentes e quais seriam as consequências dessa desmotivação nos 
alunos. Por fim, refletimos sobre possíveis estratégias para minimizar essa situação. Para tanto, foi 
realizado um estudo de caso no CIEP 032 Cora Coralina, escola da Rede Estadual de Ensino e aplicamos 
um questionário misto, com perguntas abertas e fechadas. Participaram da pesquisa 20 docentes, de 
múltiplas áreas do conhecimento como inglês, educação física e língua portuguesa. Foi constatado em 
nosso estudo que 75% (15) docentes, consideram-se desmotivados e 25% (5) afirmaram não estar 
desmotivados. Dos 15 professores 60% (9) apontaram estar muito desmotivados. Desses últimos 9 (60%) 
professores afirmaram que sua desmotivação influencia na desmotivação dos alunos. Diante dos 
resultados, foi possível constatar a importânciado acessoàimplementação de estratégias que promovam a 
motivação docente de diferentes maneiras, como,por exemplo, reuniões de grupos com essa finalidade ou 
com estimulo àformação continuada. A partir da inferência de algumas causas da desmotivação docente 
concluímos também pela necessidade do investimento em políticas públicas que ofereçam melhores 
condições de trabalho para esses profissionais como, por exemplo, oferecendo recursos didáticos 
apropriados e de qualidade.  

Palavras-chave: Desmotivação.Docente.Motivação.  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 032 Cora Coralina. Supervisor: Fabiano Lange Salles. 
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Educação Física e comportamento agressivo: uma proposta de intervenção 

André de Freitas Souza Costa1 

A indisciplina, seguida de casos de violência no ambiente escolar, sempre foi um grande empecilho para o 
bom andamento das aulas, principalmente em escolas situadas em locais onde a violência é muito comum. 
Com a finalidade de diminuir esse cenário, o objetivo dessa pesquisa foi buscar entender os porquês de os 
alunos se comportarem dessa forma e desenvolver atividades que tornassem os alunos mais respeitosos 
uns com os outros. Foi utilizada a metodologia da pesquisa-ação de cunho qualitativo, empregando um 
questionário aberto para melhor conhecimento das opiniões dos alunos. A pesquisa foi desenvolvida com 
uma turma de quinto ano do Ensino Fundamental (352) na Escola Municipal Jardim Gláucia, no Município 
de Belford Roxo, Estado do Rio de Janeiro. As intervenções aplicadas foram uma gincana esportiva-
cultural, onde o respeito pelo outro era o foco principal e a Meditação Laica Educacional, além da mudança 
na qualidade da regência do professor diante da turma. Pode-se concluir que a Educação Física possui 
inúmeras práticas possíveis com potencial de mudar a atitude e consequentemente melhorar o 
comportamento dos alunos.  

Palavras-chave: Violência. Educação física. Respeito.  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Jardim Gláucia. Supervisor: Claudia Maria de Luca. 
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A falta de interesse pelas aulas de Educação Física 

Thaíssa SilvaOliveira1 

Este trabalho busca entender o porquê da ausência dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental nas 
aulas de Educação Física e, assim, definir estratégias para que esse interesse seja despertado, buscando, 
assim, melhorias para o processo de ensino-aprendizagem da Educação Física escolar, o que, 
consequentemente, irá promover uma melhor e maior adesão dos alunos nas aulas. A pesquisa foi 
realizada em duas turmas de 9º ano na Escola Municipal Emílio Carlos, no bairro de Guadalupe, município 
do Rio de Janeiro. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa usando, para isso, um questionário 
possibilitando, assim, um melhor diagnóstico e avaliação dos resultados obtidos. Os resultados apontam, 
principalmente, para uma aula desmotivante, sem cobrança por participação e compostas por alunos que 
não se sentem aptos a praticar a atividade por não ter a habilidade que o professor busca. 

Palavras-chave: Educação Física escolar. Estratégias. Desmotivação. Adesão.  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Emílio Carlos. Supervisor: Claudia Maria de Luca. 



P á g i n a  | 391 

 

       

ÁREA VII–EDUCAÇÃO FÍSICA            2016 

Padrão alimentar e níveis de atividade física de alunos de uma escola da rede 
municipal de Petrópolis: uma responsabilidade de toda a escola 

André Luis Messias dos Santos Duque1 

O estilo de vida de jovem é altamente determinante para a saúde adulta. Estudos feitos em diversos lugares 
no mundo, inclusive no Brasil, apontam que o estilo de vida de crianças e adolescentes tem sido 
caracterizado por hábitos alimentares inadequados e baixos níveis de atividade física. Este trabalho, 
através da aplicação de questionários, teve por objetivo obter informações acerca do padrão alimentar e 
níveis de atividade física dos alunos do 5º ano da Escola Municipal Alto Independência, localizada no 
Município de Petrópolis, Rio de Janeiro. Os resultados indicam que os alunos têm apresentado hábitos 
alimentares inadequados e baixos níveis de atividade física. Sendo assim, é urgente a implementação de 
programas de intervenção que visem à promoção da saúde em estudantes. Através das aulas de educação 
física, foi realizado um trabalho pedagógico visando à promoção de saúde. As ações tinham como objetivo 
a conscientização acerca da importância de ter um estilo de vida ativo e saudável. Por meio de algumas 
atividades, tais como visita ao supermercado e exibição de documentários, foram construídos 
conhecimentos sobre alimentação saudável e benefícios da prática regular de atividade física.  

Palavras-chave: Estilo de vida. Estudantes. Atividade física. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Alto Independência. Supervisora: Fabiano Lange Salles. 
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A resistência dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental por novos 
conteúdos e suas expectativas nas aulas de Educação Física 

Sarah Aguiar Bandeira1 

A Educação Física Escolar passou por uma transição nos últimos anos para romper com um 
antigoparadigma voltado principalmente para o aspecto motor. Porém, há uma grande resistência por parte 
dos alunos para mudar essa visão ligada ao modelo tradicional. Com o intuito de buscar aumentar o 
interesse dos alunos por novos conteúdos, o objetivo desta pesquisa foi de investigar os motivos que levam 
a essa resistência nas aulas e desenvolver estratégias para aumentar o interesse dos alunos por aulas 
diferenciadas. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa, por meio da pesquisa-ação, utilizando 
questionários com perguntas abertas para diagnóstico e avaliação dos resultados. A pesquisa foi realizada 
com duas turmas, uma de 8º e outra de 9º ano em uma escola pública do Município de Belford Roxo/RJ. 
Os resultados mostram que a maioria dos alunos prefere os esportes tradicionais, e as turmas possuem 
diferenças de interesses. As intervenções aplicadas foram com base no planejamento participativo, 
buscando ouvir a opinião e um maior envolvimento dos alunos durante a escolha e o processo do ensino-
aprendizagem. Conclui-se que ao permitir que o aluno participe do processo de decisão do planejamento 

das aulas, possibilita uma maior autonomia, interesse e participação, aumentando o aproveitamento e 
tornando o conteúdo mais significativo.  

Palavras-chave: Educação física escolar. Novos conteúdos. Expectativa dos alunos.  

                                                           
1Instituição de origem:Escola Municipal Júlio César de Andrade Gonçalves. Supervisora:Claudia Maria de Luca. 
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Cantando também se aprende: as contribuições das canções no processo de 
alfabetização 

Neuzilene Ferreira Nascimento Burock1 

 

O presente trabalho apresenta ascontribuições e experiências de uma propostainterdisciplinar na 
alfabetização fazendo o uso de canções como recurso pedagógicoaoenvolveros educandosem situações 
prazerosas, contextualizadas e significativas que explorama construção do conhecimento e 
seudesenvolvimento integral. Foi desenvolvido na turma 101 da Escola Municipal Marechal Floriano 
Peixoto-situada no município de Duque de Caxias.Buscou-se responder as seguintes perguntas: Trazer a 
canção como instrumento de auxílio à alfabetização ajuda a desenvolver a sensibilidade, a criatividade, o 
raciocínio, a socialização, entre outros - fazendo com que as crianças aprendam com mais facilidade e 
ampliem seu conhecimento para além da escrita e leitura? É possível alfabetizar desenvolvendo um 
trabalho de forma interdisciplinar utilizando canções? A motivação para este trabalho surgiu de minha 
aspiraçãoem relação ànecessidade de realizar uma alfabetização que proporcionasse aos alunos 
aprenderem mais e de forma prazerosa e lúdica, bem como me distanciar de uma prática que inclui 
atividades repetitivas e mecânicas com o intuito de contribuir para uma aprendizagem expressiva 
aproveitando o contexto que já faz parte do interesse de meus alunos. Teve como objetivo tornar o processo 
de alfabetização mais aprazível e relevante, desenvolver o hábito de leitura e produção textual a partir de 
canções infantis como instrumento instigador e assim promover o desenvolvimento de capacidades 
necessárias à leitura com fluência e compreensão através da articulação de diferentes áreas do 
conhecimento no processo de alfabetização. Para a fundamentação desse trabalho destacamos alguns 
teóricos como: Soares (2010), Ferreiro (1996), Fazenda (2011), Freire (2007) e Sekeff (2006). A 
metodologia tem uma abordagem qualitativa com olhar interpretativo inspirada em alguns elementos da 
Pesquisa-ação. Foram geradas atividades tendo como ponto de partida as canções, contextualizando e 
contemplando de forma interdisciplinar conteúdos e conceitos, desenvolvendo aulas mais produtivas, 
cativantes, que despertaram o interesse dos alunos e ampliaram suas percepções do mundo que vivem, 
proporcionando-lhes maior autonomia, um novo olhar e um novo sentido para a leitura e escrita. Os 
educandos participaram de forma ativa nesse trabalho e sentiram-se parte do processo, no qual seus 
interesses, além de suas motivações e gostos por canções foram considerados e respeitados. Dessa 
forma, espero que este trabalho contribua para as discussões que existem sobre alfabetização e possa 
promover reflexões no campo educacional para que se tenham novos olhares para a educação e que 
colabore para um processo de ensino-aprendizagem mais significativo, prazeroso e lúdico para nossos 
alunos.  

Palavras-chave: Canção.Alfabetização.Ensino-aprendizagem.Interdisciplinaridade.Música. 

  

                                                           
1Instituição de origem: E. M. Marechal Floriano Peixoto –Duque de Caxias, RJ. Supervisora: Helen Silveira Jardim de 

Oliveira. 
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Educação financeira é coisa de criança: experiência em uma turma de 2° ano 

Nathalia Batista de Lima1 

Este trabalho consiste no produto acadêmico final do curso de Especialização de Docência em Educação 
Básica do Programa de Residência Docente – Colégio Pedro II e,se trata de uma pesquisa qualitativa, 
inspirada em elementos da Pesquisa-Ação, que visa contribuir para a reflexão dos alunos do 2° ano de 
escolaridade do Ensino Fundamental no que diz respeito ao valor material e não material dos objetos e das 
ações, corroborando uma tentativa interdisciplinar a partir dos interesses que as mesmas apresentam. O 
projeto de pesquisa foi desenvolvido na Escola Municipal Antônio Santiago, na rede municipal de 
Teresópolis – cujo IDEB é de referência na região. Apresento a diferença entre os conceitos de Educação 
Financeira e de Alfabetização Financeira para fundamentar as ações refletidas no cotidiano escolar. Foi 
realizada uma sequência didática inspirada em elementos da Pesquisa-Ação, portanto, obtendo a 
colaboração dos sujeitos da pesquisa. O trabalho traz a relevância de ter sido uma experiência incomum 
para aqueles alunos e, também, por não haver tantos trabalhos acadêmicos sobre Educação Financeira 
turmas de anos iniciais do Ensino Fundamental. O instrumento para a análise dos dados foi a observação 
participante dos fatos durante as importantes descobertas dos vinte e oito alunos envolvidos nesta 
pesquisa. Os resultados foram relevantes, levando as crianças a se sensibilizarem frente às questões 
financeiras e ao consumismo exagerado, também, a se identificarem como produtores de conhecimento 
em diversas áreas e, contudo, proporcionando uma tentativa de interdisciplinaridade escolar.  

Palavras-chaves: Educação financeira. Sistema monetário. Alfabetização financeira. Observação 

participante.   

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Antônio Santiago. Supervisora: Helen Silveira Jardim de Oliveira. 
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Experimentando caminhos e possibilidades com a leitura em uma turma de 
terceiro ano 

Jefferson Antonio da Silva Santos1 

Pesquisar e desenvolver atividades interdisciplinares procurando uma interlocução entre a leitura e os 
outros conhecimentos é um dos objetivos dessa pesquisa. Este trabalho tem como propósito mostrar os 
resultados obtidos através das diversas possibilidades de leitura realizadas em uma Escola Municipal no 
Rio de Janeiro. As atividades realizadas em sala de aula foram elaboradas e discutidas a partir do diálogo 
entre teoria e prática no Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II (PRD). A metodologia do 
trabalho buscou inspirações em ações pedagógicas interdisciplinares e no trabalho de investigativo dessas 
atividades de leitura em uma turma de terceiro ano. Os resultados da pesquisa mostram algumas 
mudanças na rotina da turma, a qual se tornou mais colaborativa no cotidiano e elevou o nível de 
participação dos alunos em momentos coletivos. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Leitura. Aprendizagem significativa. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Rubens Berardo- Rio de Janeiro/ RJ. Supervisora: Roberta Moore Pamplona. 
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Integração e/ou interdisciplinaridade: a proposta pedagógica da Secretaria de 
Educação de Duque de Caxias e a prática docente 

Manoela do Nascimento Morgado1 

O presente trabalho tem como objetivo a análiseteórico-práticados conceitos de integração e 
interdisciplinaridade apresentados pela proposta pedagógica da Secretaria de Educação da cidade de 
Duque de Caxias.Para alcançar tal objetivo, foi realizada uma sequência didática, a partir do gênero textual 
“receita culinária”,com uma turma do 4º ano do Ensino Fundamentalem uma escola municipal. Tal prática 
pedagógica levou em consideração as orientações do documento de referência da rede e possibilitou uma 
problematização teórica com os autores utilizados na proposta curricular para discutir os conceitos em 
questão –Santomé (1998) e Fazenda (2012). Como resultado, foi possível perceber as dificuldades 
conceituais e estruturais encontradas para a efetivação de um trabalho pedagógico integrado e/ou 
interdisciplinar, mas também, como essa metodologia é favorável para despertar o interesse do aluno pela 
escola e, além disso, possibilitar uma formação mais integrada e polissêmica.  

Palavras-chave: Integração. Interdisciplinaridade. Sequência didática. Gênero textual. 

  

                                                           
1Instituição de origem:Escola Municipal Marechal Floriano Peixoto. Supervisora:Luisa Azevedo Guedes. 
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ÁREA VIII–ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL        2016 

A ludicidade como estratégia pedagógica na construção de uma aprendizagem 
significativa de conceitos matemáticos 

Lorenna Raquel Carvalho Souza1 

O presente trabalho tem como objetivo a análise teórico-prática da ludicidade como estratégia pedagógica 
no ensino de alguns conceitos matemáticos visando à construção de uma aprendizagem significativa. Para 
alcançar tal objetivo, foi realizada uma gincana de atividades lúdicas. A prática foi desenvolvida com uma 
turma de segundo ano do ensino fundamental, na qual fui regente no ano de 2016 em uma escola da rede 
municipal da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Embasado por KISHIMOTO (2005), CARRAHER 
(2001), ROSA NETO (2010), entre outros, o grande desafio deste trabalho é buscar a construção de uma 
aprendizagem significativa através do lúdico, além de proporcionar um diálogo entre contexto 
extraescolar/escolar para entender e identificar a função social da matemática. Como resultado do 
processo observamos a compreensão dos alunos perante a leitura de mundo da matemática e dos 
conceitos trabalhados. 

Palavras-chave: Ludicidade. Aprendizagem significativa. Matemática. Estratégia pedagógica.   

                                                           
1Instituição de origem: E.M. Professora Dyla Sylvia de Sá – Rio de Janeiro/RJ. Supervisora: Luisa Azevedo Guedes. 
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ÁREA VIII–ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL        2016 

A participação dos alunos na sociedade: o trabalho com o tema cidadania em 
uma turma de quarto ano do ensino fundamental 

Aloana de Oliveira Pereira1 

O presente trabalho aborda o tema cidadania no âmbito escolar, entendendo a criança como sujeito de 
direitos que também deve ter atuação política, ou seja, que deve participar ativamente na sociedade. A 
pesquisa aconteceu na Escola Municipal Armando de Oliveira, em uma turma de quarto ano do ensino 
fundamental. O objetivo foi promover debates e reflexões sobre a inserção dos alunos no processo de 
construção de cidadania, estimulando-os à participação social crítica e ativa. Este produto final tem como 
base: Moura (2002), que encontra, na relação entre professor e aluno, interações que negociam 
significados; Pereira e Silva (2008), que ressaltam o desenvolvimento da ética e da cidadania na instituição 
escolar; e Zenaide (2003), que fala sobre os fenômenos da violência a partir dos conceitos ética e 
cidadania; além dos documentos legais (Lei 9394/96, Estatuto da Criança e do Adolescente, Diretrizes 
Curriculares Gerais para a Educação Básica) que defendem a formação para a cidadania. O documento 
“Ética e Cidadania: construindo valores na escola e na sociedade” (BRASIL, 2007) trouxe várias sugestões 
de eixos de trabalho para a elaboração de projetos didáticos com os alunos, abordando o tema cidadania. 
Essas sugestões inspiraram a sequência didática realizada. Inicialmente, sugeriu-se uma atividade de 
inserção das crianças no processo de pesquisa, com a leitura do “Verbo Ser”, de Carlos Drummond de 
Andrade, caracterizando o primeiro eixo; a seguir, o segundo eixo tratou da identificação da criança como 
sujeito de direitos, a partir da leitura e discussão do gibi da Turma da Mônica em “Estatuto da Criança e do 
Adolescente”; no eixo seguinte, a evidenciação da criança, os alunos produziram um Jornal Cidadão, além 
de teatro, jogral e coreografia para a música “Criança não trabalha, Criança dá trabalho”, como formas de 
realçar os direitos da criança e como eles são negados na sociedade. O quarto e último eixo visava à 
participação das crianças nas decisões sociais, a partir do livro “Se a Criança Governasse o Mundo”, de 
Marcelo Xavier (2009). Como uma das metas, tinha-se que as crianças fossem capazes de requerer os 
direitos existentes e lutar por outros que se façam necessários. O tema teve como evidência questões 
trazidas pela própria turma, cujos alunos demonstraram interesse em tratar da temática. Os alunos 
puderam conhecer seus direitos, entendendo a importância que tem cada pessoa para a sociedade, 
independente da fase de vida em que se encontra. Puderam também construir conhecimentos em relação 
aos direitos sociais.  

Palavras-chave: Cidadania. Participação. Ensino Fundamental. 

  

                                                           
1Instituição de origem: E. M. Armando de Oliveira – São João de Meriti/RJ. Supervisora: Helen Silveira Jardim de 

Oliveira. 



P á g i n a  | 399 

 

       

ÁREA VIII–ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL        2016 

Uma proposta de leitura e escrita significativa: “O autor escreve o que tá na 
cabeça” 

Karina Lima Brito1 

O presente trabalho pretende documentar os caminhos teórico-metodológicos percorridos e os resultados 
alcançados no processo de alfabetização da turma 1301, da qual, fui regente no ano de 2016 em uma 
escola da rede municipal da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Embasado por GERALDI (2003), 
KRAMER (2000) e SMOLKA (1988), o grande desafio deste trabalho é a busca por uma proposta de leitura 
e escrita significativas que foram construídas ao longo do processo em conjunto com os alunos. Como 
resultado do processo observamos a compreensão dos alunos de que o texto escrito é mais uma 
ferramenta de se comunicar com o outro, além da evolução dos alunos em suas hipóteses silábicas. 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Significado. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Presidente Salvador Allende –Prefeitura do Rio de Janeiro. Supervisora: Luisa Azevedo 

Guedes. 
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ÁREA VIII–ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL        2016 

O uso de diferentes recursos para discutir o bullying e o racismo em uma turma 
de primeiro ano 

Camilla Marques de Barros Oliveira1 

Este trabalho tem como propósito expor as atividades pensadas durante o Programa de Residência 
Docente (PRD) do Colégio Pedro II na área dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental desenvolvidas em 
uma turma de1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal do Rio de Janeiro. A turma, composta por 
26 alunos com idades entre 6 e 7 anos, funcionava em um turno único. As atividades realizadas ao longo 
do segundo semestre de 2016 com a turma 1104 tiveram como objetivo contribuir para a diminuição das 
práticas de bullying e racismo e por consequência diminuir as agressões físicas, uma vez que os conflitos 
se iniciavam através de agressões verbais e evoluíam para agressões físicas. As atividades também 
buscaram valorizar a cultura do povo negro e elevar a autoestima principalmente das alunas negras da 
turma. Para atingir tais objetivos, fez-se uso de recursos didáticos como a utilização de músicas, livros de 
histórias infantis, livros animados, slides mostrando a cultura do povo negro, giz de cera que busca se 
aproximar do tom de pele e apresentação de dança.  

Palavras-chave: Bullying. Racismo. Autoestima. Violência escolar.   

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Maestro Heitor Villa Lobos. Supervisora: Roberta Moore Pamplona. 
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ÁREA IX–EDUCAÇÃO INFANTIL            2016 

A estética na Educação Infantil: espaço de criação, significação e ressignificação 

Camila Antonia da Silva Santos1 

O presente trabalho busca mostrar a importância da valorização de uma estética na Educação Infantil 
voltada a aprimorar as potencialidades e descobertas das crianças, para isso é necessário um contexto 
educativo com práticas docentes ricas em estímulos e conscientes. Diante do atual panorama em que a 
Arte é coadjuvante de outras áreas de conhecimento, subjugada a passatempos e fins decorativos, é 
preciso concebê-la como meio de expressão e vivenciar o fazer artístico, valorizar mais o processo de 
criação do que o resultado final, desmistificar a arte como busca da perfeição. Arte é transformar, criar e 
reinterpretar o mundo. O trabalho tem como objetivos gerais: refletir de modo teórico e prático sobre a 
estética na Educação Infantil e valorizar as atividades realizadas pelas crianças. O presente trabalho 
aproxima-se das vertentes metodológicas do objeto de estudo inspiradas na pesquisa no/do/com o 
cotidiano, por propor a prática como lugar para desenvolver a teoria, e também da pesquisa-formação pelo 
fato do professor exercer o papel de pesquisador de sua prática. Dessa forma, essa pesquisa é de 
relevância para todos que atuam na Educação Infantil e possuem o objetivo de construir um trabalho em 
busca do desenvolvimento integral dacriança. Para isso, foram realizadas atividades sensibilizadoras que 
garantiram a autoria e criatividade da criança. As vivências e aprendizagens proporcionadas permitiram a 
construção de uma prática pedagógica consciente que articulasse arte, infância e estética, pautada na 
recusa da homogeneização e passividade, de forma a apreciar a criatividade das produções infantis.  

Palavras-chave: Estética. Educação Infantil. Arte e Infância. Desenho infantil. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Espaço de Desenvolvimento Infantil Eu Sou. Supervisora: Camila dos Anjos Barros. 
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ÁREA IX–EDUCAÇÃO INFANTIL            2016 

Escuta, diálogos e ação: transformando nossas práticas 

Renata Cristina Pereira1 

A presente pesquisa tem por objetivo demonstrar a importância do ato da escuta, dos diálogos e das 
diversas ações na educação infantil e como essas ações podem transformar a prática que muitas vezes 
encontra-se engessada. A observação foi desenvolvida no Programa de Residência Docente (PRD) do 
Colégio Pedro II, na Unidade de Realengo e teve como campo de prática a Creche Municipal Tempo de 
Aprender. Diante da realidade da Educação Infantil, onde a voz predominante é a do professor, ter um 
olhar e uma escuta atenta para as necessidades e falas da criança, pode tornar o ambiente escolar mais 
participativo, acolhedor e com um maior potencial do sucesso escolar. O presente trabalho tem uma 
perspectiva metodológica no método no/do/com o cotidiano, porque vivenciou a prática, buscou teorias 
para se referenciar e modificar e agregar essas teorias a novas práticas. Essa vivencia prática ocorreu no 
período de setembro a dezembro de 2016 e culminou no projeto “Todo dia é dia de bruxas e monstros”.  

Palavras-chave: Escuta. Prática. Rotina. Projeto. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Creche Municipal Tempo de Aprender. Supervisora: Camila dos Anjos Barros. 
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ÁREA IX–EDUCAÇÃO INFANTIL            2016 

Possibilitar e estimular a autonomia na Educação Infantil 

Jéssica Almeida Cordeiro1 

O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo promover uma articulação entre a teoria e a prática 
em um Espaço de Desenvolvimento Infantil da Prefeitura do Rio de Janeiro através do Programa de 
Residência Docente do Colégio Pedro II. A metodologia da qual esse trabalho se aproxima é a no/do/com 
o cotidiano, visto que a pesquisa parte das inquietações na prática, recorre a teoria e retorna a prática, 
promovendo um diálogo entre a teoria e a prática. O resultado do trabalho foi um ambiente planejado e 
reformulado para promover e valorizar a autonomia e as interações. Conclui-se que a maneira como se 
pensa e se encaminha as ações refletem muito dos conceitos que ainda persistem nas práticas cotidianas. 
Descontruir para reconstruir um novo olhar sobre a infância, a criança, suas necessidades e seus direitos.  

Palavras-chave: Autonomia. Educação Infantil. Possibilidades. Ambiente. 

  

                                                           
1Instituição de origem: EDI Leila Diniz. Supervisora: Camila dos Anjos Barros. 
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ÁREA IX–EDUCAÇÃO INFANTIL            2016 

Projeto batucadas: a importância da escuta e participação infantil 

Dionice Nascimento Oliveira Freire1 

Este trabalho aborda a pedagogia de projetos e a sua importância para o currículo da educação infantil. 
Trata da seriedade do olhar do professor para as crianças, da escuta atenta aos seus enunciados e sua 
efetiva participação em todas as etapas do projeto. Pretendo experimentar novas possibilidades para 
trabalhar as propostas curriculares de projetos na educação infantil. Para tal, observei, cotidianamente, o 
que interessava a turma de berçário em que atuava e, a partir desse desejo, comecei o trabalho de 
rascunhar o projeto da turma com as crianças e a construção das redes antecipatórias. Este trabalho está 
calcado nas abordagens discutidas sobre a pesquisa qualitativa, onde a coleta de dados foi feita a partir 
das observações diretas durante as idas ao Centro de Referência em Educação Infantil Realengo e na 
minha unidade escolar de origem, este trabalho se aproxima metodologicamente do objeto de estudo 
inspirado nas pesquisas no/do/com o cotidiano. Esta aproximação não se dá de forma rígida e pode abrir 
novos diálogos com outras abordagens metodológicas. Foi possível verificar um percurso carregado de 
riquezas e de participação infantil: o abandono das práticas antigas e do currículo por datas comemorativas, 
tão arraigado na educação infantil, que foi de suma importância para que as crianças pudessem se 
expressar de acordo com os seus anseios. Além da efetiva participação, as crianças se mostraram mais 
criativas e tiveram seu repertório cultural ampliado, através das propostas pedagógicas. 

Palavras-chave: Projetos. Participação infantil. Escuta docente. Currículo. Redesantecipatórias. 

  

                                                           
1Instituição de origem: EDI Professora Maria Cecília Ferreira. Supervisora: Camila dos Anjos Barros. 
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AREA I – MATEMÁTICA 2017 

Geometria espacial: uma experiência com sólidos geométricos em acrílico 

Thais Helena Faria Ferreira1 

Entender o processo de compreensão da geometria e como ele pode se tornar mais atraente aos olhos e 
coração do aprendiz é a ideia que permeia todo este trabalho. Fundamentando-se na Teoria de Van Hiele 
e na Teoria da Aprendizagem de Ausubel, utilizamos a metodologia da pesquisa-ação e a partir da 
experiência de trabalhar sólidos geométricos em acrílico, surgiram propostas a abordagens dos conceitos 
geométricos que a luz da Neurociência podem explicar a garantia de sucessos ou fracassos numa tentativa 
de prática pedagógica eficaz. 

Palavras-chave: Geometria Espacial. Sólidos em acrílico. Teoria Van Hiele. Teoria da Aprendizagem de 

Ausubel. Neurociência. Prática pedagógica. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Euclydes Paulo da Silva. Supervisor: Marcos José Machado da Costa. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA              2017 

Geometria experimental e sustentabilidade: uma proposta para a educação básica 
baseada em embalagens 

Nair da Conceição Pinto1 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma sequência de tarefas que abordem tópicos de geometria plana 
e espacial, a partir de embalagens, numa perspectiva investigativa por meio da geometria experimental, e 
conectada à sustentabilidade. As tarefas, de caráter lúdico, envolveram temas como áreas, volumes, 
planificações, operações com números inteiros e decimais e porcentagens. Foram aplicadas em uma 
Escola Pública Estadual de Xerém, Rio de Janeiro, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Busca-
se com as atividades mostrar que a partir do tema “embalagens” é possível explorar tópicos em matemática 
de forma articulada, discutindo questões de sustentabilidade, em especial a reutilização e reciclagem dos 
materiais. Os resultados obtidos apontam para uma rede de conhecimentos matemáticos produzidos nas 
tarefas; envolvimento e engajamento dos estudantes; conexões entre ideias matemáticas tais como 
porcentagens, medidas, números decimais, áreas e volumes aos temas de sustentabilidade, por meio de 
atividades geométricas; reflexões sobre reutilização de materiais como caixotes de feira.  

Palavras-chave: Geometria Experimental. Educação Básica. Embalagens. Sustentabilidade. Otimização. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Santo Antônio. Supervisor: Ivail Muniz Junior. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA              2017 

Consciência e representatividade afro-brasileira em um viés matemático na 
Educação Básica 

Luis Gustavo Marques Soares1 

Este projeto visa mostrar uma abordagem para o trabalho da representatividade afro-brasileira e o 
preconceito racial por meio do ensino da Matemática, nomeadamente da Estatística. Os alunos podem 
notar o meio em que interagem, analisá-lo criticamente e aplicar os conhecimentos matemáticos adquiridos. 
Para atingir os objetivos propostos, o trabalho se ateve em: fazer um estudo estatístico da escola quanto a 
etnia registrada na ficha de matrícula de cada aluno e comparar com a sua autorreferência; usar dados 
retirados da mídia referentes a casos de racismo para elaborar situações-problema de matemática; analisar 
estatisticamente a representatividade negra no entretenimento e consumo de informações dos alunos por 
meio de uma atividade orientada e dinamizar a “Semana da Consciência Negra” na escola, onde a maioria 
dos professores trabalham conteúdos sobre o tema de forma interdisciplinar, como uma culminância ao 
final do projeto. Destacam-se: o envolvimento de todos os alunos e profissionais da educação da escola, 
em que se notou grande interação e participação no projeto; um incentivo a uma visão crítica dos alunos 
quanto às questões raciais, para que as mesmas não sejam motivo de exclusão, de segregação, nem de 
diferenciação, e que o estudo da matemática pode contribuir também para tornar a escola menos desigual.  

Palavras-chave: Representatividade afro-brasileira. Estatística. Relações Étnico-racias. Consciência. 

Educação. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo. Supervisor: Liliana Manuela Gaspar Cerveira 

da Costa. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA              2017 

Construindo caixa de papel: aprendendo a Geometria do 7° Ano 

Marciel Santiago Costa1 

Sabemos que existe uma dificuldade, por partes dos alunos, em entenderem os processos de 
transformação das unidades de medidas. Assim, achamos oportuno buscar alternativas para apresentar 
tal conteúdo aos alunos do 7º ano, anos finais do ensino fundamental. Este trabalho é uma tentativa de 
apresentar o ensino de geometria do 7° ano por meio da construção de caixa de papel com folhas A4. O 
estudo foi desenvolvido no Centro Educacional Municipal Professora Marli Capp, escola do município de 
Cabo Frio/RJ. Nosso embasamento está fortemente relacionado com as recomendações dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), Base Nacional Comum Curricular (BNC) e com o trabalho de Luiz Márcio 
Imenes (1987). Como metodologia, apropriamo-nos da pesquisa-ação conforme exposto por David Tripp 
(2005). Foram observados logo no início do trabalho as dificuldades na execução das tarefas, 
principalmente, quanto ao uso adequado da régua para traçarem retas e efetuarem as medições, mas no 
decorrer das atividades, até a última, parecem terem sido amenizadas. A atividade mostrou-se atrativa para 
os alunos que geralmente não participam das aulas pois se apresentaram com uma postura ativa, 
observando assim, um certo empenhando. Além disso, os alunos que tiveram maior zelo, fizeram os 
cálculos e demostraram uma boa compreensão sobre as unidades de medidas, em destaque, as unidades 
de volume. Com isso, acreditamos e esperamos que a longo prazo essas atividades possam incidirem 
benefícios na vida escolar desses alunos.  

Palavras-chave: Geometria experimental. Unidades de medidas. Ensino.

  

                                                           
1Instituição de origem: Centro Educacional Municipal Professora Marli Capp/Cabo Frio. Supervisor: Marcos José 

Machado da Costa. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA              2017 

Um laboratório de Ciências com a inclusão da Matemática 

Claudia Aparecida Santos Alves1 

Este trabalho apresenta as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de matemática numa escola 
da rede municipal do Rio de Janeiro. Propõe o uso de materiais manipuláveis e jogos, construídos pelos 
alunos, para a aprendizagem de Matemática, num laboratório que originalmente era utilizado apenas pelos 
professores de Ciências. Comprova a possibilidade de utilização do laboratório para o ensino de 
Matemática e outras ciências, como espaço multidisciplinar. Defende o uso do computador, dos softwares 
e da internet no ensino de matemática. Retrata a apropriação do conhecimento através do uso de materiais 
manipuláveis na dedução e verificação de conceitos matemáticos, como também aponta o uso da 
calculadora como recurso para atividades de aprendizagem no laboratório. É fundamentado por uma 
pesquisa bibliográfica, além da aplicação de atividades de matemática com esses materiais em turmas de 
nono e sétimo anos do ensino fundamental, no segundo semestre de 2017.  

Palavras-chave: Material manipulável. Laboratório para ensino de Matemática. Laboratório 

multidisciplinar. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Pastor Miranda Pinto. Supervisora: Liliana Manuela Gaspar Cerveira da Costa. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA              2017 

Planejamento financeiro e orçamento doméstico em ambientes de educação 
financeira escolar: uma experiência em design de tarefas para o Ensino Médio 

Michela Rodrigues de Souza Monteiro Santana1 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um conjunto de tarefas que abordam questões sobre o 
orçamento doméstico (perspectiva do diagnóstico) e planejamento financeiro (perspectiva de um plano de 
ações), envolvendo situações do cotidiano que culminem com análises e tomada de decisão. Para o 
desenho das tarefas, inicialmente pensadas para o ensino médio, utilizamos a concepção de Educação 
Financeira Escolar (EFE) e de Ambientes de Educação Financeira Escolar (AEFE) de Muniz (2016) e o 
Modelo dos Campos Semânticos (LINS, 1999; 2012). Na etapa de validação, aplicamos as atividades com 
alunos do ensino médio do Colégio Estadual Leopoldo Américo Miguez de Melo, e apresentamos uma 
análise sintética dos significados produzidos pelos estudantes. Os resultados obtidos apontam para uma 
adequação das tarefas à realidade dos alunos a partir da identificação de suas experiências financeiras 
familiares com as descritas nas tarefas; para uma construção crítica sobre a importância do orçamento e 
do planejamento financeiro, apresentando soluções que, em alguns casos, retiravam seus próprios 
benefícios, ao se colocarem no lugar das personagens das tarefas; para a construção de ideias referentes 
às suas atitudes de consumo, das decisões tomadas, das escolhas de prioridades, e da adequação do 
consumo à renda da família em cada situação apresentada.  

Palavras-chave: Planejamento financeiro. Orçamento doméstico. Ambientes de Educação Financeira 

Escolar. Tomada de decisão. Campos Semânticos.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Leopoldo Américo Miguez de Melo. Supervisora: Ivail Muniz Junior. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA              2017 

Otimização discreta com grafos no Ensino Médio 

Vanessa Henriques Borges1 

Este trabalho apresenta uma proposta pedagógica com nove atividades voltadas para o Ensino Médio. Tais 
atividades apresentam um possível desenho de como trabalhar Teoria de Grafos aliada a otimização 
combinatória de maneira intuitiva e fácil. Este tema é relevante, pois faz parte do conteúdo programático 
do ensino secundário em países tais como Portugal, Espanha, França e Argentina. E um dos objetivos dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais é desenvolver no aluno a habilidade de resolver problemas. Esta 
temática se enquadra nesse objetivo. A contribuição deste trabalho é que as pesquisas nessa área são 
escassas, além de que o trabalho mostra não só os pontos positivos, mas também o que não deu certo e 
possíveis críticas para melhoria em futuras aplicações das atividades. Os alunos também tiveram a 
oportunidade de terem acesso a esse tipo de conhecimento. Além disso, este Produto Final é um convite 
à reflexão do leitor sobre esta temática no Ensino Médio e a sua importância em ser trabalhada como 
facilitador no raciocínio lógico e na resolução de problemas cotidianos de maneira intuitiva e sem a 
memorização de fórmulas sem significado.  

Palavras-chave: Teoria de Grafos. Problemas de Otimização. Ensino Médio. Proposta pedagógica. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Prado Junior. Supervisora: Ivail Muniz Junior. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA              2017 

Tomada de decisão e psicologia econômica em ambientes de educação financeira 
escolar: uma investigação com alunos de ensino médio nas aulas de matemática 

financeira 

Daiana Nascimento Santos da Silva1 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um conjunto de tarefas didáticas que abordam situações 
financeiras relacionadas à matemática financeira e à tomada de decisão, com alunos de ensino médio nas 
aulas de matemática. As tarefas foram desenhadas a partir de noções da matemática financeira de 
Morgado (2001), de estudos da Psicologia Econômica, em especial o efeito de ancoragem de Kahneman 
e Tversky (1974), e da concepção de Educação Financeira Escolar (EFE) e Ambientes de Educação 
Financeira Escolar (AEFE) de Muniz (2016). Na etapa de validação, aplicamos as tarefas com alunos do 
ensino médio do Colégio Estadual Melchiades Picanço em duas fases, sendo a primeira fase com questões 
básicas relacionadas à matemática financeira escolar e a segunda fase com situações financeiras 
envolvendo a tomada de decisão e o efeito de ancoragem. Os resultados dessa investigação curta apontam 
que as tarefas realizadas produziram interesse, maior frequência e colaboração entre os alunos; 
contribuíram para a aprendizagem de algumas noções básicas de matemática financeira; convidaram à 
reflexão sobre as decisões tomadas, e sua conexão com a matemática que estavam aprendendo; 
convidaram à reflexão sobre suas próprias atitudes de consumo ao identificarem suas experiências de 
consumo com as apresentadas nas tarefas; contribuíram para a compreensão de como algumas 
estratégias do mercado são intencionalmente feitas a partir do viés da ancoragem para gerar desejos e 
percepções sobre preços e influenciar as decisões dos consumidores, permitindo que os estudantes 
vissem, segundo eles, “as propostas com outros olhos”. 

Palavras-chave: Educação financeira. Matemática financeira. Tomada de decisão. Ancoragem. Ambientes 

de educação financeira escolar.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Melchiades Picanço. Supervisora: Ivail Muniz Junior. 
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ÁREA I–MATEMÁTICA              2017 

O uso do celular como ferramenta do ensino de Matemática 

Adriano Araújo Nascimento1 

 

A constante necessidade de desenvolver novas metodologias de ensino é fundamental para tornar as aulas 
mais prazerosas. Atualmente são inúmeras as ferramentas de ensino que utilizam novas tecnologias como 
suporte ao ensino. Dentre elas está o uso de aplicativos de celular, que está na rotina dos estudantes. São 
diversos os aplicativos de celular que podem auxiliar os alunos na construção de conceitos, bem como na 
constatação de elementos teóricos de sua aprendizagem. Os aparelhos de celular são excelentes 
ferramentas de ensino, visto que muitas escolas não possuem laboratórios adequados para a utilização de 
novas tecnologias. Esse trabalho de pesquisa teve por objetivo mostrar aos alunos de turmas do 9° ano, 
de uma escola municipal no bairro de Marechal Hermes / RJ, dois aplicativos de celular que permitem a 
aprendizagem de conceitos estudados nessa série: o GeoGebra e o Transferidor. O trabalho foi 
desenvolvido em dois momentos, o primeiro através do modo tradicional de apresentação dos conceitos e 
o segundo utilizando o celular como ferramenta de aprendizagem. No caso da utilização do GeoGebra, 
aplicativo que possui diversos recursos para o ensino de Álgebra e Geometria, em segundos os alunos 
construíram diversos gráficos de funções e puderam constatar as particularidades das funções por meio 
de estudo dirigido. Já na utilização do aplicativo transferidor, os alunos utilizaram os conhecimentos de 
Trigonometria para fazer medições em situações simuladas no espaço físico da sala de aula. Ao final da 
pesquisa, verificou-se que os estudantes aprovaram a utilização desses recursos, concordando com a 
facilitação na compreensão dos conceitos estudados inicialmente.  

Palavras-chave: Tecnologias. Aplicativos. Celular. Ensino.   

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Irineu Marinho/SME-RJ. Supervisor: Marcos José Machado da Costa. 



P á g i n a  | 415 

 

       

ÁREA II – BIOLOGIA 2017 

Ensino da estrutura da molécula DNA e de sua replicação com o uso de aula 
teórica e de aula prática 

Viviane Duarte Silva1 

O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tema presente na sociedade de diversas maneiras e abordar esse 
assunto nas aulas de Biologia do Ensino Médio é fundamental. Por se tratar de uma molécula, portanto 
substância de nível microscópico, um possível melhor método de ensino desse tema, assim como o de 
outros temas inseridos na biologia molecular, envolve grande debate. Parte dessa discussão aborda a 
questão da eficácia das metodologias de aulas teóricas e de aulas práticas no ensino da biologia molecular. 
No âmbito desse debate, nesse trabalho foi desenvolvida uma atividade prática, denominada simulação da 
formação da molécula DNA, e uma aula teórica sobre o mesmo tema, aplicadas em três turmas do 1º ano 
do Ensino Médio regular do Colégio Estadual Deputado Pedro Fernandes. Para examinar a adequação 
das duas diferentes metodologias no ensino da estrutura da molécula DNA, foi analisada a pertinência da 
referida atividade prática como complemento da aula teórica, essencialmente expositiva, através dos 
resultados obtidos nas avaliações realizadas após a aplicação de ambas as metodologias. Foi verificado 
que a aula prática atuou, em geral, como complemento satisfatório à aula teórica. Além disso, verificou-se 
que a aula teórica também demonstrou ser apropriada no ensino da estrutura da molécula DNA.  

Palavras-chave: Aula teórica. Atividade prática. Ensino de biologia molecular. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Deputado Pedro Fernandes. Supervisora: Denise Maria Mano Pessoa. 
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ÁREA II–BIOLOGIA              2017 

Produção de recursos didáticos para o ensino de botânica no contexto do ensino 
inclusivo 

Pedro Henrique da Rosa Lima1 

Historicamente, o ensino de Botânica sempre foi um desafio e muitos professores possuem dificuldades 
em lecioná-la, sendoqueisso se agrava ainda mais quando se pensa na educação inclusiva e no ensino de 
alunos com necessidades educacionais especiais. Visando esse desafio,foram elaborados materiais 
didáticos táteis que compõem os principais órgãos das plantas, que são as folhas, a raiz, o caule e a flor. 
Esses materiais foram elaborados com o intuito de permitir a inclusão de alunos com deficiência visual na 
aula de Botânica, objetivando a promoção da aprendizagem de conteúdos de organografia e morfologia 
vegetal no contexto daEducação Inclusiva.Os materiais produzidos foram um livro de folhas, que aborda 
as principais características das folhas, e modelos de raiz, caule e flor, todos utilizando, em grande parte, 
materiais recicláveis e de fácil aquisição. Também foram elaborados questionários, um sobre o conteúdo 
de morfologia vegetal, que foi aplicado antes e depois da apresentação dos materiais didáticos táteis, eo 
outro sobre a qualidade do material didático, que foi aplicado após a apresentação dos materiais. O 
resultado da aplicação dos recursos didáticos foi positivo, pois após o material didático ter sido 
apresentado, os alunos acertaram mais questões no questionário sobre morfologia vegetal. Eles também 
fizeram críticas positivas no questionário sobre a qualidade do material didático, avaliando o material como 
muito bom/excelente e fazendo comentários positivos a respeito do mesmo. Com esse projeto, espera-
sealcançar maior visibilidade para os professores ganharem interesse na produção de recursos didáticos 
como os modelos didáticos táteis utilizados no mesmo. 

Palavras-chave: Educação inclusiva.Botânica.Modelos Didáticos. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Ricarda Leon. Supervisora: Roberto Irineu da Silva. 
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ÁREA III – LINGUA PORTUGUESA 2017 

A crônica como base de um trabalho de leitura e escrita 

Camila dos Santos Rodrigues1 

O presente trabalho faz o relato de atividades de leitura e escrita a partir do gênero crônica. O 
desenvolvimento desta pesquisa surgiu da constatação da resistência de alunos de uma turma de nono 
ano em ler e em produzir textos. A partir de atividades lúdicas, foram criadas estratégias para incentivar os 
alunos a fazerem uma leitura significativa que os levasse a produzir textos. Objetivou-se com o 
desenvolvimento do projeto adquirissem da compreensão leitora dos alunos e a posterior habilidade de 
uma escrita de um texto coerente com informatividade. Os resultados obtidos foram satisfatórios e 
permitiram romper as barreiras impostas pelos alunos a qualquer atividade que exigisse a leitura e a escrita.  

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Crônica. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Professora Roseni dos Santos Silva. Supervisora: Aira Suzana Ribeiro Martins. 
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ÁREA III–LINGUA PORTUGUESA             2017 

Literatura, câmera, ação! um novo olhar sobre um conto Machadiano através do 
celular 

Rosana Rodrigues Massena1 

O presente trabalho trata de uma atividade de produção de um curta-metragem, a partir da leitura de um 
conto, com uso do aparelho celular. Foi feito com uma turma de alunos do primeiro ano do ensino médio 
da Escola Estadual Marechal João Baptista de Mattos, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio 
de Janeiro. Para o desenvolvimento da atividade, a turma foi dividida em grupos e os alunos foram 
orientados a executar o trabalho por áreas, sendo elas: escrita, atuação, filmagem, maquiagem, figurino e 
cenário, conforme sua escolha. A dois dos alunos foi incumbida a tarefa de atuarem como coordenadores 
do processo. Eles tiveram que ajudar na organização das etapas a fim de que o prazo fosse cumprido da 
melhor forma possível. O prazo dado foi de um mês. Foi ainda solicitado que os alunos fizessem a gravação 
com o uso do celular e que pesquisassem formas de editar o vídeo na internet, por meio de programas 
e/ou aplicativos. Dessa forma, o estudo em questão procurou aliar o uso da tecnologia ao ensino dos 
gêneros conto e peça teatral, assim como promover a leitura e a autonomia dos alunos. Portanto, o trabalho 
servirá como exemplo de atividade que alia tecnologia a conteúdos tradicionais, como forma de tornar o 
processo de ensino-aprendizagem mais interessante e eficaz, que pode ser desenvolvida por professores 
de diferentes segmentos, como forma de fomentar o interesse pela leitura através da vivência da história 
selecionada e do uso do aparelho celular.  

Palavras-chave: Conto. Curta-metragem. Celular. Leitura. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Marechal João Baptista de Mattos. Supervisora: Marta Rodrigues. 
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ÁREA III–LINGUA PORTUGUESA             2017 

O mal-estar da professora na escola básica 

Ana Letícia Pires Leal Câmara1 

Este trabalho parte de uma situação vivida pela própria autora em meados de 2017: a rescisão de seu 
contrato de trabalho como professora de uma rede municipal fluminense. Constrói-se uma narrativa sobre 
o período de aulas, apresentando uma seleção de produções textuais de alunos de sexto ano. Reflete-se, 
assim, a respeito da formação do leitor na escola básica hoje, questionando-se a viabilidade dessa 
formação, num ambiente gerador de mal-estar para todos.  

Palavras-chave: Relação professor-aluno. Formação do leitor. Mal-estar. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Manoel da Silveira Medeiros Sobrinho. Supervisora: Marta Rodrigues. 
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ÁREA III–LINGUA PORTUGUESA             2017 

Palavras cruzadas e morfologia derivacional 

Felipe de Andrade Constancio1 

O ensino de gramática tem recebido acusações e proposições no âmbito da escola básica. Na esteira das 
acusações, aponta-se a ineficiência das horas diárias perdidas com exercícios de reconhecimento e 
classificação das classes de palavras e funções sintáticas. Na esfera das proposições, o que se espera, 
geralmente, é que o ensino de gramática seja visto em interface, em diálogo com as intervenções dos 
significados e dos usos da língua. Este trabalho não parte das acusações, mas das possíveis propostas 
que têm arejado o domínio da investigação gramatical seja no seio da universidade seja no território da 
escola básica, para propor uma aplicação mais produtiva do conhecimento milenar da gramática. O ponto 
de partida é a análise do currículo mínimo comum elaborado para as escolas da Secretaria de Estado de 
Educação do Rio de Janeiro. Nesse documento, sobretudo no que se refere à abordagem do ensino de 
gramática no 1º ano do Ensino Médio, sugere-se que haja um tratamento mais específico com os processos 
de formação de palavras para aquela série, mas não são postos os meios para que haja uma depreensão 
mais lúdica desse conteúdo. Observada essa falha, propõe-se aqui que o estudo dos processos de 
formação de palavras seja ancorado na resolução de jogos, uma vez que esse tipo de estratégia 
pedagógica pode acionar o processo de aprendizagem por via das múltiplas inteligências. Em vez de 
resolver apenas exercícios de reconhecimento e classificação de prefixos e sufixos, os alunos do 1º ano 
foram convidados à resolução de palavras cruzadas, e essa iniciativa trouxe os seguintes resultados: i) a 
compreensão de que aprender pelo desafio sedimenta conhecimentos; ii) adoção de uma postura mais 
reflexiva frente às categorias gramaticais.  

Palavras-chave: Ensino de gramática. Morfologia. Jogos. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Dom Adriano Hipólito. Supervisora: Márcio Vinícius do Rosário Hilário. 
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ÁREA III–LINGUA PORTUGUESA             2017 

Uma prática de aula: a parceria interdisciplinar por meio da abordagem do léxico 

Leila de Souza Marins1 

O baixo rendimento de turmas do 7º e 8º anos de duas escolas municipais de Nova Iguaçu, incitou-nos a 
buscar uma maneira de a disciplina Incentivo à Leitura e Produção Textual – ILPT, oferecida nessa rede, 
contribuir em sua prática com ações que levassem à melhoria desse quadro. Durante os três últimos meses 
do 1º semestre do ano letivo de 2016, constatou-se que uma das causas desse cenário estava na falta de 
compreensão do que era lido gerando desinteresse das turmas pela maior parte do que era trabalhado em 
sala de aula. Ao usar as marcas de conteúdo deixadas no quadro por professores de outras áreas de 
conhecimento, observamos que elas serviam de objeto de provocação para pequenas discussões sobre o 
sentido e os significados de conceitos e termos. O movimento foi positivo e expressou-se em uma maior 
participação dos alunos, inclusive com feedback em outras aulas. Por meio da abordagem do léxico, o 
resultado satisfatório dessa prática experimental foi articulado e incluído às aulas e atividades de ILPT. 
Nosso trabalho apresenta um relato das ações desenvolvidas em sala de aula, apoiadas no estudo do 
léxico em uma perspectiva interdisciplinar, com vistas à melhoria da aprendizagem a partir do 
fortalecimento das habilidades de leitura e de compreensão do sentido do texto em diferentes disciplinas.  

Palavras-chave: Léxico. Interesse. Interdisciplinaridade. Aprendizagem.   

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Municipalizado 071 – Maximiano Ribeiro da Silva e Escola Municipal Governador Leonel 

de Moura Brizola. Supervisora: Aira Suzana Ribeiro Martins. 
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ÁREA III–LINGUA PORTUGUESA             2017 

Preconceito linguístico: a escola tem? 

Valdinei de Castro1 

O presente trabalho se justifica por promover a reflexão e análise sobre a importância da comunicação 
verbal e de suas implicações didático-pedagógicas, pois a linguagem verbal, tanto voltada para a oralidade 
quanto para a escrita, representa toda a experiência do ser humano na vida social. Partindo do pressuposto 
de que a capacidade de comunicação não precisa ser ensinada, sendo esta inerente ao ser humano, por 
meio desta pesquisa, procurou-se mostrar esse fato aos alunos que se sentem estigmatizados diante da 
língua imposta pela escola, tendo em vista que, muitas vezes, tal instituição procura prestigiar uma língua 
elitizada, menosprezando a língua na forma em que é usada pelos discentes. Discutem-se aqui os métodos 
e livros tradicionais utilizados pelos professores em sala de aula e propõe-se uma quebra nos paradigmas 
obsoletos, mostrando que a língua pode ser utilizada em vários contextos sociais. Como resultado, foi 
possível observar através das atividades realizadas que os alunos compreenderam que é preciso adequar 
a língua às diferentes situações de uso e que há diferenças entre a modalidade oral e escrita. 

Palavras-chave: Língua materna. Norma culta. Variabilidade linguística. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Estadual Professor Roberto Lyra. Supervisora: Glayci Kelli Reis da Silva Xavier. 
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ÁREA III–LINGUA PORTUGUESA             2017 

Refletindo sobre multi e interculturalidade, patrimônio e pertencimento: a 
transformação pela palavra escrita 

Carolina Morais Alarcão Ferreira1 

O presente trabalho tem o objetivo de descrever as estratégias e o processo de práticas em aulas de 
Literatura e Língua Portuguesa no Colégio Estadual São José, situado na área rural do Rio de Janeiro -
Cachoeiras de Macacu, pertencente à regional estadual Serrana II -a partir da necessidade de 
disseminação de culturas para o entendimento de literaturas africanas.  Houve a necessidade de se 
construir primeiramente o conceito de tolerância e respeito dentro da escolaem relação às diferentes 
culturas, para que os alunos pudessem refletir e fazer parte de uma transformação por meio de textos que 
tratam da diversidade cultural semas barreiras do preconceito, visto que a localidade se encontraembutida 
em um modelo padrão de religiosidade protestante. Foram utilizados projetos interdisciplinares para que 
os estudantes buscassem a identidade por meio de datas comemorativas, ocasiões em que poderiam se 
apropriar da identidade afro-brasileira na história antropológica, nos grandes líderes, na alimentação, na 
música, no estilo de vida, na língua. O produto do projeto traztextos elaborados em variadas linguagens, 
como músicas e poemas, fruto de pesquisados alunos e apresentadosno dia da culminância do projeto. 

Palavras-chave: Culturas. Interculturalidade. Tolerância. Práticas pedagógicas. Patrimônio. 

Pertencimento.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual São José. Supervisora: Aira Suzana Ribeiro Martins. 
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ÁREA IV – GEOGRAFIA 2017 

Minha Geografia: Sistema de Informação Geográfica (SIG) e a construção do 

conhecimento geográfico no ensino básico 

Edmar Aliciano Magalhães Barroso1 

O objetivo central deste trabalho foi testar uma prática docente que contribua para que o aluno construa a 
sua própria Geografia. Possibilitar que os estudantes possam de forma proativa registrar e classificar a 
paisagem em que vivem, os lugares com os quais se conectam e reconhecer o seu espaço geográfico. A 
pesquisa não ficou restrita à prática docente, mas buscou diagnosticar o quanto o aluno percebe o seu 
espaço vivido, isto é, diante da geografia aprendida na escola, em que medida ele a percebe em sua vida. 
O diagnóstico avançou no sentido de identificar um preparo prévio do aluno para a sua atuação como 
protagonista doprocesso de Inclusão Geográfica. Assim o processo metodológico partiu de uma revisão 
deliteratura, preparo e aplicação da prática docente, análise qualitativa global e do mapeamentorealizado 
pelos alunos. Os alunos que registraram e classificaram a paisagem em que vivem,os lugares com os quais 
se conectam e reconheceram o seu espaço geográfico deram um passoimportante para a construção de 
sua Geografia. A experiência como um todo foiextremamente positiva, pois colheu elementos importantes 
que trazem dados para aperfeiçoara prática docente. Neste sentido espera-se que, se executando a prática 
com osaperfeiçoamentos, seja possível um desenvolvimento mais amplo nas turmas quanto aInclusão 
Digital, Geográfica e Social para os alunos da educação básica. 

Palavras-chave: Educação proativa. Sistema de Informação Geográfica. Ensino deGeografia. Inclusão 

Geográfica. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP 055 – João Gregório Galindo – Angra dos Reis. Supervisora: Carolina Lima Vilela. 
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ÁREA IV–GEOGRAFIA              2017 

Mapa colaborativo de cultura e lazer de Bangu (RJ): uma experiência em sala de 
aula com tecnologia aplicada à cartografia 

Anna Luíza Gaudini de Oliveira1 

O trabalho discorre sobre a experiência de confecção de um mapa colaborativo de cultura e lazer do bairro 
de Bangu com os alunos, em sala de aula, utilizando seu conhecimento territorial para o registro de 
informações. Seu objetivo é aproximar o conteúdo escolar da realidade do aluno, utilizando a cartografia 
aliada a recursos tecnológicos. Além disso, o mapeamento da oferta de cultura e lazer em um bairro 
periférico possibilita um aumento na sensação de pertencimento e na autoestima dos moradores, ao 
ressaltar os aspectos positivos do local onde vivem. Realizamos uma série de atividades em sala de aula 
com os alunos: inicialmente para familiarizá-los aos mapas e às ferramentas virtuais, incentivá-los a 
reconhecer o território por meio destas ferramentas e, posteriormente, para a inserção de dados no mapa. 
Durante o processo de confecção do mapa, os alunos se mostraram bastante interessados, mais motivados 
do que de costume, ao perceber que seu conhecimento territorial foi reconhecido e valorizado. Neste 
processo, trouxeram para a sala de aula muitas informações sobre o seu dia-a-dia e trocaram com os 
colegas experiências e vivências. Além disso, foi possível compreender melhor sua percepção do espaço 
e a forma como se apropriam dele, ao conhecer melhor seus hábitos e os locais que frequentam em seu 
tempo livre. Também pudemos discutir com os alunos os aspectos que poderiam melhorar, como o 
aumento na diversidade dos aparelhos de cultura e lazer e a manutenção dos já existentes. Por fim, a 
exibição do mapa de cultura e lazer no pátio da escola trouxe aos alunos uma experiência, segundo eles, 
diferente: reconhecer em um mapa, informações sobre seu cotidiano que mostravam uma faceta positiva 
do bairro. 

Palavras-chave: Mapa colaborativo. Cartografia Escolar. Cultura e Lazer. Bangu. Recursos Tecnológicos. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Supervisor: Demian Garcia Castro. 
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ÁREA IV – HISTÓRIA 2017 

Agentes da história: a arte enquanto caminho 

Marcella Lima Ribeiro1 

Neste trabalho propôs-se aos alunos da 2ª série do Ensino Médio a elaboração de uma exposição ao fim 
do 4º bimestre, com fotografias realizadas por eles, que expressassem a identidade de cada um. Além 
disso, foi proposto que selecionassem pinturas do século XIX do Brasil, que, na opinião deles, retratassem 
também a identidade do país. O trabalho com este conceito esteve aliado ao conteúdo de identidade 
nacional e Brasil no século XIX. Iniciado no 3º bimestre, com a realização das fotografias, a atividade se 
estendeu para o 4º bimestre, no qual os alunos selecionaram pinturas do século XIX do Brasil para 
apresentarem em sala, com uma ficha de informações previamente preparada pela professora. A escolha 
por uma expressão artística ocorreu pelo fato de se considerar esta uma atividade na qual os alunos não 
estariam preocupados com erros e acertos, embora tenham seguido orientações específicas para as 
fotografias e a organização da exposição. Pautados na Abordagem Triangular proposta por Ana Mae 
Barbosa, os alunos se dedicaram a observar obras de arte, contextualizar produções do período estudado 
e a produzirem arte por meio de fotografias. A participação intensa dos alunos indicou o modo pelo qual a 
oportunidade de se expressarem em sala ressignificando o conteúdo trabalhado a partir de suas próprias 
experiências, tal qual Paulo Freire propunha, é necessário para que o ambiente escolar seja um espaço de 
trocas e não de imposições de atividades com as quais o aluno não consegue dialogar com o professor e 
com os outros colegas.  

Palavras-chave: Arte-educação. Fotografias. Identidade. Brasil no século XIX.   

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Bangu. Supervisor: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida. 
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ÁREA V – SOCIOLOGIA 2017 

Cultura, identidade e diversidade: uma análise sobre a percepção dos alunos do 
primeiro ano do Ensino Médio 

Camila Borges Lessa1 

Este trabalho apresenta uma pesquisa ação realizada no Colégio Estadual Miguel Couto no ano de 2017. 
Foi feito um trabalho durante cinco aulas sobre Cultura, Identidade e Diversidade, com poema, música e 
trabalho em grupo com o intuito de ampliar a construção do homem enquanto ser social, perceber a 
formação das identidades individuais e coletivas e relativizar as diferenças culturais, entendendo a 
diversidade e a necessidade do respeito às diferenças.  

Palavras-chave: Educação. Sociologia. Identidade. Diversidade. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Miguel Couto. Supervisor: Afrânio Silva. 
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ÁREA V–SOCIOLOGIA 2017             2017 

Da diferença à desigualdade: investigando expressões de gênero e sexualidades 
lésbicas entre estudantes do Ensino Médio 

Melina Aurora Terra Ferreira1 

A presente pesquisa lança mão do método de pesquisa narrativa para investigar os processos de exclusão 
e de silenciamento sofridos por estudantes LGBTQI+ dentro de uma escola pública, onde se pode perceber 
a representatividade da identidade lésbica. Através da narrativa de certas experiências, objetivamos dar 
visibilidade às suas identidades, à forma como se enxergam e convivem dentro do espaço escolar 
pesquisado. Verificamos a existência de táticas de resistência às práticas institucionais de exclusão, sendo 
necessário relatar algumas destas práticas, a fim de evidenciar como são negadoras do direito à diferença 
e produtoras de desigualdade e segregação. Constatamos, na expressão dos afetos de estudantes não-
heterossexuais, maior incidência de controle por parte dos agentes escolares; e na reivindicação do direito 
à expressão do afeto e ao reconhecimento de suas sexualidades, dentro do espaço escolar, o 
protagonismo das estudantes lésbicas.  

Palavras-chave: Escola Básica. Exclusão. Gênero e Sexualidade. Lesbianidade. Identidade e Diferença. 

  

                                                           
1Instituição de origem:SEEDUC. Supervisor:Marcelo Araújo. 
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ÁREA V–SOCIOLOGIA 2017             2017 

Gênero, diversidade sexual e ensino: conflitos, desafios e soluções 

Mariana Moreira da Fonseca Nolte1 

Neste trabalho, realizou-se uma análise de situações de conflito que envolvem desigualdades de gênero e 
de orientação sexual, a partir do ponto de vista de profissionais de Educação Básica, em uma unidade 
escolar localizada no município de São Gonçalo (RJ). Pretendeu-se compreender, a partir de uma pesquisa 
qualitativa, as estratégias e as dificuldades teóricas, metodológicas e institucionais vividas por professoras 
na mediação de tais conflitos. Dentre os resultados, foi possível identificar a existência de uma percepção 
seletiva da escola como sujeito de produção das desigualdades de gênero e de orientação sexual, que 
oscila entre um papel de neutralidade, quando se refere a trajetórias de fracasso escolar, e um papel ativo, 
quando se refere a trajetórias de sucesso escolar e da resolução de conflitos. Nesse sentido, o trabalho 
aponta para a importância de desvelar o papel da escola na reprodução de preconceitos e de fomentar 
propostas pedagógicas concretas que cumpram esse papel.  

Palavras-chave: Gênero. Diversidade Sexual. Educação Básica.   

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Capitão Oswaldo Ornellas. Supervisor: Marcelo da Silva Araújo. 
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ÁREA VI – ARTES VISUAIS 2017 

Corpo e performance: um debate atual e necessário nas aulas de Artes Visuais 

Débora Cavalcanti Melo1 

O presente trabalho tem como objetivo geral a valorização das aulas de Artes Visuais, assim como apontar 
a importância da Arte Contemporânea, em particular a Arte da Performance, e a presença do corpo do 
artista na obra de arte. Levamos em consideração os aspectos sociais e culturais dos alunos buscando 
uma transmissão de conhecimento partilhado, transformando o indivíduo e o meio como um todo. Foram 
realizados debates sobre os diferentes temas abordados nas obras de diferentes artistas e épocas distintas. 
Procuramos realizar aulas com dinâmicas que envolvessem ao máximo os alunos das turmas envolvidas 
neste projeto. A ocupação do espaço do museu para apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos 
foi algo que de certo atraiu a atenção e a participação dos discentes nas atividades propostas por esta 
pesquisa. Sabemos que estamos em constantes transformações e dessa forma o aprendizado se faz 
necessário a cada dia.  

Palavras-chave: Corpo. Performance. Arte Contemporânea. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Ciep 309 Zuzu Angel; Escola Estadual Professora Dalila de Oliveira Costa. Supervisora: 

Eliane Mattozo de Mattos. 
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ÁREA VI–ARTES VISUAIS              2017 

O patrimônio imaterial de matrizes culturais africanas e indígenas nas aulas de 
Artes Visuais 

Bianca dos Santos Ramos1 

O presente trabalho propõe estender a noção de educação patrimonial para além do tema de visibilização 
da cultura afrodescendente, e também da cultura indígena, a alunos do Ensino Médio em duas escolas 
pertencentes a 3ª Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Investigar formas de aplicabilidade 
das Leis Afirmativas 10.639/03 e 11.645/08, pela Educação Patrimonial, sem que seu conteúdo seja 
apresentado de maneira folclorizante e restrito a datas comemorativas, e verificar as razões que levaram 
a necessidade das leis. Reiterar a importância do Ensino de Artes em um momento de reformulação de 
currículo do Ensino Médio, disciplina que teve das maiores reduções de horária. Afirmar a responsabilidade 
do ensino de Artes como um aprendizado significativo, cultural e crítico, sobre a expressão artística a que 
estamos inseridos, o que inclui a valorização da cultura, bem como, a valorização de bens culturais e 
populares negros e indígenas.  

Palavras-chave: Arte. Educação. Lei 10.639/03. Lei 11.645/08. Identidade. Memória. Patrimônio Imaterial. 

  

                                                           
1Instituição de origem: C. E. João Marques dos Reis e C. E. Heitor Lira. Supervisora: Eliane Mattozo de Mattos. 
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ÁREA VI – EDUCAÇÃO FÍSICA 2017 

Aplicação da prática dos jogos cooperativos na perspectiva de reforço de valores 
para contribuição na formação de alunos autônomos 

Rafael Fonseca da Costa Azevedo1 

A presente pesquisa busca investigar as contribuições dos jogos cooperativos nas aulas de Educação 
Física para o processo da construção da autonomia através do reforço de valores para os estudantes do 
quarto ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Jorge de Lima, no município do Rio de Janeiro, no 
estado do Rio de Janeiro. Como nas aulas de Educação Física as situações de jogo são frequentes e as 
crianças apresentam características competitivas, percebe-se quase que diariamente conflitos, muitas 
vezes intimamente ligados à ideia de “sempre levar vantagem”; portanto, suspeita-se que valores como 
respeito e solidariedade não são bem empregados na relação entre os alunos nesses espaços. Os jogos 
cooperativos, por sua vez, têm em sua essência despertar conceitos e experiências distintos àqueles 
supracitados. A pesquisa se torna relevante, pois se propõe a conhecer e intervir numa questão atualmente 
muito comum na sociedade brasileira: a violência na escola; vista em unidades públicas ou privadas; em 
contextos onde estão inseridos docentes da disciplina de Educação Física, e também de outras áreas. 
Esse trabalho ainda poderá oportunizar aos alunos que vivenciam constantes situações de violência a 
terem contato com outras formas de convívio em coletividade, nesse contato também serão ofertados 
processos reflexivos da sociedade em que se vive e das atitudes usuais dos membros que a compõem, o 
que propicia o fortalecimento da abordagem crítica. Como objetivo geral o estudo visa investigar se a 
prática dos jogos cooperativos nas aulas de Educação Física com perspectiva de reforço de valores pode 
contribuir para o processo de autonomia dos alunos. A metodologia desse estudo fundamenta-se em uma 
abordagem qualitativa com utilização de pesquisa-ação, por ser voltada para intervenção da realidade 
social. Como instrumentos para coleta de dados utilizou-se entrevistas semiestruturadas e observação 
participante. A análise dos dados coletados foi realizada através da interpretação das falas. A amostra foi 
composta por 35 alunos, com idades entre 9 e 10 anos. Os resultados referentes à percepção dos alunos 
sobre a existência de transgressão às regras no cotidiano da turma foram constatados, assim como 
diversas estratégias foram propostas e vivenciadas pelos mesmos para a diminuição da inconveniente 
prática de transgressão às regras. Os jogos cooperativos se notabilizaram como um instrumento de 
estímulo à criatividade e atitudes autônomas nos contextos apresentados. Portanto, o presente estudo 
corrobora com a premissa que, por mais que haja uma estrutura social coercitiva e esta favoreça o não 
questionamento e a descontextualização pedagógica, sempre haverá espaço para o estímulo de uma 
formação crítica, autônoma e participativa, através da estimulação cooperativa nos jogos pertinentes às 
aulas de Educação Física no ambiente escolar.  

Palavras-chave: Educação Física escolar. Jogos cooperativos. Autonomia. 

  

                                                           
1Instituição de origem: E. M. Jorge de Lima. Supervisora: Yvone de Lima e Silva. 
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ÁREA VI–EDUCAÇÃO FÍSICA             2017 

A ausência de espaços e materiais adequados para a realização das vivências das 
aulas práticas de Educação Física: análises e possibilidades 

Celeste Aída Neves de Paula e Sousa1 

Este trabalho é resultado das reflexões e estudos desenvolvidos sobre a ausência de espaço e de materiais 
adequados para a realização de vivências nas aulas da disciplina de Educação Física na escola pública, 
de forma a analisar o contexto e buscar possibilidades dentro da realidade encontrada. A pesquisa foi 
desenvolvida e aplicada no Colégio Estadual Raymundo Corrêa, onde nota-se essa realidade, ou seja, a 
falta de responsabilidade por parte do Estado para com a escola e para o desenvolvimento da disciplina 
Educação Física, componente curricular obrigatório na educação básica e tão importante para a formação 
dos alunos. Os dados levantados pela pesquisa de campo foram tomando significado a partir da análise e 
Interpretação dos resultados por meio do desenvolvimento de um questionário aplicado em uma turma de 
Ensino Médio e o diálogo contínuo com os alunos. Com isto, foi possível concluir que é possível 
desenvolver aulas qualitativas e significativas, mesmo diante das adversidades físicas e materiais que 
fazem parte do cotidiano dos professores de Educação Física, demonstrando que não podemos nos 
acomodar diante da realidade cruel que assola as escolas públicas e sim buscar alternativas para minimizar 
essa realidade para incentivar uma formação crítica e autônoma dos estudantes. 

Palavras-chave: Educação Física; Prática Pedagógica; Estrutura Física e material. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Raymundo Corrêa. Supervisora: Renato Vidal Linhares. 
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ÁREA VI–EDUCAÇÃO FÍSICA             2017 

Currículo afrocentrado e Parâmetros Curriculares Nacionais: a cultura afro-
brasileira dentro das aulas de Educação Física 

Juliana Trajano Santos1 

O discurso de ódio e intolerância racial se mantém presente na sociedade brasileira. Por diversos 
momentos, tais situações ganham visibilidade na mídia e na maioria das vezes, está relacionado à 
população negra e sua cultura. O etnocentrismo influencia negativamente os processos culturais 
brasileiros. O espaço escolar, diante de tais situações, deve encontrar maneiras de combater as mazelas 
geradas no convívio social. A Educação e seu processo de aprendizagem não devem estar desarticulados 
do contexto cultural em que estão inseridos. Partindo dessas premissas, o currículo escolar deve levar em 
consideração o contexto sócio-histórico de sua instituição de ensino. A Educação Física, disciplina 
obrigatória da Educação Básica, também pode desenvolve a temática étnico-racial, a fim de combater o 
etnocentrismo. Assim, o presente trabalho tem por objetivo investigar as contribuições de um currículo 
afrocentrado nas aulas de Educação Física para alunos do Ensino Fundamental I, tendo como 
pressupostos os Parâmetros Curriculares Nacionais. A pesquisa foi de natureza prática e explicativa, do 
tipo ação. A coleta de dados foi através da aplicação de questionário fechado e entrevista. A amostra foi 
composta por discentes de duas turmas de 1° ano do Ensino Fundamental I, matriculados na Escola 
Municipal Manuel de Abreu, localizada na Pavuna, zona norte do Município do Rio de Janeiro. Como 
resultados foram obtidos mudanças significativas. Com relação ao nível de conhecimento dos discentes, 
ocorreu aumento referente a todas as atividades aplicadas. Na questão do reconhecimento de sua etnia e 
de seus familiares, houve uma alteração na percepção, aumentando o número de discentes que se 
percebem negros, assim como seus familiares. Da mesma forma, aconteceu sobre os assuntos África e a 
história dos escravizados, que a todo o momento das aulas eram trazidas pelos próprios educandos. Assim, 
as contribuições de um currículo afrocentrado nas aulas de Educação Física foram positivas acerca da 
auto-afirmação de ser negro por parte do discente, do aumento do conhecimento acerca da cultura afro-
brasileira e da introdução da cultura negra gerando representatividade e empoderamento desses 
estudantes. 

Palavras-chave: Educação Física. Educação Básica. Currículo Afrocentrado. Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Ensino Fundamental I. 

  

                                                           
1Instituição de origem: E. M. Manuel de Abreu. Supervisora: Yvone de Lima e Silva. 
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ÁREA VI–EDUCAÇÃO FÍSICA             2017 

Danças afro-brasileiras, intolerância e educação: uma proposta de aplicação da 
lei 10.639 em aulas de educação física 

Vania Moura Bizoni1 

O presente trabalho buscou analisar as questões histórico-culturais africanas e indígenas, bem como seu 
patrimônio imaterial, apoiado pela Lei 10.639/2003 e, a partir daí, desenvolver ações pedagógicas onde os 
educandos possam aprofundar os seus conhecimentos da cultura corporal de movimento, para além das 
práticas esportivas normatizadas na cultura escolar. Esta pesquisa usou a intolerância religiosa como tema 
gerador, apresentando o conteúdo das danças de matriz africana e indígena para os discentes da rede 
estadual de ensino. As aulas aconteceram no município de São João de Meriti, em turmas do ensino médio 
regular, como uma proposta educacional. Este projeto surgiu após perceber práticas “pontuais” em relação 
aos conteúdos do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena na prática cotidiana. Em detrimento 
de a lei citada anteriormente determinar a obrigatoriedade de tais conteúdos no currículo nacional oficial 
da rede de ensino nos âmbitos público e particular. Os dados levantados pela pesquisa foram aferidos de 
forma qualitativa com um pequeno questionário, diário de campo das vivências e dos debates em aula e 
por meio de pesquisa etnográfica. Assim, foi desenvolvida uma construção coreográfica de dança em 
grupo, em que houve a ressignificação dos conhecimentos históricos, sociais e culturais dos nossos 
ancestrais afro-brasileiros e indígenas.  

Palavras-chave: Educação. Intolerância Religiosa. Dança Afro-Brasileira. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Seeduc. Supervisora: Miguel Ataíde Pinto da Costa. 
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ÁREA VI–EDUCAÇÃO FÍSICA             2017 

O desinteresse dos alunos do Ensino Médio pelas aulas de Educação Física 

Sandra Regina de Carvalho Rodrigues1 

Este trabalho é resultado das reflexões e estudos desenvolvidos sobre o desinteresse dos alunos de Ensino 
Médio pelas aulas de Educação Física. O foco principal deste trabalho foi analisar o contexto, buscando 
possibilidades dentro da realidade encontrada, a fim da superação da problemática vivenciada no ambiente 
escolar. A pesquisa foi desenvolvida e aplicada no Colégio Estadual Antônio Houaiss. Nota-se que a 
realidade desta escola influencia negativamente os alunos, pois a falta de espaço, além de conteúdos 
expostos inadequadamente prejudicam a qualidade das aulas e, sobretudo, a irresponsabilidade do Estado 
com o aparelhamento das escolas para o desenvolvimento das aulas da disciplina Educação Física, que é 
componente curricular obrigatório na Educação Básica, sendo importante para a melhoria da qualidade de 
vida dos alunos, por exemplo. Os dados levantados pela pesquisa de campo foram tomando significado a 
partir da análise e interpretação de resultados por meio do desenvolvimento de atividades práticas e 
elaboração de questionário, sendo este aplicado nas turmas de Ensino Médio, durante as aulas de 
Educação Física. Conclui-se que é possível que os professores de Educação Física aumentem a motivação 
e participação dos alunos, diminuindo a evasão em suas aulas, sendo criativos e procurando atender as 
expectativas e interesses dos alunos do Ensino Médio. 

Palavras-chave: Desinteresse. Ensino Médio. Educação Física Escolar.  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Antônio Houaiss. Supervisora: Renato Vidal Linhares. 
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ÁREA VI–EDUCAÇÃO FÍSICA             2017 

Jogos cooperativos como uma abordagem de conscientização da cooperação nas 
aulas de Educação Física 

Thais Louro Padilha1 

O Estado do Rio de Janeiro vem apresentando elevados índices de violência. A zona oeste é fortemente 
marcada por episódios hostis, que atingem de maneira direta as instituições inseridas nessa região. A 
Escola Municipal Antônio Bandeira (EMAB) está localizada no bairro de Senador Camará, na comunidade 
do Sapo. O contexto social na qual a instituição se encontra influencia negativamente nas relações 
interpessoais de seus alunos. Em muitos documentos norteadores da Educação Física, como por exemplo, 
os Parâmetros Curriculares Nacionais, os jogos, inseridos nos Blocos de Conteúdo, fazem presente como 
conteúdo a serem trabalhados durante as aulas (BRASIL, 1997). Assim, surge a possibilidade de inserir os 
jogos cooperativos no cotidiano. O presente trabalho tem por objetivo investigar a possível redução de 
níveis excessivos de competição e violência, através dos jogos cooperativos. A pesquisa é do tipo 
qualitativa, em forma de pesquisa ação. A amostra desta pesquisa foi composta por alunos da turma do 5º 
ano do Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Antônio Bandeira. A coleta de dados foi através da 
aplicação de questionário fechado e observação participante. Como resultado, foram obtidas mudanças 
significativas. Com relação ao entendimento dos discentes sobre jogo e sua relação de cooperação e 
competição notou-se que eles possuem esse entendimento, muito embora na prática seja outra atitude 
tomada. Foi possível inserir os jogos cooperativos no currículo das aulas de Educação Física e houve ao 
final da pesquisa uma boa aceitação dos jogos pelos discentes. Na questão sobre mudanças 
comportamentais e intelectuais a respeito do conceito de cooperação durante as aulas de Educação Física 
é possível considerar mudanças relevantes de atitudes diante de situações de conflitos. Portanto, as 
contribuições dos jogos cooperativos nas aulas de Educação Física foram positivas acerca da consciência 
cooperativa, melhora na resolução de conflitos e redução dos mesmos.  

Palavras-chave: Educação Física. Violência. Jogos Cooperativos.   

                                                           
1Instituição de origem: Escola. Municipal Antônio Bandeiras. Supervisora: Yvone de Lima e Silva. 
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ÁREA VI–EDUCAÇÃO FÍSICA             2017 

Jovens usuários de maconha, problemas e consequências 

Sabrina Soares Machado1 

O presente estudo tem por finalidade discutir e refletir questões de extrema importância para os jovens que 
se utilizam de drogas no seu cotidiano, mesmo conhecendo os diversos riscos que estas tendem a 
ocasionar. O interesse em abordar esta temática surgiu da necessidade de criar estratégias para trabalhar 
com uma turma do segundo ano do ensino médio de um Colégio Estadual do Rio de Janeiro situado no 
município de Piraí.A referida turma contava com grande quantitativo de alunos que declaravam usar 
maconha e deacordo com a percepção dos professores o uso desta substância influenciava de forma 
negativa a aprendizagem. Trabalhar com esta turma tornou-se um grande desafio, seja pelo uso da droga 
antes ou depois do horário das aulas, seja falta de perspectivas futuras ou mesmo pelo simples 
desinteresse. Desta maneira a pesquisa vem trazer algumas estratégias traçadas para atraí-los, mostrando 
a importância da consciência nos aspectos social, econômico e cultural, bem como o conhecimento dos 
problemas e consequências causados pelo uso de drogas. A proposta de intervenção pedagógica discute 
o tema maconha, promovendo rodas de conversa, debates e seminário, buscando causar conflitos internos 
entre os hábitos adotados com o uso da mesma, assim como, consciência social, econômica e cultural 
desses jovens usuários levando-os a tomar conhecimento dos fatos. A intervenção de maneira geral 
alcançou os objetivos traçados levando informações bastante relevantes e melhorando as 
relaçõesinterpessoais.No entanto, esta dificuldade deve ser vista como um problema de saúde pública, 
onde os órgãos públicos devem investir em modelos eficientes de gestão, priorizando a saúde daqueles 
que usam drogas e serviço social de apoio com equipe multidisciplinar.  

Palavras-chave: Jovens. Maconha. Uso de drogas. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Coronel Camisão. Supervisora: Miguel Ataíde Pinto da Costa. 
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ÁREA VI–EDUCAÇÃO FÍSICA             2017 

O multiculturalismo crítico no currículo de Educação Física do ensino médio: 
construindo novas possibilidades com a cultura corporal da comunidade escolar 

Lucimar Passos Sant´Anna de Brito1 

O presente trabalho tem o objetivo de trazer para o centro da discussão curricular os saberes e vivências 
da cultura corporal da comunidade escolar de modo a incentivar a sua prática e reconhecimento. E desta 
forma também aproximar o conteúdo da disciplina Educação Física à realidade dos alunos. 
Compreendendo que o currículo, a fim de se tornar significativo, deva considerar os valores sociais dos 
seus atores, visando contextualizar seus pontos de vista e ajustar-se a realidade complexa e cotidiana dos 
alunos. Para tal, tem a necessidade de respeitar o contexto social; os processos sóciohistóricos e a 
legitimação dos diferentes sujeitos socioculturais presentes no contexto escolar, propondo o diálogo entre 
as diversidades de etnias, classe social, religiosa, de gênero entre outras. É uma pesquisa de cunho 
qualitativo, que mescla os métodos de pesquisa-ação e estudo de caso na tentativa de ampliar as 
possibilidades de interpretação dos dados.  

Palavras-chave: Currículo multicultural crítico. Educação Física escolar. Currículo. Ensino Médio. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Colégio Estadual Amanda Velasco. Supervisor: Renato Vidal Linhares. 
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ÁREA VI–EDUCAÇÃO FÍSICA             2017 

UNOBOL: um jogo na Educação Física Escolar que integra alunos com 
deficiência auditiva 

Flávia da Hora Silva1 

Este trabalho é o resultado final da análise de dois estudos de caso, com interpretação dos resultados em 
uma abordagem qualitativa, produzida no âmbito do Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio 
Pedro II. Possui objetivo de criar e executar partidas do Jogo UNOBOL, inspirado e adaptado do Jogo de 
Cartas UNO® como uma alternativa de atividade dentro da ação pedagógica das aulas de Educação Física 
Escolar, para integrar alunos com Deficiência Auditiva de maneira efetiva nestas aulas em escolas públicas 
regulares. Ao longo do processo, foram observadas duas realidades distintas dentro da deficiência auditiva, 
no primeiro caso abordado o aluno menor de idade, possui baixa audição e não recebeu nenhuma 
informação e orientação médica sobre sua condição. Ainda neste caso, a negligência familiar também ficou 
evidente na recusa de ajuda para encaminhamento específico junto a profissionais de saúde que trabalham 
em parceria com a unidade escolar. No segundo estudo de caso, a aluna maior de idade, possuía Surdez 
Severa Bilateral confirmada através de atestados e exames médicos atualizados. Fazia uso de aparelho 
Auditivo e da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, de maneira independente e com apoio de uma 
intérprete. Em ambos os casos, a participação na criação e desenvolvimento do Jogo UNOBOL indicou 
integração real junto aos demais alunos ouvintes das respectivas turmas, com resultados positivos dentro 
de uma ação prática visando aprendizagens propostas pela professora de Educação Física.  

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Deficiência Auditiva. Integração. Jogo Adaptado. UNOBOL.   

                                                           
1Instituição de origem: Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC – RJ). Supervisor: Miguel 

Ataide Pinto da Costa. 



P á g i n a  | 441 

 

       

ÁREA VI–EDUCAÇÃO FÍSICA             2017 

O uso dos jogos interdisciplinares nas aulas de Educação Física para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico de alunos do 4.º ano do Ensino 

Fundamental 

João Augusto Galvão Rosa Costa1 

O objetivo deste estudo foi investigar se os jogos interdisciplinares podem promover a melhoria do 
raciocínio lógico nas aulas de Educação Física, sendo a pesquisa realizada com alunos do 4º do Ensino 
Fundamental de uma escola localizada em Gramacho, Duque de Caxias. Tem por justificativa a dificuldade 
da turma em organizar o pensamento para alcançar os objetivos estabelecidos pelas atividades aplicadas, 
principalmente em jogos que preconizavam a estratégia, o trabalho em grupo, a relação entre o concreto e 
o abstrato e as regras que iam sendo elevadas a um nível maior de complexidade. Nessa perspectiva, 
enumeraram-se outros argumentos, como a importância e o incentivo da interdisciplinaridade na escola, 
principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no que tange à atuação do professor de Educação 
Física e a utilização dos jogos na perspectiva interdisciplinar na Educação Física escolar. A pesquisa possui 
caráter qualitativo e está fundamentada na pesquisa-ação. Utilizou-se a observação participante e um 
questionário com perguntas abertas e fechadas como instrumentos de coleta de dados. Como referencial 
teórico-metodológico de análise dos dados, usou-se a análise de conteúdo. Os resultados revelaram que 
a vivência dos jogos interdisciplinares pelos alunos contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio lógico. 
A própria ação e reflexão proporcionadas pelos jogos foram fundamentais no desenvolvimento do raciocínio 
lógico devido às estratégias, à organização do pensamento, às noções de quantidade, espaço, 
classificação e exploração do material. Concluiu-se a partir da análise dos dados que os jogos 
interdisciplinares devem ser trabalhados nas aulas de Educação Física escolar e nos diversos 
componentes curriculares, principalmente por se caracterizarem como importantes ferramentas de ensino 
e aprendizagem. Considerou-se que o desenvolvimento do raciocínio lógico pelo jogo de caráter 
interdisciplinar contribuiu significativamente nas ações que os alunos levarão para a vida em sociedade, 
tais como aprender a se organizar coletivamente, perceber as diferenças e semelhanças entre os objetos, 
criar estratégias e atender às regras estabelecidas.  

Palavras-chave: Educação Física escolar. Raciocínio lógico. Ensino Fundamental. Jogos 

Interdisciplinares. 

  

                                                           
1Instituição de origem: E.M. Cora Coralina. Supervisora: Yvone de Lima e Silva. 
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ÁREA VI–EDUCAÇÃO FÍSICA             2017 

A utilização da pipa como ferramenta de resgate e valorização de brincadeiras e 
jogos da cultura popular 

Leonardo Candido da Silva1 

Observa-se atualmente a necessidade de resgatar brincadeiras e jogos da cultura popular de movimento, 
para que as crianças tenham conhecimento dos mesmos. As crianças pouco vivenciam brincadeiras 
populares, e muito menos brincam na rua com jogos e brincadeiras construídos socialmente, ainda mais 
nos dias atuais onde se tem violência e insegurança. Preocupado com isso foi realizado uma proposta de 
intervenção (pesquisa-ação), dividida em oito encontros sobre o tema: a utilização da pipa como ferramenta 
de resgate e valorização de brincadeiras e jogos da cultura popular de movimento com os alunos do 3º ano 
do Ensino Fundamental I, com idade entre 8 e 10 anos. Neste trabalho, quatro turmas foram alvo da 
pesquisa, entre 25 e 30 alunos por turma de turno integral, em um colégio da rede municipal da cidade do 
Rio de Janeiro. Os resultados da pesquisa revelaram a importância e a ludicidade dessa nova 
representação cultural da pipa com a intervenção pedagógica em relação aos que já tinham vivência fora 
do ambiente escolar, bem como os que nunca tiveram contato com essa vivência.  

Palavras-chaves: Cultura popular de movimento. Brincadeira popular. Pipas.  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Anita Malfatti. Supervisora: Miguel Ataide Pinto da Costa. 
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ÁREA VI – MÚSICA2017 

Desafios para a educação musical: um processo de favorecimento alfabético na 
educação básica/primeiro ciclo 

Milena Arca Nunes da Matta1 

O trabalho apresenta uma proposta prática educacional de intervenção do professor de música na 
educação básica, no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Presidente Samora Machel, durante o 
segundo semestre de 2017 e desenvolvida junto ao Programa de Residência Docente, vinculado à Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II. Parto do seguinte 
questionamento: pode um professor de música favorecer um processo de alfabetização? O trabalho teve 
como objetivo geral desenvolver atividades musicais que criem meios que levem ao favorecimento do 
processo de leitura e escrita através do estimulo da consciência fonológica. A pesquisa é de cunho 
qualitativo com base nos estudos de Flick, Von Kardorff e Steinke (2000), dentro da perspectiva estudo de 
caso, abordado como ferramenta exploratória defendida por Yin (2005). O recurso didático escolhido foi o 
livro de jogos musicais escritos pelo músico Estevão Fernandes, o contador de história Chico Marques e o 
pedagogo Carlos Nadalin, fundamentado pelas três estratégias alfabéticas de Frith (1985), que sugere 
possíveis reflexões sobre a conscientização da escuta enquanto recurso da educação musical dentro da 
abordagem de R. Murray Schafer. Dados aqui expostos indicam que é possível avançar nas possibilidades 
ligadas às práticas cotidianas dentro das aulas de música que contribuem para o favorecimento alfabético.  

Palavras-chave: Ensino de música. Educação básica. Alfabetização. Consciência fônica.

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Presidente Samora Machel. Supervisora: Inês Rocha. 
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ÁREA VI–MÚSICA              2017 

“Eu sou negra, eu sinto orgulho da minha cor!”: as aulas de música e a 
construção da identidade afro-brasileira 

Priscilla Hygino Rodrigues da Silva Donato1 

Este trabalho de cunho qualitativo visa contribuir com a pesquisa em educação musical na perspectiva de 
uma pedagogia antirracista e multicultural. Buscou acompanhar quais transformações podem ser 
observadas na concepção dos alunos sobre as raízes africanas do povo brasileiro – que carregamos em 
nossos traços fenotípicos e culturais – após o contato com expressões musicais, artísticas e culturais afro-
brasileiras nas aulas de música, a saber, o jongo, a capoeira e o maculelê. A pesquisa foi realizada com 
as duas turmas de 4º ano do CIEP Dr. Adão Pereira Nunes, uma escola municipal na zona norte da cidade 
do Rio de Janeiro. Foram aplicados dois tipos questionário às turmas, um antes e um após a aplicação das 
propostas de aula. Como resultado, foi possível ver o aumento de crianças que se reconhecem negras e o 
aumento de comentários positivos sobre a herança africana no Brasil, mesmo entre os alunos que não se 
autodeclararam negros.  

Palavras-chave: Educação Musical. Educação Antirracista. Relações étnico-raciais. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Dr. Adão Pereira Nunes. Supervisora: Inês Rocha. 
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ÁREA VI–MÚSICA              2017 

Orquestra de flautas e cultura da infância: uma proposta em educação musical 

Marcos da Silva1 

Este trabalho tem o enfoque na atuação enquanto professor na Escola Municipal Mário Fernandes Pinheiro, 
com a intenção de intervir na qualidade das relações sociais e na aprendizagem musical dos alunos. A 
pesquisa tem por objetivo difundir as práticas da cultura tradicional da infância entre os alunos participantes 
da Orquestra de Flautas, para proporcionar o fazer musical, aprofundamento do conhecimento da música 
e promover, através dos brinquedos e brincadeiras culturais da infância, a interação social e práticas 
musicais. O modelo de pesquisa é um estudo de caso que se assemelha às características da pesquisa-
ação, pois apresenta aspectos em comum aos problemas reais de uma coletividade, com o objetivo de 
intervenção nos problemas sociais. Como instrumento de coleta de dados utilizamos o questionário 
semiestruturada, com perguntas em tornos de três eixos:1) Conhecimento musical adquirido; 2) Práticas 
brincantes da infância; 3) Relações sociais entre os alunos. O grupo participante é constituído pela 
comunidade escolar: professores, equipe pedagógica, funcionários, pais, responsáveis e alunos. Estes 
fornecerão informações acerca do progresso e envolvimento dos alunos nas aulas de educação musical e 
as relações sociais entre eles. Os resultados da pesquisa forneceram dados significativos para 
compreender a importância do repertório brincante da cultura da infância nos processos musicais e sua 
contribuição para apropriação dos conceitos em música, o exercício das habilidades socioafetivas e difusão 
das brincadeiras musicais pelos alunos.  

Palavras-chave: Cultura da Infância. Orquestra de flautas doce. Educação Musical. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Mário Fernandes Pinheiro. Supervisora: Inês Rocha. 
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ÁREA VII – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2017 

A alfabetização de jovens e adultos numa escola pública da Baixada Fluminense 

Isabella Mello Leite1 

Este projeto trata de um recorte de uma proposta pedagógica que teve como foco a ação integrada do 
aluno da EJA com a sociedade a partir da leitura e escrita, de modo que permitissem que esses alunos 
deixassem de ver os materiais escritos em circulação meramente como símbolos. As atividades 
pedagógicas desenvolvidas tiveram como objetivo principal a análise de unidades menores das palavras, 
que foram escolhidas a partir de projetos realizados com o grupo. O objetivo deste presente trabalho é 
desenvolver atividades de estudo da língua escrita a partir de textos e palavras do cotidiano de estudantes da EJA, 
possibilitando que se reconheçam enquanto pessoas capazes de aprender. A EJA é uma modalidade de 
ensino que integra jovens e adultos no espaço escolar e precisa garantir a qualificação, formar 
trabalhadores, encorajar e estimular, inovando e dando oportunidade de um novo ser. Nesse sentido, a 
necessidade de escrita de um projeto final para o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II 
possibilitou que importantes questionamentos pedagógicos se tornassem alvo de investigação: como 
alfabetizar jovens e adultos; que materiais utilizar; quais estratégias desenvolver. A partir da análise das 
produções de estudantes e das escolhas feitas ao longo do processo de ensino, pude enquanto professora 
e pesquisadora, olhar para os processos de aprendizagem e ensino e alterar minhas ações a partir das 
respostas dadas por estes jovens e adultos. Utilizou-se no presente estudo como metodologia de trabalho 
a abordagem qualitativa, que privilegia o aspecto subjetivo bem como descrição dos processos. A pesquisa 
inspirou-se também na pesquisa-ação. O público alvo foi 14 alunos da turma de II fase da Alfabetização 
numa escola pública de Cabuçu – Nova Iguaçu, RJ, Baixada Fluminense. A pesquisa aconteceu de junho 
de 2017 a abril de 2018, com registros fotográficos e descrição das aulas em caderno de campo. O presente 
trabalho me fez questionar sobre as possibilidades da EJA e seus desdobramentos, a falta de política 
pública, a situação desses alunos no espaço escolar, sobre seus interesses e desinteresses. 

Palavras-chave: EJA. Alfabetização de Jovens e Adultos. Pesquisa-ação na EJA. Análise linguística. EJA 

na Baixada Fluminense. 

  

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Abílio Ribeiro – Prefeitura de Nova Iguaçu. Supervisora: Renata Rezende 

Gondim. 
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ÁREA VII–ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL         2017 

O mundo fabulado da leitura 

Islen dos Santos Barbosa1 

O presente trabalho apresenta as contribuições da construção de um projeto de leitura e escrita onde foram 
lidos contos de encantamentos. Ele foi desenvolvido na turma 1103, com crianças de seis a sete anos de 
idade, na Escola Municipal CIEP Metalúrgico Benedicto Cerqueira, situada em Engenheiro Leal. Buscou-
se responder à seguinte problemática: como alfabetizar e formar leitores de maneira significativa e 
prazerosa? A motivação para esse trabalho pautou-se pela necessidade de oferecer livros variados que 
atendessem aos interesses dos alunos para desenvolver a prática e a socialização da leitura. Teve como 
objetivos contribuir para a formação lúdica de leitores, estimular o hábito e o gosto pela leitura e socializá-
la. Alguns teóricos contribuíram para a fundamentação desse trabalho, são eles: Soares (2012), Kleiman 
(1995), Barthes (1973), Kramer (2001), Micotti (2012), entre outros. A metodologia dessa pesquisa apoia-
se em uma abordagem qualitativa com inspiração da pesquisa-ação. Considera-se o desenvolvimento do 
trabalho um projeto por conter etapas voltadas para a construção da aprendizagem de forma 
contextualizada, dinâmica e compartilhada. Percorreu-se um longo trajeto até a culminância desse projeto, 
em que houve uma comemoração onde um personagem encantado recebeu um convite e participou de 
uma festa com as crianças. Dos resultados obtidos, constatamos que ler todos os dias para os alunos, 
respeitando os gostos literários e realizando práticas que ajudem os alunos na compreensão da leitura, 
contribuiu para que os objetivos desse estudo fossem atingidos. A turma se envolveu e participou 
ativamente nesse trabalho, o qual possibilitou a ampliação do vocabulário dos alunos, contribuindo também 
para o desenvolvimento da oralidade, valorização das práticas de letramentos, bem como para uma escrita 
mais aprimorada e criativa. Ao final, tínhamos alunos mais interessados pela leitura e que se arriscavam 
mais na escrita.  

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura. Escrita. Ludicidade. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Metalúrgico Benedicto Cerqueira. Supervisora: Renata Rezende Gondim. 
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ÁREA VII–ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL         2017 

Um passeio pelo nordeste: o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana 
no ciclo de alfabetização 

Natália Barbosa da Silva1 

Esse trabalho, como produto final da Especialização em Docência da Educação Básica nos Anos Iniciais 
do ensino fundamental, é uma pesquisa-ação, ao qual o objetivo é compreender de que forma o ensino de 
história e cultura afro-brasileira e africana influencia na construção das identidades de crianças que estão 
no ciclo de alfabetização. A metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico e documental sobre o a lei 
10.639/2003, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e educação 
antirracista no currículo escolar; pesquisa-ação prática; observação participativa de um projeto que ocorreu 
de agosto a novembro, de 2017, em turma do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola na 
Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias-RJ. Os resultados da pesquisa apresentam 
participação e interação das crianças no desenvolvimento do projeto; construção e desconstrução do 
racismo em sala de aula; inserção da história dos povos africanos, no currículo do ciclo de alfabetização; 
reconhecimento do negro como protagonista de sua história, sujeitos que constroem e contribuem para a 
formação histórica, social e cultural no Brasil. A conclusão dessa pesquisa compreende que o ensino de 
história e cultura africana e afro-brasileira no currículo do ciclo de alfabetização, pode influenciar na 
construção das identidades e subjetividade das crianças. Demonstra que não é a solução, única, para o 
fim do racismo na sociedade brasileira, porém, é um caminho possível para desnaturalização do racismo.  

Palavras-chave: Educação Antirracista. Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Ciclo de 

Alfabetização. Identidades.   

                                                           
1Instituição de origem: Escola Municipal Rotary-Duque de Caxias. Supervisora: Renata Rezende Gondim. 
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ÁREA VII–ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL         2017 

Repensando a produção textual nos anos iniciais: novos caminhos para antigos 
desafios 

Caren Caroline Alves Carvalho1 

A motivação por estudar e desenvolver este projeto emergiu da inquietação que surgiu no início do 
Programa de Residência no campus Realengo I. Ao perceber que todos os 25 alunos da turma de segundo 
ano do Ensino Fundamental I, a qual eu acompanhava, entre outras habilidades, produziam textos 
estruturados, me questionei o porquê dos meus alunos, que estavam no mesmo ano de escolaridade numa 
escola do Município do Rio de Janeiro, não compartilhavam da mesma realidade. Tornou-se claro a 
necessidade de repensar as práticas docente e os métodos de produção textual adotados por mim a fim 
de desenvolver a escrita destes alunos. Sendo assim, o presente trabalho buscou estudar e aplicar uma 
sequência didática capaz de repensar as práticas de produção textual no processo de alfabetização desta 
turma. Tal reflexão partiu da observação de práticas docentes adotadas no Colégio Pedro II, e estudos à 
luz de teóricos como Maria castanheira, Francisca Maciel, Raquel Martins, Patrícia Corsino, Telma Weisz 
entre outros. A sequência didática trabalhada partiu de várias versões do conto Os três Porquinhos. Ao 
final, a turma produziu um livro recontando a história e foi montado um pequeno portfólio onde se pode 
constatar o desenvolvimento da escrita dos alunos.  

Palavras-chave: Produção textual. Sequência Didática. 

  

                                                           
1Instituição de origem: CIEP Maestrina Chiquinha Gonzaga. Supervisora: Daniela Pereira da Silva. 
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ÁREA VII–ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL         2017 

Violência interpessoal na escola: possíveis (re)construções das relações entre 
alunos 

Fernanda de Araújo Dias1 

O presente trabalho se propõe a apresentar estratégias didáticas desenvolvidas e aplicadas em uma turma 
de 5º ano de uma escola municipal da cidade de Niterói no Rio de Janeiro, por meio de uma sequência 
didática. As atividades realizadas foram motivadas pela manifestação de comportamentos violentos 
interpessoalmente no seio das relações entre os discentes da turma supracitada. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, em que os estudantes foram submetidos a uma sequência de cinco atividades com propostas 
diferentes, cujos motes eram despertar a consciência sobre a violência interpessoal, contribuir para a 
mitigação dos impasses relativos à convivência e mobilizar possíveis mudanças atitudinais. A concepção das 
atividades foi baseada em uma abordagem de investigação ação, em que a professora, motivada pelo 
comportamento dos alunos, buscou construir para e com eles experiências que os sensibilizassem para uma 
reflexão a respeito da violência interpessoal nas relações do grupo. Os principais autores utilizados para 
embasar teórica e metodologicamente a pesquisa foram Sposito (2004), Krug (2002), Zabala (1998) e Minayo 
(2009). Os resultados demonstraram que após a realização das atividades, houve atenuação dos 
comportamentos violentos interpessoalmente. A pesquisa pretende contribuir para o surgimento de novas 
discussões relacionadas à violência interpessoal na escola, trazendo, através da experiência uma luz sobre 
a questão.  

Palavras-chave: Violência interpessoal. Violência na escola. Relações entre alunos.  
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Participação e autonomia de bebês na Educação Infantil 

Ana Caroline Campos1 

O presente estudo desenvolveu o tema da participação e autonomia dos bebês na Educação Infantil e teve 
por objetivo demonstrar a importância da intervenção das crianças no processo de aprendizagem, que 
engloba desde a organização da sala de aula até o planejamento, a modificação da ação docente e o modo 
de ver a criança como um ser ativo que pode transformar a rotina. A observação foi desenvolvida durante o 
Programa de Residência do Colégio Pedro II na unidade Realengo e teve como campo de atuação o Espaço 
de Desenvolvimento Infantil Professora Tania da Rocha Correa, o qual atuo como professora. No contexto 
que vivenciava, no qual os desejos e anseios predominantes são os dos adultos, dar oportunidade e ter um 
olhar sensível ao bebê tornam o ambiente escolar agradável, acolhedor e um lugar de potencialidades. O 
trabalho teve uma perspectiva metodológica no/do/com o cotidiano, porque partiu da prática, buscou teorias 
para se referenciar, além de modificar e agregar as teorias estudadas a novas práticas. As ações aconteceram 
durante o ano letivo de 2016 em uma turma de berçário. 

Palavras-chave: Autonomia. Bebês. Educação Infantil. Prática Pedagógica. 
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Brincadeiras e interações significativas no berçário 2 

Julia Regina S. Corrêa Symington1 

O trabalho discute teorias e práticas dentro e fora de sala de aula a fim de pensar interações e brincadeiras 
significativas e interessantes para os bebês do berçário, direcionando a atuação dos profissionais deste 
segmento. A pesquisa aconteceu no Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professora Suely de Pinho 
Cavalcanti, localizado na 2º CRE da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, e foi respeitada a realidade 
do espaço e a singularidade de cada bebê. A finalidade deste trabalho foi garantir atividades lúdicas que 
visassem a contribuir com o desenvolvimento dos bebês, respeitando sua faixa etária e nível de 
desenvolvimento. Assim, o produto contou com suporte teórico voltado para os eixos norteadores do trabalho 
pedagógico na educação infantil, as interações e as brincadeiras, além de refletir sobre projetos de trabalho 
e atividades significativas para esta etapa da educação básica. Como inspiração metodológica, a pesquisa 
se aproximou da pesquisa-ação. E os possíveis resultados observados fazem relação com as manifestações 
infantis, os interesses das crianças e a indissociabilidade entre cuidar e educar. 

Palavras-chave: Brincadeiras. Interações. Berçário. Práticas significativas. 

  

                                                           
1Instituição de origem: EDI Professora Suely de Pinho Cavalcanti. Supervisora: Fernanda Alves Vendas. 



P á g i n a  | 453 

 

       

ÁREA VII–EDUCAÇÃO INFANTIL            2017 

Práticas intraescolares na construção de um currículo intercultural na Educação 
Infantil abrangendo processos identitários étnico-raciais 

Regina Lúcia Fernandes de Albuquerque1 

A pesquisa debate a relação entre interculturalismo (CANDAU, 2008) e currículo escolar através de práticas 
intraescolares com foco nas relações étnico-raciais. Desenvolve-se em uma classe de Educação Infantil, 
grupamento B, com crianças de faixa etária entre cinco e seis anos de idade, na Escola Municipal José 
Moreira da Silva, integrante da Rede Municipal do Rio de Janeiro. A partir da compreensão da polissemia do 
termo multiculturalismo, abrangendo no mesmo conceito posturas epistemologicamente distintas (CANEN e 
OLIVEIRA, 2002), debatemos a polissemia do termo, localizando a corrente conceitual da qual partimos: o 
interculturalismo ou multiculturalismo crítico (CANDAU, 2008).  Utilizamos os estudos desenvolvidos por Vera 
Candau (2008) que inter-relacionam interculturalismo e currículo, entendendo o interculturalismo enquanto 
prática de construção de um currículo escolar que parta da e na diferença de identidades de gênero, raça, 
classe (CANDAU, 2008) enquanto força motriz para produção de linhas de fuga de currículos monoculturais. 
Essas diferenças se configuram enquanto pontos de partida para o debate de categorias centrais para 
construção de um currículo intercultural. A pesquisa situa-se no campo da pesquisa qualitativa e sua 
metodologia apresenta características que se aproximam da pesquisa-ação. Os resultados do projeto 
apontam para a necessidade de ampliação e análise das formas de implementação da lei 11.645/08 que 
dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Africana e Afrobrasileira e de etnias indígenas. 
Uma vez que, ainda se verifica o tratamento do tema como um apêndice curricular circunscrito em períodos 
específicos de marcos temporais de celebração de datas comemorativas. Os resultados ainda indicam a 
relação dos conceitos de hibridização de McLaren (2000) e de crítica cultural de Boyle-Basse e Gilete (1998) 
como elementos potencializadores naconstruçãodeumcurrículoqueseaproximedepráticasinterculturais. 
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